
LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ TARYBA 

SPRENDIMAS 

 

DĖL NARYSTĖS LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMUOSE PRADŽIOS, SUSTABDYMO, 
ATNAUJINIMO IR PASIBAIGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 2022 m. sausio 5 d. Nr. T22 - 01 
Vilnius 

 
Vadovaudamasi 2021 m. lapkričio 1 d. redakcijos Lietuvos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 

2 dalimi bei Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos architektų 
rūmų taryba nusprendžia: 

P a t v i r t i n t i Narystės Lietuvos architektų rūmuose pradžios, sustabdymo, atnaujinimo ir 
pasibaigimo tvarkos aprašą. 

 

 

Pirmininkas                                                                                                 Lukas Rekevičius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKEISTA 
Lietuvos architektų rūmų tarybos 
2022 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. T22-01 
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos architektų rūmų tarybos 

           2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. T21-09/01 

 

NARYSTĖS LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMUOSE PRADŽIOS, SUSTABDYMO, 
ATNAUJINIMO IR PASIBAIGIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Narystės Lietuvos architektų rūmuose (toliau – Rūmai) pradžios, sustabdymo, atnaujinimo 

ir pasibaigimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato narių priėmimo į Rūmus bei narystės 
sustabdymo, atnaujimo ir pasibaigimo tvarką. 

2. Aprašas taikomas visiems Rūmų nariams ir kandidatams į Rūmų narius. 
 

II SKYRIUS 

NARYSTĖS PRADŽIA 

3. Rūmų nariu gali tapti atestuotas architektas, kuris: 
3.1.  pateikia Rūmams Aprašo priede Nr. 1-1 arba priede Nr. 1-2 nurodytos formos prašymą 

apie ketinimą pradėti verstis architekto kvalifikacijos atestate nurodyta atestuoto architekto veikla; 
3.2. turi galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą; 
3.3. sumoka 50 Eur dydžio vienkartinį stojimo administravimo mokestį. 
4. Aprašo 3.3 punkte nustatytas administravimo mokestis sumokamas iki 3.1 punkte nurodyto 

prašymo pateikimo dienos į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT50 7044 0600 0606 7130, AB SEB 
bankas, banko kodas: 70440. 

5. Rūmų taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 3 punkte nurodytų dokumentų 
gavimo dienos priima sprendimą dėl atestuoto architekto įrašymo į Rūmų narių sąrašą. Narystės 
Rūmuose pradžia laikoma Rūmų tarybos sprendimo įrašyti atestuotą architektą į Rūmų narių sąrašą 
diena. Apie priimtą sprendimą Rūmų narys informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

6. Rūmų taryba gali atsisakyti atestuotą architektą įrašyti į Rūmų narių sąrašą, tokiu atveju 
atestuotas architektas vėliau kaip per 3 darbo dienas motyvuotu raštu informuojamas apie priimtą 
sprendimą bei jam grąžinami jo pateikti dokumentai ir sumokėtas vienkartinis stojimo 
administravimo mokestis. 

7. Priežastis atsisakyti įrašyti atestuotą architektą į Rūmų narių sąrašus gali būti: 
7.1. nepateikti visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai; 
7.2. kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų ar informacijos tikrumo. 
8. Atestuotas architektas nuo įrašymo į Rūmų narių sąrašą momento, privalo laikytis su Rūmų 

veikla susijusių teisės aktų reikalavimų bei Rūmų organų sprendimo. 



9. Rūmų narys turi Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatyme ir Statute numatytas teises 
ir pareigas. 

 
III SKYRIUS 

NARYSTĖS SUSTABDYMAS 
 

10. Rūmų narys, nesiverčiantis architekto kvalifikacijos atestate nurodyta atestuoto architekto 
veikla, turi teisę sustabdyti narystę Rūmuose. Rūmų narys, norintis sustabdyti narystę Rūmuose 
privalo: 

10.1. pateikti Rūmams Aprašo priede Nr. 2 nustatytos formos prašymą dėl narystės Rūmuose 
sustabdymo, kuriame pasirenkamas vienas iš variantų, dėl kurių norima sustabdyti narystę Rūmuose: 

10.1.1. atestuoti architektai, laikinai planuojantys nesiversti atestuoto architekto veikla ir 
norintys stabdyti narystę Rūmuose dėl subjektyvių priežasčių; 

10.1.2. atestuoti architektai, laikinai planuojantys nesiversti atestuoto architekto veikla 
Lietuvos Respublikoje ir norintys stabdyti narystę Rūmuose dėl to, kad ketina verstis šia veikla svetur. 

10.2. sumokėti 50 Eur dydžio narystės sustabdymo administravimo mokestį; 
10.3. būti sumokėjęs Rūmų nario mokestį. 
11. Aprašo 10.2 ir 10.3 punktuose įtvirtinti mokesčiai privalo būti sumokėti iki 10.1 punkte 

nurodyto prašymo pateikimo dienos į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT50 7044 0600 0606 7130, 
AB SEB bankas, banko kodas: 70440. 

12. Prašymas dėl narystės Rūmuose sustabdymo negali būti teikiamas atbuline data. Taip pat 
toks prašymas negali būti teikiamas anksčiau nei 10 darbo dienų iki planuojamos nesivertimo 
atestuoto architekto veikla dienos.  

13. Rūmų taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų 
gavimo dienos priima sprendimą dėl atestuoto architekto, nesiverčiančio atestuoto architekto veikla, 
narystės Rūmuose sustabdymo. Tais atvejais, kai Rūmų taryba yra įgaliojusi Rūmų pirmininką priimti 
sprendimus dėl atestuoto architekto narystės Rūmuose sustabdymo, tokį sprendimą priima Rūmų 
pirmininkas. 

14. Narystė Rūmuose laikoma sustabdyta nuo Rūmų tarybos arba įgalioto Rūmų pirmininko 
sprendimo sustabdyti narystę Rūmuose priėmimo dienos. Apie priimtą sprendimą atestuotas 
architektas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

15. Rūmai per 3 darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti narystę Rūmuose priėmimo dienos 
duomenis apie atestuotą architektą, nesiverčiantį atestuoto architekto veikla, pateikia Lietuvos 
Respublikos architektūros įstatymo 9 straipsnio 11 dalyje nurodytose informacinėse sistemose bei 
pažymi atestuotų architektų sąraše (pateikiamame Lietuvos Respublikos architektų rūmų interneto 
svetainėje). 

16. Rūmų narys, sustabdęs narystę Rūmuose, privalo laikytis Architektūros 
įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte atestuotiems architektams nustatyto reikalavimo nesiversti 
atestuoto architekto veikla. 

17. Rūmų nario mokestis, iš atestuotų architektų, kurie laikinai nesiverčia atestuoto architekto 
veikla bei yra sustabdę narystę Rūmuose, nerenkamas nuo Aprašo 13 punkte nurodyto sprendimo 
priėmimo dienos. 

18. Narystės sustabdymo laikotarpiu netaikomos Rūmų nario lengvatos (įskaitant kursų kainos 
mažinimą ir pan.).  

19. 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 bei į kitose šalyse veikiančias kompetentingas 



architektų savivaldos organizacijas, prašydami suteikti informaciją apie atestuoto architekto 
(pranešusio apie laikiną nesivertimą atestuoto architekto veikla ir sustabdžiusio narystę Rūmuose) 
veiklos vykdymą/nevykdymą bei dėl su tuo susijusių klausimų. Kreipimosi dėl tarnybinės pagalbos 
poreikį ir periodiškumą sprendžia Rūmų pirmininkas. 

 
 

IV SKYRIUS 
NARYSTĖS ATNAUJINIMAS 

 
20. Rūmų narys, norintis atnaujinti narystę Rūmuose, privalo: 
20.1. pateikti Rūmams Aprašo priede Nr. 3 nustatytos formos prašymą dėl narystės Rūmuose 

atnaujinimo; 
20.2. sumokėti 50 Eur dydžio narystės Rūmuose atnaujinimo administravimo mokestį; 
20.3. pateikti Rūmams dokumentus, įrodančius kvalifikacijos tobulinimą Architektūros 

įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų nustatytais pagrindais ir juose nustatytomis 
sąlygomis. 

21. Aprašo 20.2 punkte nustatytas administravimo mokestis sumokamas iki 20.1 punkte 
nurodyto prašymo pateikimo dienos į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT50 7044 0600 0606 7130, 
AB SEB bankas, banko kodas: 70440. 

22. Rūmų taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo šio Aprašo 19 punkte nurodytų 
dokumentų gavimo dienos patikrina, ar įgyvendinti nustatyti reikalavimai, ir priima sprendimą dėl 
narystės Rūmuose atnaujinimo. Tais atvejais, kai Rūmų taryba yra įgaliojusi Rūmų pirmininką priimti 
sprendimus dėl atestuoto architekto narystės Rūmuose atnaujinimo, tokį sprendimą priima Rūmų 
pirmininkas. 

23. Narystės Rūmuose sustabdymas laikomas panaikintu nuo Rūmų tarybos arba įgalioto 
Rūmų pirmininko sprendimo atnaujinti narystę Rūmuose priėmimo dienos. Apie priimtą sprendimą 
atestuotas architektas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

24. Rūmai per 3 darbo dienas nuo sprendimo atnaujinti narystę Rūmuose priėmimo dienos 
duomenis apie atestuotus architektus, atnaujinusius atestuoto architekto veiklą, pateikia Architektūros 
įstatymo 9 straipsnio 11 dalyje nurodytose informacinėse sistemose bei pažymi atestuotų architektų 
sąraše (pateikiamame Lietuvos Respublikos architektų rūmų interneto svetainėje). 

 
 

V SKYRIUS 
NARYSTĖS PASIBAIGIMAS 

 
25. Narystė Rūmuose pasibaigia: 
25.1. kai įstatymų nustatytais pagrindais panaikinamas architekto kvalifikacijos atestato 

galiojimas; 
25.2. kai Rūmų narys miršta; 
25.3. Rūmų nario, kurio narystė Rūmuose neprivaloma, prašymu. 
26. Sprendimą dėl narystės Rūmuose pasibaigimo priima Rūmų taryba prieš tai Profesinio 

atestavimo komisijai priėmus sprendimą dėl kvalifikacijos atestato panaikinimo. Priėmus sprendimą, 
Rūmų narys išbraukiamas iš atestuotų architektų sąrašo (pateikiamo Lietuvos Respublikos architektų 
rūmų interneto svetainėje). 

27. Apie sprendimą dėl narystės pasibaigimo Aprašo 25.1 ir 25.3 atvejais Rūmų narys 
informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 



VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

28. Apraše nurodyti dokumentai pateikiami popieriniame formate su originaliais atestuoto 
architekto parašais arba elektroniniame formate, pasirašyti elektroniniu parašu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr. 1-1 
 

__________________________________________________________________________ 
(Atestuoto architekto vardas, pavardė, atestato numeris) 

  
Lietuvos architektų rūmams 

 
 

PRAŠYMAS NR. 1-1 
DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SĄRAŠĄ 

________________ Nr. ______________ 
                    (data)                     (registracijos numeris) 

  
 
 
 
 

Prašau įrašyti mane į Lietuvos architektų rūmų narių sąrašą, kadangi planuoju pradėti verstis 
atestuoto architekto veikla.  

 
 
 
Pridedama: 

1. Architekto kvalifikacijos atestatas; 
2. Įrodymas patvirtinantis, kad sumokėtas vienkartinis stojimo administravimo mokestis. 

 
 
 
 
  
            ______________            _                     _______________________________________________________________ 
                  (parašas)                                                        (prašymą   pateikusio asmens vardas, pavardė) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1-2 
 

__________________________________________________________________________ 
(Atestuoto architekto vardas, pavardė, atestato numeris) 

  
Lietuvos architektų rūmams 

 
 

PRAŠYMAS NR. 1-2  
DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SĄRAŠĄ 

________________ Nr. ______________ 
                    (data)                     (registracijos numeris) 

  
 
 
 
 

Prašau įrašyti mane į Lietuvos architektų rūmų narių sąrašą, kadangi planuoju pradėti verstis 
atestuoto architekto veikla, nurodyta architekto kvalifikacijos atestate, kurį gausiu. 

 
 
 
Pridedama: 
Įrodymas patvirtinantis, kad sumokėtas vienkartinis stojimo administravimo mokestis. 
 
 
 
 
  
            ______________            _                     _______________________________________________________________ 
                  (parašas)                                                        (prašymą   pateikusio asmens vardas, pavardė) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

   __________________________________________________________________________ 
(Atestuoto architekto vardas, pavardė, atestato numeris, el. pašto adresas) 

  
Lietuvos architektų rūmams 
 

PRANEŠIMAS (DEKLARACIJA) NR. 2 
DĖL LAIKINO NESIVERTIMO ATESTUOTO ARCHITEKTO VEIKLA  

 
________________ Nr. ______________ 

                    (data)                     (registracijos numeris) 
  
1. Pranešu, kad nuo _____________________: 

 
☐ nesiverčiu atestuoto architekto veikla dėl subjektyvių priežasčių ir įsipareigoju atestuoto 
architekto veiklos nesivertimo laikotarpiu jokiu būdu ar forma nesiversti atestuoto architekto veikla 
 
☐   nesiverčiu atestuoto architekto veikla Lietuvos Respublikoje (šia veikla ketinu verstis kitoje 
užsienio šalyje) ir įsipareigoju atestuoto architekto veiklos nesivertimo laikotarpiu jokiu būdu ar 
forma nesiversti atestuoto architekto veikla, nurodyta atestate, Lietuvos Respublikos teritorijoje 
 
ir ateityje neketinu ja verstis iki pranešimo apie aplinkybių pasikeitimą. Apie bet kokius pasikeitimus 
ateityje pasižadu nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių 
atsiradimo (pasikeitimo) informuoti Lietuvos architektų rūmus (toliau – Rūmai). 
 
2. Prašau atestuoto architekto veiklos nesivertimo laikotarpiu sustabdyti mano narystę Rūmuose. 
 
3. Suprantu ir sutinku, kad šio pranešimo (deklaracijos) pirmojo punkto nesilaikymas gali sąlygoti 
aktualių galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (ar) Europos architektūros paslaugų teikėjų 
etikos kodekso pažeidimą, dėl ko gali kilti teisinės pasekmės – kvalifikacijos atestato galiojimo 
sustabdymas, panaikinimas ar įspėjimas. 
 

4. Sutinku, kad duomenys apie tai, kad nesiverčiu atestuoto architekto veikla, būtų skelbiami Atestuotų 
architektų sąraše, pateikiamame Rūmų oficialioje interneto svetainėje Architektų rūmai 
(architekturumai.lt). 
 

5. Patvirtinu, kad teikdamas šį pranešimą, neturiu įsiskolinimo Rūmams. 
 
  
            ______________            _                     _______________________________________________________________ 
                  (parašas)                                                        (pranešimą (deklaraciją) pateikusio asmens vardas, pavardė) 

 

Pridedama: 
Įrodymas patvirtinantis, kad sumokėtas narystės Rūmuose sustabdymo administravimo mokestis. 
  



Priedas Nr. 3 

 

__________________________________________________________________________ 
(Atestuoto architekto vardas, pavardė, atestato numeris, el. pašto adresas) 

  
 
 
Lietuvos architektų rūmams 
 
 
 
 

PRAŠYMAS NR. 3 
DĖL NARYSTĖS LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMUOSE ATKŪRIMO  

 
________________ Nr. ______________ 

                    (data)                     (registracijos numeris) 
  
 
 
 
 

Prašau nuo _____________________ atkurti mano narystę Rūmuose. 
 

 
 
Pridedama: 

1. Įrodymas patvirtinantis, kad sumokėtas narystės Rūmuose atnaujinimo administravimo 
mokestis; 

2. Dokumentai, įrodantys kvalifikacijos tobulinimą Architektūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų įstatymų nustatytais pagrindais ir juose nustatytomis sąlygomis. 
 
 
 
 
  
            ______________            _                     _______________________________________________________________ 
                  (parašas)                                                        (prašymą   pateikusio asmens vardas, pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


