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LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ TARYBA 
SPRENDIMAS 

DĖL ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ, LAIKINAI NESIVERČIANČIŲ ATESTUOTO 
ARCHITEKTO VEIKLA, NARYSTĖS LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMUOSE 

SUSTABDYMO IR ATKŪRIMO TVARKOS LAIKINO APRAŠO PATVIRTINIMO 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. T20/12-1 (1) 
Vilnius 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu Nr. KT 166-A-N14/2020 „Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 
4 straipsnio 1, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ Lietuvos architektų rūmų 
taryba nusprendžia:  

P a k e i s t i  Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, 
narystės Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikiną aprašą 
(pridedama).  

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Lukas Rekevičius 
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PAKEISTA 
Lietuvos architektų rūmų tarybos  

2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T20/12-1 (1)         
 

PATVIRTINTA  
Lietuvos architektų rūmų tarybos  

2020 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr.T20-11-2/T20/12       
 

 
ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ, LAIKINAI NESIVERČIANČIŲ ATESTUOTO 

ARCHITEKTO VEIKLA, NARYSTĖS LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMUOSE 
SUSTABDYMO IR ATKŪRIMO TVARKOS LAIKINAS APRAŠAS 

 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1. Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės Lietuvos 
architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikinas aprašas (toliau – Aprašas) 
reglamentuoja atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės 
Lietuvos architektų rūmuose (toliau – Rūmai) sustabdymo ir atkūrimo tvarką.  
 

2. Rūmų narystės sustabdymas šiame Apraše reiškia laikiną narystės Rūmuose sustabdymą (iki 
įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2020 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. KT 166-A-N14/2020  “Dėl Lietuvos Respublikos 
architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” 
pakeitimo).  
 

3. Laikoma, kad narystės Rūmuose sustabdymo metu sustabdomos, atestuoto architekto laikinai 
nesiverčiančio atestuoto architekto veikla, kaip Rūmų nario, teisės ir pareigos. Atestuoto 
architekto veikla architektas gali verstis turėdamas galiojantį kvalifikacijos atestatą ir visas 
Rūmų nario teises ir pareigas (t.y. narystė Rūmuose nėra sustabdyta). 

 
4. Rūmų nario mokestis, iš atestuotų architektų, kurie laikinai nesiverčia atestuoto architekto 

veikla bei yra sustabdę narystę  Rūmuose, nerenkamas nuo pranešime (deklaracijoje) dėl 
laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla (pranešimas (deklaracija) pateikiama šio aprašo 
priede) nurodytos nesivertimo atestuoto architekto veikla pradžios datos, kuri negali būti 
ankstesnė negu 2020 m. rugsėjo 11 d. Jei atestuotas architektas iki deklaracijos pateikimo 
Rūmams yra sumokėjęs Rūmų nario mokestį už laikotarpį, kuriuo po 2020 m. rugsėjo 11 d. jis 
nesiverčia atestuoto architekto veikla ir apie tai deklaruoja, ši Rūmų nario mokesčio permoka 
jam grąžinama. 
 
 

5. Laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla laikotarpiu, atestuotam architektui, 
sustabdžiusiam narystę Rūmuose, netaikomos Rūmų nario lengvatos (įskaitant kursų kainos 
mažinimą ir pan.).  
 
 

II SKYRIUS NARYSTĖS RŪMUOSE SUSTABDYMAS 
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6. Atestuoti architektai, laikinai nesiverčiantys atestuoto architekto veikla ir norintys stabdyti 

narystę Rūmuose, turi pateikti Rūmams užpildytą pranešimą (deklaraciją) dėl laikino 
nesivertimo atestuoto architekto veikla (pranešimas (deklaracija) pateikiama šio aprašo priede) 
(toliau – pranešimas (deklaracija)).  
 

7. Gavę užpildytą pranešimą (deklaraciją) Rūmai per 3 (tris) darbo dienas atestuotų architektų 
sąraše (pateikiamame Lietuvos Respublikos architektų rūmų interneto svetainėje) pažymi 
informaciją, kad atestuotas architektas nesiverčia atestuoto architekto veikla.  

 
 

8. Rūmai atestuoto architekto narystės sustabdymo Rūmuose laikotarpiu gali bet kuriuo metu 
kreiptis tarnybinės pagalbos į informacines sistemas (Licencijų informacinė sistema, 
Infostatyba, TPDRIS, ŽPDRIS) administruojančias institucijas, pranešimo (deklaracijos) 
pagrindu, prašydami suteikti informaciją apie atestuoto architekto (pranešusio apie laikiną 
nesivertimą atestuoto architekto veikla ir sustabdžiusio narystę Rūmuose) veiklos 
vykdymą/nevykdymą. Kreipimosi dėl tarnybinės pagalbos periodiškumo sprendžia Rūmų 
pirmininkas. 
 
 

III SKYRIUS NARYSTĖS RŪMUOSE ATKŪRIMAS 
 

 
9. Atestuotas architektas, norintis atkurti narystę Rūmuose, pateikia Rūmams Rūmų nustatytos 

formos prašymą dėl narystės Rūmuose atkūrimo ir sumoka Rūmams 50 (penkiasdešimt) eurų 
narystės Rūmuose atkūrimo (administravimo) mokestį. 
 

10. Rūmai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šio aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo  dienos 
patikrina, ar atestuotas architektas neturi įsiskolinimų Rūmams ir ar yra įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos architektūros įstatymo 8 str. 1 d. nurodytuose įstatymuose nustatyti atestuoto 
architekto kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai (t.y. Rūmai patikrina ar nėra įsiskolinimo 
Rūmams ir ar buvo surinktas įstatymuose numatytas kvalifikacijos tobulinimo valandų 
skaičius) ir priima sprendimą dėl narystės Rūmuose atkūrimo.  
 

11. Rūmai per 3 (tris) darbo dienas nuo Rūmų sprendimo atkurti narystę priėmimo dienos atestuotų 
architektų sąraše (Rūmų įstatymas 3 str. 1 d. 2 p.) panaikina įrašą, atliktą pagal šio Aprašo 7 
p., t. y. panaikina įrašą, kad atestuotas architektas nesiverčia atestuoto architekto veikla. 
 

12. Narystė Rūmuose atkuriama nuo Rūmų nario prašymo atkurti narystę Rūmuose pateikimo 
Rūmams dienos. 
 

 
IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 

13. Šis Aprašas įsigalioja 2021 m. sausio 04 d.  
 

14. Šis Aprašas yra taikomas ir galioja iki įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. KT 166-A-
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N14/2020 “Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalių atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai”, pakeitimo. 

 
15. Atestuoto architekto, Rūmams pateiktame pranešime (deklaracijoje) dėl laikino nesivertimo 

atestuoto architekto veikla, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymas gali sąlygoti teisės aktų ir 
(ar) Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimą, ko pasekmė gali būti 
kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas, panaikinimas ar įspėjimas. 
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                     Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės  
               Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikino aprašo 

                    Priedas 
 
 
   

___________________________________________________________________________ 
(Atestuoto architekto vardas, pavardė, atestato numeris) 

 
 
Lietuvos architektų rūmams 
 
 
 

PRANEŠIMAS (DEKLARACIJA) DĖL LAIKINO NESIVERTIMO ATESTUOTO 
ARCHITEKTO VEIKLA 

 
________________ Nr. ______________ 

                    (data)                     (registracijos numeris) 
 
 
 
1. Pranešu, kad nuo _____________________1 nesiverčiu atestuoto architekto veikla ir ateityje 
neketinu ja verstis iki pasikeis situacija. Apie bet kokius pasikeitimus pasižadu nedelsiant 
informuoti Rūmus. Prašau atestuoto architekto veiklos nesivertimo laikotarpiu sustabdyti mano 
narystę Lietuvos architektų rūmuose. 
 
2. Įsipareigoju atestuoto architekto veiklos nesivertimo laikotarpiu jokiu būdu ar forma 
nesiversti atestuoto architekto veikla. 
 
3. Suprantu ir sutinku, kad šio pranešimo (deklaracijos) pirmų dviejų punktų nesilaikymas gali 
sąlygoti teisės aktų ir (ar) Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimą, 
ko pasekmė gali būti kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas, panaikinimas ar įspėjimas. 
 
4. Sutinku, kad duomenys apie tai, kad nesiverčiu atestuoto architekto veikla, būtų skelbiami 
Atestuotų architektų sąraše (pateikiamame Lietuvos Respublikos architektų rūmų interneto 
svetainėje). 
 
PRIDEDAMA:  
 
 
 
 
 
            ______________            _                     
_______________________________________________________________ 
                  (parašas)                                                        (pranešimą (deklaraciją) pateikusio 
asmens vardas, pavardė) 
 
                                                
1 Nurodoma data, ne ansktesnė kaip 2020 m. rugsėjo 11 d.  
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