LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ
NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017
2017 m. balandžio 7 d., Vilniaus kongresų rūmai. Vilniaus g. 6, Vilnius, Lietuva

ACO. Linijos estetika

ACO. The future
of drainage.

ACO Nordic UAB • www.aco.lt • Facebook: ACO Lietuva

Turinys
Rūmų veiklos ataskaita

Turinys

Kandidatai

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

Turinys

–5–

Rūmų veiklos ataskaita
2016 balandžio mėn. – 2017 m. balandžio mėn.

Pristatoma Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų arba LAR) veiklos ataskaita yra
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu ir Rūmų Statutu. Veiklos
ataskaita apima Statute nurodytas Rūmų pirmininko ir Rūmų tarybos ataskaitas. Profesinės
etikos tarybos ataskaita ir Rūmų revizijos komisijos (metinės finansinės atskaitomybės
patikrinimo ataskaita) pateikiamos atskirai.
Veiklos ataskaitos laikotarpis – nuo 2016 m. balandžio 29 d. (Rūmų narių
ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo dienos) iki 2017 m. balandžio 1 d. Ataskaitiniu laikotarpiu
veiklą, skirtą Rūmams keliamų uždavinių įgyvendinimui, vykdė:
Rūmų taryba: Daiva Bakšienė (pirm.), Audrius Ambrasas, Linas Tuleikis, Vaidotas
Dapkevičius, Vaidotas Kuliešius, Edmundas Andrijauskas, Daiva Gasiūnienė, Rūta Stuopelienė,
Jonas Barkauskas, Irena Kliobavičiūtė, Gintautas Baranauskas, Marija Nemunienė, Saulius
Danius
Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė
Rūmų profesinės etikos taryba: Tauras Paulauskas (pirm.), Tumas Mazūras, Linas
Tuleikis, Gintautas Pamerneckis, Vaida Ivaškaitė, Saulius Juškys, Povilas Jansonas
Rūmų profesinio atestavimo komisija: Mindaugas Grabauskas, Juozas Vaškevičius,
Gintaras Čaikaukas, Saulius Pamerneckis, Vaidotas Kuliešius, Algimantas Černiauskas, Sigitas
Kuncevičius, Laimonas Bogušas.
Pastaba: Architektų atestavimo komisija sudaroma teisės aktų nustatyta tvarka,
joje papildomai dalyvaujant Aplinkos ministerijos ir Kultūros ministerijos atstovams. Komisijos
pirmininkas iki 2017-01-01 – Marius Narmontas (Aplinkos ministerija), nuo 2017-01-01 –
Daiva Bakšienė (LAR).
Rūmų ekspertų komisija: Audrius Ambrasas, Tumas Mazūras, Rolandas Palekas,
Gintaras Klimavičius, Mindaugas Grabauskas, Tauras Paulauskas, Tadas Balčiūnas, Vaidotas
Kuliešius, Vaidotas Dapkevičius, Edmundas Andrijauskas, Algimantas Černiauskas, Saulius
Pamerneckis, Algimantas Kančas, Sigitas Kuncevičius, Robertas Zilinskas, Gintaras Prikockis,
Juozas Vaškevičius, Irena Kliobavičiūtė, Gintaras Balčytis, Mindaugas Pakalnis
Rūmų revizijos komisija: Gediminas Ratavičius (pirm.), Vaida Navasaitienė, Viktoras
Kormilcevas
Rūmų administracija: ataskaitinio laikotarpio pradžioje ją sudarė atsakingoji sekretorė
Šarūnė Sabaliauskaitė ir buhalterė Rita Raugalytė (antraeilėse pareigose), ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – referentė Alina Stepanenko, teisininkė Rugilė Šiaulytė, projekto vadovės Aida
Štelbienė ir Viktorija Cimbalistaitė, buhalterė Ingrida Tursienė (pagal paslaugų sutartį).
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Per ataskaitinį laikotarpį nurodytose Rūmų veiklos srityse
buvo įgyvendinti šie uždaviniai:
I.		

Rūmų narystė, profesinės savivaldos teisinis statusas

Nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios buvo fiksuojamas aktyvus prašymų tapti
Rūmų nariais teikimas: iki 2017 m. sausio 1 d. buvo patenkinti 55 gauti atestuotų architektų
prašymai, t.y. Rūmų narių skaičius nuo 2017-04-29 iki 2017-01-01 padidėjo ~30 proc.
Siekdama Rūmų veiklos veiksmingumo ir faktinės padėties identifikavimo, Taryba
ėmėsi ir Rūmų narių sąrašo peržiūros. Šiuo tikslu buvo priimtas Tarybos sprendimas iš Rūmų
narių pašalinti 18 narių dėl nario mokesčio nemokėjimo, 8 narius dėl atestato galiojimo
pasibaigimo, 3 narius pagal pačių narių prašymus.
2016 m. lapkričio 3 d. Seimui priėmus Architektų rūmų įstatymo pakeitimo įstatymą
Rūmų narių sudėtis pasikeitė iš esmės – pagal šį įstatymą nuo 2017 m. sausio 1 d. Rūmų
nariais tapo visi tą dieną galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą turintys asmenys.
2017 m. balandžio 1 d. Rūmai, kaip pilnavertė profesinės savivaldos organizacija,
vienija 1376 narius – atestuotus architektus.
II.

Rūmų veiklos teisiniai pagrindai

Siekiant užtikrinti Rūmų priimamų sprendimų teisėtumą, pagrįstumą, objektyvumą ir
nešališkumą, vykdomoje veikloje vadovaujamasi iš anksto nustatytomis ir viešai skelbiamomis
taisyklėmis. Ataskaitiniu laikotarpiu Taryba patvirtino šiuos veiklos dokumentus: Architektų
kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarką, Ekspertų tarybos nuostatus, Architektų
atestavimo vidaus tvarkos pakeitimą, Laikinųjų Profesinės etikos tarybos nuostatų pakeitimą,
Nario mokesčio mokėjimo tvarkos pakeitimą. Taip pat parengtas ir Rūmų narių susirinkimui
teikiamas naujas Statuto projektas.
Pristatomu laikotarpiu buvo aktyviai dalyvaujama Seime svarstant Architektų
rūmų įstatymo projektą bei Vyriausybėje ir Seime svarstant Aplinkos ministerijos parengtą
Architektūros įstatymo projektą. Pastarasis projektas vis dar yra svarstymo stadijoje, Rūmuose
buvo inicijuota Rūmų narių apklausa dėl šio įstatymo nuostatų, Taryboje ir atsakingose valstybės
institucijose diskutuojama dėl galimo šio įstatymo projekto tobulinimo.
Betarpiškai prisidėta rengiant ir 2016 m. birželio mėnesį priimtų Statybos įstatymo,
Teritorijų planavimo įstatymo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatų
įgyvendinimui skirtus Aplinkos ministro ir Kultūros ministro tvirtinamus dokumentus: atestavimo
tvarkos aprašus, komisijų veiklos nuostatus, sprendimus dėl komisijų sudėties sudarymo,
teisinių ir profesinių žinių egzaminų programas.
Visi Rūmų veiklą reglamentuojantys teisės aktai skelbiami Rūmų internetinėje
svetainėje.
III.
Rūmų kaip juridinio asmens (organizacijos) infrastruktūros 		
			kūrimas
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje, Taryba, įvertinusi perimtos Rūmų infrastruktūros
padėtį, siekdama užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą, sustiprinti pasitikėjimą Rūmais
ir jų pasirengimu priimti su visuotine naryste susijusius valstybės įpareigojimus, priėmė
infrastruktūros sukūrimui reikalingus sprendimus. Tarybos sprendimų pagrindu buvo padidintas
administracijos darbuotojų skaičius, įvykdyti 4 darbuotojų konkursai, pakeistos ir įrengtos
naujos Rūmų patalpos, pradėta kurti Rūmų informacinė sistema (LARIS), nustatyti ir ištaisyti
buhalterinės apskaitos trūkumai.
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Administracijos pastangomis taip pat buvo sudaryta ir šiuo metu pildoma atestuotų
architektų kontaktinių ir kitų duomenų bazė, pasirūpinta elektroninių duomenų apsauga, naujų
darbo vietų įrengimu, sutvarkyta Rūmų veiklos dokumentavimo sistema, atnaujinta internetinė
svetainė, sukurtas aktyvus Facebook profilis, sudaryta sutartis su Valstybine teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija (VTPSI) dėl IS „Infostatyba“ duomenų gavimo, Rūmai partnerio statusu
įtraukti į Aplinkos ministerijos ir VTPSI vykdomus IS „Infostatyba“ ir TPDRIS sistemų vystymo
projektus dėl LARIS sąsajų su šiomis sistemomis sukūrimo, pradėtas bendradarbiavimas su
Ūkio ministerija dėl dalyvavimo PAIIS (institucijų informacijos mainų sistemos) kūrime, pritraukti
rėmėjai daliniam Rūmų infrastruktūros kūrimo kaštų dengimui.
IV.
Valstybės perduotų viešojo administravimo funkcijų vykdymas
			atestuojant architektus
Rūmai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias viešojo administravimo
funkcijas: licencijavimo (architektų atestavimo, teisės pripažinimo) ir ūkio subjektų veiklos
priežiūros (skundų nagrinėjimo).
Ataskaitiniu laikotarpiu architektų Rūmų vykdomas atestavimas priimtų įstatymų
pagrindu išskirtas į dvi atskiras dalis – statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų
ir teritorijų planavimo vadovų atestavimą. Šios dvi dalys papildytos architektų atestavimu
pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą – nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų ir statybos techninės veiklos pagrindinių
sričių vadovų statiniams, esantiems kultūros paveldo objektų teritorijose, jo apsaugos zonose,
kultūros paveldo vietovėse.
Nurodyti pakeitimai lėmė esminius atestavimo tvarkos pakeitimus bei padidėjusią
šių procesų administravimo apimtį. Siekdami padėti atestuojamiems asmenims susiorientuoti
didelės apimties informacijoje, Rūmai pradėjo rengti nemokamus metodinius kursus. Taip pat,
atsižvelgiant į nepagrįstą architekto veiklos suskaidymą į smulkias dalis (šiuo metu Rūmai
išduoda 42 skirtingo turinio – sričių, kategorijų, rūšių, lygmenų – atestatus), pradėtos vykdyti
diskusijos dėl kompleksinio architekto profesinės kvalifikacijos suteikimo.
Per ataskaitinį laikotarpį Rūmai išnagrinėjo 48 prašymus išduoti ar papildyti atestatus
bei 126 pakeisti atestatus į neterminuotus arba įvertinti kvalifikacijos tobulinimą. Viso išnagrinėti
174 prašymai. Dėl nepakankamų teisinių ir (ar) profesinių žinių lygio ar kvalifikacijos tobulinimo,
iš jų netenkinti ... prašymai.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rūmuose buvo rasti ... neišnagrinėti skundai dėl
architektų kvalifikacijos. Atsižvelgiant į suėjusią atsakomybės taikymo senatį, šių prašymų
nagrinėjimas Architektų profesinio atestavimo komisijos sprendimu buvo nutrauktas.
Ataskaitiniu laikotarpiu gauti prašymai įvertinti 14 atestuotų architektų kvalifikaciją
rengiant statinių projektus. 3 prašymai išnagrinėti (pareikšti 2 įspėjimai), 5 prašymai nagrinėjami,
6 prašymų nagrinėjimas atidėtas iki vykstančių teisminių procesų pabaigos.
V.

Architektų profesinės etikos priežiūra
LAR Profesinės etikos tarybos ataskaita pateikiama atskiru dokumentu (žr. psl. X).

VI.

Atestuotų architektų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

VII.

Architektūros ekspertinis vertinimas

VIII.

Architektūros srities atstovavimas teisėkūroje
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IX.
Rūmų narių atstovavimas, konsultavimas teisiniais ir 			
			metodiniais klausimais
X.
Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, dalyvavimas 		
			ACE veikloje
XI.

Aktualios informacijos viešinimas, visuomenės švietimas

Dėl administracinių išteklių trūkumo, neįgyvendinti ar nepakankamai
įgyvendinti uždaviniai šiose veiklos srityse:
1.

Atestavimo procesų perkėlimas į elektroninę erdvę

2.

Architektūrinės veiklos monitoringas, duomenų surinkimas, analizė

3.

Nepagrįstų, ydingų statiniams keliamų norminių reikalavimų taisymas (darbas su

		

teisėkūra)

4.

Rūmų narių atstovavimas konkrečiose konfliktinėse ir kitose situacijose

5.

Rūmų narių konsultavimas raštu, pagalba rengiant sutartis, paklausimus, atsakymus

6.

Viešojo intereso gynimas konkrečiose rezonansinėse ir kitose situacijose

7.

Viešųjų pirkimų konkursų priežiūra, neteisėtų sąlygų ginčijimas

8.

Mediatoriaus (tarpininko) funkcijos vykdymas sprendžiant ginčus

9.

Aktualios teisinės ir kitos informacijos viešinimas

10.

Poįstatyminių teisės aktų patikra administraciniame teisme

11.

Rekomendacinio projektavimo darbų kainyno parengimas

12.

Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis priimant 			

		

architektūrai svarbius sprendimus

13.

Dalyvavimas ACE veikloje

14.

Dalyvavimas sprendžiant švietimo, studijų klausimus

15.

Visuomenės švietimas, architektūros kokybės propagavimas
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PAROC SPRENDIMAI ENERGIŠKAI
EFEKTYVIEMS PASTATAMS
„Paroc“ parengė naujausius pastatų konstrukcinių mazgų sprendinius A, A+ ir A++ energinio naudingumo
klasės pastatams. Pagrindiniai atitvarų šiltinimo sprendimai detalizuoti trims pagrindinėms pastatų
grupėms: gyvenamiesiems, viešosios paskirties ir pramonės pastatams. „Paroc“ CAD brėžiniuose rasite
reikalingus šilumos izoliacijos storius visoms trims energiškai efektyvių pastatų klasėms.

Naudodami šį kodą rasite mūsų CAD brėžinius ir mazgus.
Taip pat visą informaciją rasite ir mūsų tinklapyje PAROC .LT
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Profesinės etikos tarybos veiklos ataskaita
2016 balandžio mėn. – 2017 m. balandžio mėn.

2016 metais LAR susirinkimo metu į profesinę etikos tarybą buvo išrinkti – Vaida
Ivaškaitė, Povilas Jansonas, Saulius Juškys, Tumas Mazūras, Gintautas Pamerneckis,Tauras
Paulauskas, Linas Tuleikis. PET pirmininku buvos išrinktas T.Paulauskas. Per šiuos metus
nepaprastai išaugo besikreipiančių skaičius, o tuo pačiu ir PET darbo apimtis. Per ataskaitinį
viso labo vienerių metų laikotarpį į LAR ir į PET tiesiogiai iš viso buvo kreiptasi 10 kartų.
Remdamasisi LAR PET veiklos nuostatais PET pirmininkas priėmė nagrinėti visus klausimus
išskyrus vieną, kuris buvo nepakankamai pagrįstas ir paprašius papildyti to nebuvo padaryta.
Šiuo metu yra išnagrinėti 6 klausimai, kiti 3 dar nagrinėjami. Visi LAR PET sprendimai yra
vieši, jie yra LAR internetinėje svetainėje.
Visais atvejais PET atliko didelį darbą, įsigilino į pateiktus, bei jiems prieinamus dokumentus, apklausė visus suinteresuotus asmenis, išklausė visų skundžiamų atestuotų architektų nuomones, kai kuriais atvejais posėdžiavo tuo pačiu klausimu po kelis kartus ir atsakingai vadovaudamiesi PET veiklos nuostatais, tame tarpe ir nekaltumo prezumpcija, priėmė
sprendimus. Kai kuriais atvejais sprendimai buvo priimami vienbalsiai, kai kuriais atvejais ne.
Kiekvienu atveju vykdavo intensyvios diskusijos, neretai nuomonės dėl principų supratimo, traktavimo bei taikymo išsiskirdavo. Visai atvejais PET nariai sprendimus priėmė būdami
nepriklausomi ir bešališki, griežtai remdamiesi visų pirma architektūros paslaugų teikėjų
etikos kodeksu ir kitais LR teisės aktais.
Šioje ataskaitoje bus trumpai apžvelgiama kokie buvo patys svarbiausi šio ataskaitinio laikotarpio skirtumai lyginat su ankstesniuoju ir kokie svarbūs sprendimai turintys įtakos architektų veiklai buvo priimti. Visų pirma daugiau negu trigubai padidėjo prašymų PET
skaičius. Iš jų pačių besikreipiančių architektų buvo tik trys. Visi kiti buvo arba klientai arba
kaimyninių nekilnojamojo turto objektų savininkai nepatenkinti architektų veikla ir/ar jos rezultatais. Pažymėtina, kad atestuotų architektų klientai bei kiti visuomenės atstovai užfiksavo
LAR bei PET esamybę ir aktyviai tuo naudojasi. Tikėtina, kad ši tendencija tik stiprės. Deja,
tenka konstatuoti, kad visais 6 nagrinėtais atvejais buvo nustatyta, kad skųstasi buvo pagrįstai
ir architektai vykdydami savo profesinę veiklą vienaip ar kitaip pažeidė profesinę etiką. Buvo
nustatyta, kad architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso principus pažeidė ir vienas iš
PET narių. Svarbu pažymėti ir tai, kad architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekse yra suformuota labai griežta architektų atsakomybė visų pirma visuomenei, po to klientui, o paskiausiai kolegoms profesionalams, dėl to PET svarankiškų sprendimų ar interpretacijų galimybė
nėra didelė. Taip pat tenka konstatuoti, kad dauguma architektų, kurių profesinė veikla buvo
svarstoma, neįsigilino į architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksą ir gaudami atestatą,
reikia manyti pasirašė formaliai, kad yra susipažinę su juo. Ši tendencija aiškiai matoma ir
tais atvejais, kai atestuoti architektai siekdami įtikti užsakovui ir/ar gauti užsakymą peržengia
profesinės etikos ribas.
Pirmą sykį pagal PET nuostatus, esant labai sudėtingai profesinės vizualinės informacijos vertinimo situacijai, buvo kreiptasi pagalbos į LAR ekspertų komisiją. Nors komisijos
išvados yra tik patariamos, vis tik reikia pripažinti, kad jos turėjo įtakos PET sprendimo formavimui.
PET buvo daug diskusijų dėl projektų bei projektavimo proceso atitikimo STR bei
kitiems teisės aktams. Buvo priimtas sprendimas, kad nors architektūros paslaugų teikėjų
etikos kodeksas nurodo griežtai laikytis šalies normatyvų, klaidos yra galimos, bet daugiakar-

– 12 –

Labai svarbus PET sprendimas dėl galimybė naudotis kitų architektų intelektualine
nuosavybe vertinimo. Įsigilinę visų pirma į architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksą bei
į LR Autorinių ir gretutinių teisų ir Statybos Įstatymus PET priėmė sprendimą, kuris iš esmės
reiškia, kad atestuotas architektas negavęs kito architekto aiškaus sutikimo negali naudotis
kito architekto sukurtais projektiniais pasiūlymais, techniniu ir darbo projektais. Jei dėl vienokių
ar kitokių priežasčių architektas netęsia savo pradėto darbo, neesant jo aiškiam sutikimui naujas architektas tą patį darbą turi pradėti nuo pradžių. Tai, kad projektavimo darbų sutartyje architektas perduoda savo turtines teises užsakovui, negali turėti esminės įtakos kito architekto
apsiprendimui. Atestuotiems architektams reikia skirti šiam sprendimui ypatingą dėmesį, nes
tai neatitinka susiformavusių papročių. Tikėtina, kad šis sprendimas neatitiks didžiojo verslo
lūkesčių ir LAR patirs didelį spaudimą.
Svarbu pažymėti ir tai, kad LAR nuo 2016 antro pusmečio suteikė labai ženklią
materialinę ir intelektualinę pagalbą PET. Nuo praeitų metų PET darbe dalyvauja LAR teisininkė
kuri padeda protokuoti ir parengti PET sprendimus. Be šios pagalbos PET su padėjusiu krūviu
būtų nesusidorojusi. Deja, tenka konstatuoti, kad svarstomų klausimų nagrinėjimas užsitęsia
galimai per ilgai. Pagrindinė priežastis yra tai, kad PET nėra pagrindinė jos narių veikla. Kita
vertus PET suformavo prioritetus , kad yra svarbiau visapusiškai įsigilinti ir išsmiai išnagrinėti
sprendžiamus klausimus, suprantant jų poveikį kolegų architektų profesinei veiklai, negu kad
greitai priimti sprendimą.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad daug atestuotų architektų nelabai supranta PET
paskirties. PET savo kompetencijos ribose maksimaliai įsigilina į svarstomą klausimą ir vadovaudamiesi nekaltumo prezumpcija bei bešališkumu nustato architektūros paslaugų teikėjų
etikos kodekso galimo pažeidimo faktą. Nustatyto pažeidimo poveikį architekto atestatui ir
profesinei veiklai priima LAR Atestacinė komisija. Taip pat svarbu informuoti, kad atsižvelgdami į viešoje erdvėje pareikštas nuomones PET nariai savo veikloje sprendimo metu atsisako
susilaikymo, yra balsuojama arba už arba prieš.
Kaip LAR PET pirmininkas mūsų bendrą darbą vertinu gerai.
LAR PET pirmininkas 				

Tauras Paulauskas

Kandidatai
KANDIDATAI Į LAR PIRMININKO PAREIGAS:
Daiva Bakšienė
Lietuvos architektų rūmai, Vilnius
Pirmininkė 2016-2017 m.
Rokas Mazuronis
UAB „Architektų gildija“, Vilnius

Juozas Vaškevičius
UAB „Architektūros studija“, Vilnius
Pirmininkas 2010-2013/2013-2016 m.

KANDIDATAI Į LAR TARYBĄ:
Audrius Ambrasas
Ambraso architektų biuras, vadovas
Tarybos narys 2016-2017 m.
Artūras Asauskas
UAB „Vilniaus architektūros studija“, Vilnius
Gintautas Baranauskas
MB „Menas ir jėga“, Vilnius
Tarybos narys 2016-2017 m.
Jonas Barkauskas
Projektavimo centras, Šiauliai
Tarybos narys 2016-2017 m.
Saulius Danius
S. Daniaus individuali įmonė, Palanga
Tarybos narys 2016-2017 m.
Vaidotas Dapkevičius
VDA (Klaipėdos fakultetas), Klaipėda
Tarybos narys 2016-2017 m.
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Petras Džervus
UAB „Uostamiesčio projektas“, Klaipėda
Aurelijus Grikinis
UAB “ARCHPLANAS”, K.Norkevičienės firma „RekTra“, Vilnius
Vaida Ivaškaitė
Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB „Archihalė“.
Advokatų kontora Kairevičius, Juzikis ir partneriai; Vilnius
Darius Jakubauskas
UAB „Vakarinis fasadas“, UAB „Proporcija“, Šiauliai

Darius Juškevičius
Dariaus Juškevičiaus projektavimo firma, Vilnius

Audrys Karalius
Architekto A.Karaliaus dirbtuvės,
internetinis žurnalas Pilotas.LT, Kaunas
Linas Karmaza
UAB „Ecoage“, Vilnius
Vaidotas Kuliešius
Individuali veikla pagal pažymą, Kaunas
Tarybos narys 2007-2010/2010-2013/2016-2017 m.
Sigitas Kuncevičius
a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma;
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius
Tarybos narys 2013-2016 m.
Tomas Lapė
Studija lape, UAB, Vilnius
Monika Liočaitė
UAB ,,Rusne“ architektė, Kaunas

– 15 –

Rokas Mazuronis
UAB „Architektų gildija“, Vilnius

Giedrė Mendoza Herrera
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiauliai
Rūstenis Vitas Milaševičius
MB „X-arch“, Kaunas

Saulius Misevičius
UAB „A.D.S“, Vilnius
Saulius Motieka
UAB „Urbanistika“, Vilnius

Marija Nemunienė
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Vilnius
Tarybos narė 2016-2017 m.
Rolandas Palekas
UAB „Paleko ARCH studija“;
VGTU AF Architektūros katedra, Vilnius
Tauras Paulauskas
UAB „Unitectus“, Vilnius
Tarybos narys 2007-2010/2010-2013 m.
Paulius Petkus
PAOARCHITECTS, MB Petkaus architektūros studija, Vilnius

Lukas Rekevičius
AKETURI ARCHITEKTAI, UAB, Vilnius

Simonas Savickas
UAB „Architektūros menas“, Vilnius
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Mindaugas Stepanas
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kaišiadorys
Kazys Tamošėtis
UAB NADRUVA, Vilnius
Linas Tuleikis
Architektų biuras „Dviejų grupė“, Kaunas
Tarybos narys 2007-2010/2010-2013/2016-2017 m.

Vytenis Ūsas
Individuali veikla; Vilniaus Dizaino Kolegija, Vilnius
Nerijus Valatkevičius
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Kaunas
Juozas Vaškevičius
UAB „Architektūros studija“, Vilnius
Pirmininkas – tarybos narys 2010-2013/2016-2017 m.
Robertas Zilinskas
UAB „Atodangos“, Vilnius

Algirdas Žebrauskas
UAB Architekto studijs; VDA Telšių fakultetas, Telšiai

Henrikas Žukauskas
VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius
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KANDIDATAI Į LAR PROFESINĖS ETIKOS TARYBĄ:

Artūras Asauskas
UAB „Vilniaus architektūros studija“, Vilnius

Zita Bacevičienė
UAB ,,Z. Bacevičienės projektavimo įmonė“, Trakai
Algimantas Černiauskas
Algimanto Černiausko architektūros studija, Šiauliai

Giedrius Fokas
UAB „Geležinkelių projektavimas“, Vilnius

Petras Grecevičius
Klaipėdos universitetas, Klaipėda
Vaida Ivaškaitė
Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB „Archihalė“,
Advokatų kontora Kairevičius, Juzikis ir partneriai, Vilnius
PET narė 2016-2017 m.
Darius Juškevičius
Dariaus Juškevičiaus projektavimo firma, Vilnius
Saulius Juškys
VDA Kauno fakultetas, Architektūros katedra, Kaunas
PET narys 2013-2016/2016-2017 m.
Irena Kliobavičiūtė
UAB „Senojo miesto architektai“, Vilnius
Tomas Lapė
Studija lape, UAB, Vilnius
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Tumas Mazūras
UAB Unitectus, Vilnius
PET narys 2013-2016/2016-2017 m.
Saulius Motieka
UAB „Urbanistika“, Vilnius

Sigita Norviliūtė
UAB Radiant Partners, Vilnius

Gintautas Pamerneckis
UAB „Pažangios architektūrinės mintys“, Vilnius
PET narys 2013-2016/2016-2017 m.
Tauras Paulauskas
UAB „Unitectus“, Vilnius
PET narys 2013-2016/2016-2017 m.
Lukas Rekevičius
AKETURI ARCHITEKTAI, UAB, Vilnius

Kazys Tamošėtis
UAB NADRUVA, Vilnius

Linas Tuleikis
Architektų biuras „Dviejų grupė“, Kaunas
PET narys 2013-2016/2016-2017 m.
Vytenis Ūsas
Individuali veikla, Vilniaus Dizaino Kolegija, Vilnius
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KANDIDATAI Į LAR ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO KOMISIJĄ:

Neringa Blaževičienė
Neringos Blaževičienės įmonė, Kaunas

Laimonas Bogušas
Urbanistinė architektūra,
MB. VDA Klaipėdos fakultetas, Klaipėda
Svajūnas Bradūnas
Individuali architekto veikla, Palanga

Mindaugas Butvila
UAB „Mini studio“, Kaunas
Algimantas Černiauskas
Algimanto Černiausko architektūros studija, Šiauliai
Atestavimo komisijos narys 2016-2017 m.

Mindaugas Grabauskas
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Vilnius
Atestavimo komisijos narys 2013-2016/2016-2017 m.

Aurelijus Grikinis
UAB “ARCHPLANAS”, K.Norkevičienės firma „RekTra“, Vilnius
Darius Jakubauskas
UAB „Vakarinis fasadas“, UAB „Proporcija“, Šiauliai
Gražina Janulytė-Bernotienė
UAB G.Janulytės studija, Kauno technologijos universiteto Statybos ir
architektūros fakultetas, Kaunas
Loreta Janušaitienė
Rimas Giedraitis&architektai, autorinės sutartys, Kaunas
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Saulius Juškys
VDA Kauno fakultetas, Architektūros katedra, Kaunas
Irena Kliobavičiūtė
UAB „Senojo miesto architektai“, Vilnius

Viktoras Kormilcevas
AUM Studio, Vilnius
Vaidotas Kuliešius
Individuali veikla pagal pažymą, Kaunas
Atestavimo komisijos narys 2016-2017 m.
Sigitas Kuncevičius
a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma;
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius
Atestavimo komisijos narys 2016-2017 m.
Arvydas Narkevičius
UAB „Panevėžio miestprojektas“, Panevėžys
Saulius Pamerneckis
UAB „SP Architektų grupė“; VGTU Arch.kat, Vilnius
Atestavimo komisijos narys 2016-2017 m.
Lukas Rekevičius
AKETURI ARCHITEKTAI, UAB, Vilnius
Juozas Vaškevičius
UAB „Architektūros studija“, Vilnius
Atestavimo komisijos narys 2013-2016/2016-2017 m.
Algirdas Žebrauskas
UAB ARCHITEKTO STUDIJA; VDA TELŠIŲ FAKULTETAS, Telšiai

Henrikas Žukauskas
VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius
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KANDIDATAI Į LAR REVIZIJOS KOMISIJĄ:

Rimvydas Kazickas
UAB „Unitectus“, Vilnius
Viktoras Kormilcevas
AUM Studio, Vilnius
Revizijos komisijos narys 2016-2017 m.
Vaida Navasaitienė
Individuali veikla pagal pažymą, Kaunas
Revizijos komisijos narė 2016-2017 m.
Gediminas Ratavičius
INFOSTUDIJA,UAB, Vilnius
Revizijos komisijos narys 2016-2017 m.
Felicija Vilimienė
UAB „Priedanga“, Vilnius
Revizijos komisijos narė 2010-2013/2013-2016 m.

KANDIDATAI Į LAR EKSPERTŲ KOMISIJĄ:
Vilniaus apskritis

Audrius Ambrasas
Ambraso architektų biuras, Vilnius
Ekspertų komisijos narys 2016-2017 m.
Gintautas Baranauskas
MB Menas ir jėga, Vilnius
Vincas Brezgys
SĮ „Vilniaus planas“, UAB „Infostudija“, Vilnius

Dalia Dijokienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas, Urbanistikos katedra, Vilnius
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Giedrė Filipavičienė
VĮ „Lietuvos paminklai“; Vilniaus Dailės akademijaVilnius
Mindaugas Grabauskas
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Vilnius
Ekspertų komisijos narys 2010-2013/2013-2016/2016-2017 m.
Aurelijus Grikinis
UAB “ARCHPLANAS”, K.Norkevičienės firma „RekTra“, Vilnius

Darius Juškevičius
Dariaus Juškevičiaus projektavimo firma, Vilnius
Linas Karmaza
UAB „Ecoage“, Vilnius
Irena Kliobavičiūtė
UAB „Senojo miesto architektai“, Vilnius
Ekspertų komisijos narė 2013-2016/2016-2017 m.
Viktoras Kormilcevas
AUM Studio, Vilnius
Sigitas Kuncevičius
a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius
Ekspertų komisijos narys 2016-2017 m.
Saulius Misevičius
UAB „A.D.S“, Vilnius
Saulius Motieka
UAB „Urbanistika“, Vilnius
Edgaras Neniškis
VGTU Architektūros fakulteto Urbanistikos katedra, UAB“ARCHES“,
Vilnius
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Saulius Pamerneckis
UAB „SP Architektų grupė“; VGTU Arch.kat, Vilnius
Ekspertų komisijos narys 2013-2016/2016-2017 m.
Arūnas Eduardas Paslaitis
UAB „Paslaičio projektavimo biuras“, Vilnius
Gediminas Paslaitis
UAB „Paslaičio projektavimo biuras“, Vilnius
Tauras Paulauskas
UAB „Unitectus“, Vilnius
Ekspertų komisijos narys 2010-2013/2013-2016/2016-2017 m.
Paulius Petkus
PAOARCHITECTS, MB Petkaus architektūros studija, Vilnius
Lukas Rekevičius
AKETURI ARCHITEKTAI, UAB, Vilnius
Aurimas Sasnauskas
A2SM UAB, Vilnius
Mindaugas Stepanas
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,
Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kaišiadorys
Juozas Vaškevičius
UAB „Architektūros studija“, Vilnius
Ekspertų komisijos narys 2010-2013/2013-2016/2016-2017 m.
Ričardas Vyšniauskas
Uab Architekto Ričardo Vyšniausko Laboratorija, Vilnius

Laurynas Žakevičius
Lauryno Žakevičiaus architektų studija, www.laurynaszakevicius.com
Henrikas Žukauskas
VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius
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Kauno, Marijampolės, Alytaus apskr.
Rymantė Gudienė
Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos
Kauno skyrius, Kaunas
Gražina Janulytė-Bernotienė
UAB G.Janulytės studija, Kauno technologijos universiteto Statybos ir
architektūros fakultetas, Kaunas
Ekspertų komisijos narė 2013-2016 m.
Loreta Janušaitienė
Rimas Giedraitis&architektai, autorinės sutartys, Kaunas
Vaidotas Kuliešius
Individuali veikla pagal pažymą, Kaunas
Ekspertų komisijos narys 2010-2013/2013-2016/2016-2017 m.
Monika Liočaitė
UAB ,,Rusne“ architektė, Kaunas
Reda Marcinkevičienė
Ind. įmonė Redos Marcinkevičienės projektavimo biuras, Marijampolė
Mindaugas Matažinskas
Alytaus miesto savivaldybės administracija. Architektūros,
urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius, Alytus
Aurimas Ramanauskas
I.Į. „E. MILIŪNO STUDIJA“, Kaunas
Marius Torrau
MB studija „Torrau“, Kaunas

Linas Tuleikis
Architektų biuras „Dviejų grupė“, Kaunas
Ekspertų komisijos narys 2010-2013 m.
Guoda Zykuvienė
G.Janulytės-Bernotienės studija, Kaunas
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Klaipėdos, Tauragės apskr.
Vaida Ona Atienė
UAB „A TEAM PROJECTS“, Klaipėda

Laimonas Bogušas
Urbanistinė architektūra, MB. VDA Klaipėdos fakultetas, Klaipėda

Svajūnas Bradūnas
Individuali architekto veikla, Palanga
Gintaras Čičiurka
UAB „A405“, Klaipėda
Ekspertų komisijos narys 2013-2016 m.
Saulius Danius
Sauliaus Daniaus individuali įmonė, Palanga
Vaidotas Dapkevičius
VDA (Klaipėdos fakultetas), Klaipėda
Ekspertų komisijos narys 2016-2017 m.
Petras Džervus
UAB „Uostamiesčio projektas“, Klaipėda
Romualdas Gailius
uab TAU projektai, Klaipėda
Ekspertų komisijos narys 2013-2016 m.
Petras Grecevičius
Klaipėdos universitetas, Klaipėda
Alfredas Gumuliauskas
UAB „Palangos projektas“, Palanga

Almantas Mureika
Klaipėdos m. savivaldybės administracija, Klaipėda
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Rolandas Rakevičius
UAB „Litana ir ko“, Gargždai

Margarita Ramanauskienė
UAB „Klaipėdos projektas“, Klaipėda
Ekspertų komisijos narė 2013-2016 m.
Ramunė Staševičiūtė
Projektavimo firma PILIS; Klaipėdos universiteto Menų akademijos
Architektūros,dizaino ir dailės katedra, Klaipėda
Ekspertų komisijos narė 2010-2013/2013-2016 m.
Laima Šliogerienė
L.Šliogerienės architektūros ir dizaino studija, Klaipėda

Raimondas Valiukonis
UAB „Restitas“, Klaipėda
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Šiaulių, Telšių apskr.
Algimantas Černiauskas
Algimanto Černiausko architektūros studija, Šiauliai
Ekspertų komisijos narys 2013-2016/2016-2017 m.
Kęstutis Česnauskas
Kęstučio Česnausko IĮ, Šiauliai
Darius Jakubauskas
UAB „Vakarinis fasadas“, UAB „Proporcija“, Šiauliai
Giedrė Mendoza-Herrera
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiauliai
Rūta Stuopelienė
R.Stuopelienės projektavimo biuras, Šiauliai
Ekspertų komisijos narė 2010-2013/2013-2016 m.
Daiva Štakonaitė
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikiai
Andrius Vernys
Individuali įmonė, Šiauliai
Algirdas Žebrauskas
UAB „Architekto studija“;
VDA Telšių fakultetas, Telšiai

Panevėžio, Utenos apskr.
Donatas Malinauskas
Individualios veiklos pažyma, Panevėžys
Arvydas Narkevičius
UAB „Panevėžio miestprojektas“, Panevėžys
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JUNG žengia į BIM erą

Įmonė JUNG padeda architektams ir projektuotojams leisdama
nemokamai naudotis BIM programinės rangos REVIT® ir
ArchiCAD bibliotekomis. BIM objektuose laikomi projektuojant
svarbūs produktų duomenys, tokie kaip medžiaga, matmenys
ir darbinės charakteristikos.
Daugiau informacijos: www.jung.de/bim

UAB „JUNG Vilnius“, Žirmūnų g. 68, tel. (8 5) 236 1919 | el. p. jung@jung.lt, www.jung.lt

Užrašams
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