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DĖL ARCHITEKTŪROS SEKTORIAUS PROFESINIO STANDARTO 
 

 
Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) 2020-03-17 gavo Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro raštą (toliau – raštas), kuriuo prašoma išsakyti nuomonę apie parengtą 
Architektūros sektoriaus profesinio standarto galutinį projektą.  

Atsakydami į gautą raštą informuojame, kad Rūmai šiuo raštu išreiškia savo pritarimą 
Architektūros sektoriaus profesinio standarto galutiniam projektui. Teikdami pritarimą 
projektui Rūmai rekomenduoja: 
1. Pabrėžti Architektūros sektoriaus profesinio standarto preambulėje, kad Architektūros 

sektoriaus profesinis standartas skirtas apibrėžti profesijų kompetencijas ir pagal tai rengti 
mokymo programas, t.y. siūlome aiškiai apibrėžti šio standarto tikslą. 

2. Atkreipti dėmesį, kad Architektas vykdydamas veiklą prisideda prie žmonių gyvenimo 
kokybės gerinimo, darnios valstybės ir žmonių aplinkos kūrimo, nekilnojamojo 
architektūrinio, urbanistinio ir etnokultūrinio paveldo išsaugojimo. Architekto veikla 
apima duomenų rinkimą, jų analizę ir visuomeninių, valstybės, savivaldybių 
bendruomenių ir privačių interesų derinimą. Taip pat Architekto veikla apima 
bendradarbiavimą su kitų sričių specialistais ir suinteresuotais asmenimis, visuomenės 
informavimą ir konsultavimą ir t.t.. Pabrėžiama, kad architektas vykdydamas veiklą 
užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą. Siūlome atsižvelgti į tai Architektūros sektoriaus 
profesinio standarto projekte aprašant architekto atliekamas veiklas. 

3. Atkreiptinas dėmesys, jog Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekte 
neminima architektų profesinė etika ir jai keliami reikalavimai.  Siūlome Architektūros 
sektoriaus profesinio standarto projekte aptarti architektų profesinės etikos reikalavimus. 

4. Atkreiptinas dėmesys, kad Architekto profesija vystosi, nestovi vietoje, todėl manytina, 
kad Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekte būtų tikslinga nepateikti 
baigtinio architektūros sektoriaus veiklų, pagal Ekonominės veiklos rūšių kvalifikatorių, 
sąrašo. 

5. Atkreipiamas dėmesys, kad Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekto 6.1 ir 
7 punktuose teigiama, kad paveldo tvarkyba yra architektūros veiklos sritis, bet 
Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekto 2 priede “Architektūros sektoriaus 
kvalifikacijų aprašai“ nepateikiama informacija apie paveldo tvarkybos standartizavimą.  

6. Siūlome suderinti Architektūros sektoriaus profesinio standarto projektą su 
Nekilnojamąjį kultūros paveldą reglamentuojančiais teisės aktais: 
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a) Atkreiptinas dėmesys, kad Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekto 7 
punkte minima tik kultūros paveldo objektų restauravimas ir konservavimas, siūlome 
papildyti šį punktą nurodant remontą ir avarijos grėsmės pašalinimą (Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d įsakymu Nr. ĮV-663 
patvirtintame PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys").  

b) Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekto 10 punktą siūloma papildyti 
istorinio kraštovaizdžio tvarkyba. 

c) Architektūros sektoriaus profesinio standarto projekto 11 punktą siūloma papildyti 
tokiomis mokslinės ir ekspertinės veiklos sritimis, kaip architektūros, urbanistikos ir 
kraštovaizdžio paveldo tyrimai ir jų ekspertinis vertinimas 
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