
Lietuvoje pirmą kartą bus minima Būsto diena 

Atmintinų dienų kalendorių papildė dar vienas įrašas – nuo šiol kiekvieną pirmąjį spalio pirmadienį Lietuvoje 

bus minima Būsto diena. Šios dienos paminėjimą iniciavo Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai.  

Pasaulyje Miestų ir Būsto diena (angl. – HABITAT DAY) minima nuo 1986 metų. Oficialiai ji buvo patvirtinta 

Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 40-osios sesijos metu. Pagal JT Gyvenviečių komisijos 

rekomendacijas ši diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į gyvenimo kokybės problemas gyvenvietėse. 

„Džiugu, kad Būsto diena pagaliau bus oficialiai minima ir Lietuvoje. Kreipėmės į Aplinkos ministrą Gediminą 

Kazlauską, kuris, atsižvelgęs į JT iniciatyvą pritarė, kad Būsto diena mūsų šalyje kasmet būtų minima pirmąjį 

spalio pirmadienį. Ministras taip pat pritarė, kad ta proga būtų organizuojami renginiai, kurie skatintų 

vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, švietimo ir mokslo institucijas, verslo atstovus ir kitus būsto 

sektoriaus subjektus dalyvauti kuriant darnią gyvenamąją aplinką ir siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų saugius 

namus su oraus, sveiko ir visaverčio gyvenimo perspektyva“, - sako Būsto valdymo ir priežiūros rūmų 

prezidentas Juozas Antanaitis. 

Lietuvos inžinierius architektas, urbanistas, miesto teoretikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, 

profesorius ir architektūros kritikas Jurgis Vanagas sveikina iniciatyvą į atmintinių dienų sąrašą įtraukti Būsto 

dieną. Jo nuomone, lietuviams ši diena turėtų būti itin aktuali.  

„Beveik 90 proc. šalies gyventojų šiandien gyvena nuosavame būste, todėl Būsto dieną minėti tiesiog būtina. 

Mano nuomone, šia proga pastogę turintys žmonės turėtų ne tik apsitvarkyti savo būstus, bet ir susimąstyti 

apie namų reikšmę bei naudą“, - pabrėžė prof. J.Vanagas. 

Pirmą kartą Lietuvoje minimos Būsto dienos proga spalio 1 dieną Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 

savivaldybė ir Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, dalyvaujant Savivaldybių asociacijai ir kitoms 

organizacijoms, rengia šventinį minėjimą Vilniaus Rotušėje. Jo metu bus pagerbti labiausiai Lietuvos būstams 

nusipelnę dalyviai. 

Tikimasi, kad Būsto dienos šventinis minėjimas Lietuvoje taps tradicija. Planuojama, kad ją kasmet rengs vis kita 

savivaldybė ir būsto dalyvių organizacijos. 

 

Daugiau informacijos: 

Juozas Antanaitis, Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas 

Tel.: +370 670 70256, El. p.: info@bustorumai.lt   

 


