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2021 M. LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ                       

VEIKLOS ATASKAITA 
 

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) pagal Architektų rūmų įstatymą ir Asociacijų 

įstatymą įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis atestuotus 

architektus ir įgyvendinantis atestuotų architektų profesinę savivaldą. 

Pristatoma Rūmų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Rūmų veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais. Veiklos ataskaita apima Rūmų statute nurodytas Rūmų pirmininko ir Tarybos, 

Profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos ataskaitas, taip pat prie Rūmų 

veikiančių (Rūmų aptarnaujamų) Regioninių architektūros tarybų ataskaitas. Rūmų revizijos 

komisijos (metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo) ataskaita pateikiama atskirai (Priedas Nr. 

6). 

Veiklos ataskaitos laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

 Veiklos ataskaitos laikotarpiu veiklą, skirtą Rūmams keliamų uždavinių įgyvendinimui, 

vykdė 2020 m. visuotiniame narių susirinkime išrinkti Rūmų nariai, pristatomi atitinkamose 

ataskaitos dalyse. 

 

I. 2021 M. IŠKELTŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

1. Organizacijos valdymas, profesinės savivaldos užtikrinimas 
 

1.1 Rūmų narystė  

 

Pagal patikslintus duomenis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rūmai vienijo 1377 narį 

(įskaičiuojami ir nariai, kurių narystė Rūmuose sustabdyta). Ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikacijos 

atestatus įgijo ir nariais tapo 17 architektų. Savo prašymu atestato galiojimą panaikino  ir (ar) iš Rūmų 

narių sąrašo buvo išbraukti 24 atestuoti architektai. 2021 m. narystę sustabdė 55 nariai, atnaujino 

sustabdytą narystę Rūmuose – 2 nariai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rūmų narių sąraše yra 

1370 architektai, iš jų narystę sustabdę – 62 nariai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rūmų narių sąraše yra 57 proc. vyrų, 43 proc. moterų. 

Pasiskirstymas nekito lyginant su praėjusiais metais. Jauniausi nariai 2021 metais – 28 m. (mot.) ir 

29 m. (vyr.), vyriausi nariai 2021 metais – 81 m. (mot.)  ir 90 m. (vyr.).  

Pagal patvirtintą 2021 m. biudžetą Rūmai vykdė šias veiklas: profesinės savivaldos 

organizacijos veiklos užtikrinimo, atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo organizavimo, profesinės 

veiklos priežiūros, autorių teisių įgyvendinimo ir gynimo, narių konsultavimo, pasiūlymų dėl teisės 

aktų rengimo (įtraukiant darbo grupes), ekspertinio vertinimo (Regioninių architektūros tarybų 

veiklos organizavimo), architektūrinių konkursų, duomenų bazių ir jų sąsajų palaikymas viešojo 

intereso gynimo. Papildomai Rūmų žmogiškieji ir finansiniai resursai buvo panaudoti Rūmų priimtų 

sprendimų gynimui teismuose ir kitose valstybės institucijose, taip pat Rūmų narių skolų Rūmams 

administravimui ir išieškojimo organizavimui (skolų tikrinimas, pakartotinių pranešimų siuntimas, 

susikaupusių skolų aptarimas ir kita). 

Nurodytos veiklos kryptys pristatomos šioje ataskaitoje.  
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1.2 Rūmų taryba ir pirmininkas  

 

Rūmų taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Rūmų valdymo organas. Tarybą 3 metų 

kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas, jos narių skaičius nustatomas prieš kiekvienus rinkimus. 

Dabartinę kadenciją Tarybą sudaro 13 narių, įskaitant Rūmų pirmininką, kuris kartu yra ir Rūmų 

tarybos pirmininkas. Rūmų pirmininkas vadovauja tiek Rūmų tarybos, tiek administracijos veiklai.  

Taryba sprendžia strateginius Rūmų veiklos ir jos finansavimo klausimus, tvirtina Rūmų 

veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikiamų paslaugų įkainius, tvarko Rūmų narių sąrašą, 

priima sprendimus dėl Rūmų administracijos darbuotojų etatų sukūrimo ir panaikinimo, sudaro 

laikinas ir ilgalaikes darbo grupes, nustato jų veiklos tikslus, skiria jų vadovus, priima sprendimus 

dėl Statuto pažeidimo, sprendžia kitus įstatymuose ir Statute įvardintus ir su jais susijusius klausimus. 

Nuo 2020 m. spalio 7 d. Rūmų pirmininko ir Tarybos pirmininko pareigas vykdo L. Rekevičius. 

Ataskaitiniu laikotarpiu surengta 16 Tarybos posėdžių, kurių metu priimti 222 sprendimai. 

Tarybos sudėtis, Tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose: G. Čaikauskas (16 posėdžių); D. Dijokienė 

(10 posėdžių); G. Janulytė-Bernotienė (13 posėdžių); V. Kuliešius (14 posėdžių); T. Lapė (16 

posėdžių); T. Mazūras (11 posėdžių); G. Mendoza Herrera (3 posėdžiai, Tarybos narė iki  2021 m. 

spalio 13 d.); S. Motieka (16 posėdžių); L. Naujokaitis (13 posėdžių); T. Paulauskas (15 posėdžių); 

L. Rekevičius (16 posėdžių); L. Tuleikis (14 posėdžių); J. Vaškevičius (16 posėdžių); R. Zilinskas (2 

posėdžiai, Tarybos narys nuo 2021 m. spalio 13 d.  ). 2021 m. spalio 12 d. Tarybos narė G. Mendoza 

Herrera Tarybai pateikė prašymą atstatydinti ją iš Tarybos nario pareigų. Prašymas buvo svarstytas 

2021 m. spalio 13 d. Tarybos posėdyje, prašymą Taryba patenkino. Vietoje Giedrės Mendoza-

Herrera, likusiam kadencijos laikui, Tarybos nariu paskirtas Robertas Zilinskas. 

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu Tarybos nariai sprendimus priėmė balsuodami ir elektroniniu 

būdu. Elektroniniu būdu priimti 6 sprendimai. 

 

 

1.3 Rūmų revizijos komisija  

 

  Rūmų revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija) yra Rūmų kontrolės organas. Revizijos 

komisiją sudaro 3 nariai, kuriuos iš Rūmų narių 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas. 

Revizijos komisijos nariai negali būti išrinkti į Rūmų valdymo organus. 

  Visą ataskaitinį laikotarpį Revizijos komisijos pirmininkas K. Kasperavičius vykdė Rūmų 

finansinės veiklos stebėseną.  

  Revizijos komisijos (metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo) ataskaita pateikiama 

prieduose. 

 

1.4 Rūmų administracija 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu administraciją sudarė 7 darbuotojai: pirmininkas (1 darbuotojas), 

administratorė (1 darbuotojas), projektų vadovai (2 darbuotojai), teisininkai (3 darbuotojai). Pagal 

nuolatines paslaugų sutartis su Rūmais dirba dvi buhalterės.  

Nurodytos sudėties darbuotojų ir paslaugų teikėjų grupė administravo visą ataskaitoje 

pristatomą veiklą, priimdama ir apdorodama įvairius prašymus, paklausimus, pretenzijas, 

parengdama medžiagą komisijų ir tarybų priimamiems sprendimams, juos įformindama, teikdama 

išaiškinimus, konsultacijas ir kitą informaciją nariams, institucijoms ir visuomenei, rengdama 
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procesinius ir kitus dokumentus, vykdydama kitą administracinę veiklą. Viso per ataskaitinį laikotarpį 

Rūmuose buvo įregistruota ir atsakyta į 1315įvairių prašymų atestavimo, profesinės veiklos 

priežiūros, Regioninės architektūros tarybos veiklos srityse. 

 

1.5 Rūmų komunikacijos strategijos įgyvendinimas, renginiai 

 

Įgyvendinant Rūmų komunikacijos strategiją, apie Rūmų sprendimus buvo informuojama 

visuomenė, bendradarbiaujama su žiniasklaidos priemonėmis, nariams siunčiami pranešimai. 

Surinktais kiekybiniais duomenimis, per ataskaitinį laikotarpį Rūmų žinomumas visuomenėje išaugo: 

Facebook paskyros sekėjų skaičius išaugo nuo  2223 iki 2602.  
 

 

1.6 Rūmų renginiai                                    

 

2021 m. Lietuvos kultūros taryba (LKT) skyrė dalinį finansavimą 2 Rūmų projektams: 

Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencijai ir tarpdisciplininei mokslinei-praktinei 

konferencijai „Architektūros kokybės vertinimo problematika“. 

Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencija vyko 2021 m. rugsėjo 2-3 d. 

Drevernoje, Klaipėdos rajone. Konferencijoje, kurioje dalyvavo virš 40 dalyvių, pranešimus skaitė 

savivaldybių vyriausieji architektai bei Rūmų atstovai, vyko diskusija dėl vyriausiųjų architektų 

statuso, apibendrintos diskusijos išvados buvo įtrauktos į konferencijos rezoliuciją. 

Kitą LKT dalinai finansuojamą renginį - tarpdisciplininę mokslinę-praktinę konferenciją 

„Architektūros kokybės vertinimo problematika“ Rūmai atsisakė organizuoti. 

2021 m. pirmą kartą visuotinis ataskaitinis Rūmų narių susirinkimas buvo organizuojamas 

nuotoliniu būdu.  

 

 

 
1.7 Dalyvavimas Europos architektų tarybos (ACE) veikloje  

 

Rūmai savo veikloje vadovaujasi ir į Lietuvos praktiką diegia visas ES šalių architektų 

asociacijas vienijančios Europos architektų tarybos (ACE) narių sutarimu priimtus sprendimus, tame 

tarpe, taiko Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksą, remiasi priimtomis 

rekomendacijomis, atliktomis analizėmis, kitais ACE dokumentais bei informacija. 

2021 m. nuotoliniu būdu buvo sudalyvauta pavasarinėje ACE Asamblėjoje. Giedrei Mendozai 

Herrerai nuo 2021 m. spalio mėn. atsisakius dalyvauti ACE veikloje, toliau ACE veiklos 

koordinavimą perėmė Linas Tuleikis.  

 

 

 

2. Atestavimas, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas  
 

 

Architektų profesinio atestavimo komisija yra kolegialus Rūmų organas. Architektų 

profesinio atestavimo komisiją sudaro 7 nariai, kuriuos iš Rūmų narių 3 metų kadencijai renka Rūmų 

narių susirinkimas.  
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Architektų profesinio atestavimo komisija priima sprendimus dėl architektų kvalifikacijos 

atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, pakeitimo (papildymo), jų galiojimo sustabdymo 

ar panaikinimo, įspėjimo pareiškimo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 11 Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžių. 

Posėdžiuose dalyvavo Rūmų narių išrinkti šie Architektų profesinio atestavimo komisijos nariai: V. 

Kuliešius (7), I. Kliobavičiūtė (11), D. Trainauskas (8), Giedrė Filipavičienė (11), Neringa 

Blaževičienė (11), Viltė Janušauskaitė (9), A. Pliučas (11). Komisijos veiklai vadovavo architektų 

profesinio atestavimo komisijos pirmininkas A. Pliučas, komisijos veiklą administravo Rūmų 

projektų vadovė, administratorė bei teisininkai.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauti 365 prašymai, iš kurių 35 – išduoti naują kvalifikacijos 

atestatą (17 iš jų tenkinti), 34 – papildyti turimą atestatą (24 iš jų tenkinti), 258 – įvertinti 

kvalifikacijos tobulinimą (visi tenkinti), 36 – savo noru panaikinti kvalifikacijos atestato ar jo dalies 

galiojimą (visi tenkinti), 2 prašymai išduoti teisės pripažinimo dokumentą.  

Vykdant architektų kvalifikacijos priežiūrą, 88 nariams buvo išsiųstas perspėjimas dėl 

kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų nevykdymo, 13 narių dėl šios priežasties sustabdytas atestatų 

galiojimas ir 2 nariams panaikintas architekto kvalifikacijos atestato galiojimas. 

Komisijos sprendimai nebuvo skundžiami.  

Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu apeliacinės instancijos teismuose buvo baigtos 

nagrinėti anksčiau prasidėjusios bylos, kuriose pareiškėjai prašė panaikinti architektų profesinio 

atestavimo komisijos priimtus sprendimus dėl kvalifikacijos kėlimo pareigos architektams, tačiau 

buvo nuspręsta pareiškėjų apeliacinius skundus atmesti galutinai. Vienoje byloje Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino, panaikino ankstesnį 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą, 

kuriuo panaikino architektų profesinio atestavimo komisijos 2019 m. rugsėjo 4 d. sprendimą, kuriuo 

6 mėnesiams buvo sustabdytas pareiškėjo architekto kvalifikacijos atestato galiojimas. 

Kitoje byloje apeliacinėje instancijoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

nusprendė nagrinėjimą atnaujinti iš esmės ir kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti, 

ar byla pagal pareiškėjo pirminį skundą Rūmams dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo teisminga 

bendrosios kompetencijos teismui ar administraciniam teismui. 

Taip pat pažymėtina, jog ataskaitiniu laikotarpiu  Rūmų architektų profesinio atestavimo 

komisijos nariai ir ekspertai dirbo nemokamai.  

Detalūs architektų profesinio atestavimo metu priimtų sprendimų duomenys pateikiami priede 

Nr. 2. 
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3. Profesinės veiklos priežiūra  
 

3.1. Skundų dėl profesinės etikos pažeidimų nagrinėjimas PET 

 

Profesinės etikos taryba (toliau – PET) yra kolegialus Rūmų organas. PET sudaro 7 nariai, 

kuriuos iš Rūmų narių 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas. Nuo 2020 m. spalio 7 d. iki 

dabar PET veikloje dalyvavo: D. Juškevičius (PET pirmininkas), D. Laucius, D. Čepurna, V. 

Cromley, A. Bakšys, A. Gvildys, K. Lupeikis. PET veiklą administravo Rūmų teisininkai. 

PET nagrinėja nukentėjusių asmenų skundus, kitų asmenų pranešimus dėl Rūmų narių 

padarytų Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimų, teikia šio kodekso 

išaiškinimus ir rekomendacijas dėl jo taikymo.  

Ataskaitiniu laikotarpiu PET, nors ir svarstė jų priėmimo nagrinėti klausimus, bet dėl įvairių 

priežasčių atsisakė priimti nagrinėti 8 skundus. Ataskaitiniu laikotarpiu PET išnagrinėjo 13 skundų 

dėl galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų, taip pat priėmė vieną nuomonę. Visi ataskaitiniu 

laikotarpiu PET gauti skundai, kurie priimti nagrinėti, yra išnagrinėti, surašyti ir paskelbti. 

Ataskaitiniu laikotarpiu PET pripažino 7 architektus pažeidus Europos architektūros paslaugų teikėjų 

etikos kodekso nuostatas, o kitais atvejais profesinės etikos pažeidimų nenustatė. Visi PET 

sprendimai, pagal kuriuos architektų veikloje profesinės etikos pažeidimai buvo nustatyti, buvo 

perduoti Architektų profesinio atestavimo komisijai, vadovaujantis PET veiklos nuostatais. 

Ataskaitiniu laikotarpiu teismui buvo pateiktas 1 skundas dėl PET sprendimo bendrosios 

kompetencijos ir administraciniam teismams. Bendrosios kompetencijos teismas atsisakė priimti 

ieškinį motyvuodamas tuo, kad nagrinėjamu atveju ieškovai nereiškė jokių materialinių teisinių 

reikalavimų Rūmams, kurie priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, tik prašė panaikinti 

tarpinį Rūmų Profesinės etikos tarybos sprendimą, kuris pats savaime jokių materialinių teisinių 

pasekmių ieškovams sukelti negali, nes savo esme nėra savarankiškas reikalavimas. Administracinis 

teismas atsisakė priimti skundą, nes praleistas skundo padavimo terminas, taip pat dėl to, nes 

skundžiamas tarpinis sprendimas. 

PET priimti sprendimai skelbiami Rūmų internetiniame puslapyje. Taip pat pažymima, kad 

Profesinės etikos tarybos nariai ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nemokamai. Išsamesnė PET ataskaita 

pateikiama 1 priede. 

 

3.2. Skundų dėl kvalifikacijos nagrinėjimas Atestavimo komisijoje  

 

Skundus dėl kvalifikacijos (atestatų galiojimo sustabdymo, panaikinimo, įspėjimo atestato ar 

teisės pripažinimo dokumento turėtojui skyrimo) priima ta pati Atestavimo komisija, kuri priima 

sprendimus dėl atestatų išdavimo, papildymo, kvalifikacijos tobulinimo patikros (žr. Ataskaitos 2 p.). 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 6 Atestavimo komisijos posėdžiai dėl skundų nagrinėjimo. 

Dėl nustatytų pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą nebuvo pareikštų įspėjimų ar 

architekto kvalifikacijos atestato stabdymo, taip pat 4 kartus buvo nutarta, kad nėra pagrindo 

nuobaudos taikymui. Atitinkamai 4 kartus buvo nutarta, kad nėra pagrindo nagrinėti pareikštų 

skundų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu apeliacinėje instancijoje teismuose buvo galutinai išspręstos anksčiau 

prasidėjusios bylos dėl anksčiau priimtų Atestavimo komisijos sprendimų. 
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4. Kvalifikacijos tobulinimo kursai 
 

Rūmai per ataskaitinį laikotarpį surengė 13 architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų. Kursai 

buvo organizuojami nuotoliniu būdų.  

Iš viso buvo surengta 40 valandų kursų, juos išklausė 1152 klausytojų.  

Kursai buvo organizuoti remiantis Architektų rūmų įstatymu, Statybos įstatymu, Teritorijų 

planavimo įstatymu, Aplinkos ministerijos patvirtinta programa, laikantis 2017 m. Rūmų patvirtinto 

Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų. Kursus organizavo 

administratorė. 

 

5. Ekspertinis vertinimas  
 

5.1. Ekspertinis vertinimas Rūmų veikloje 

 

Rūmų ekspertinė veikla yra skirta išvadų ir rekomendacijų, susijusių su architektūros kokybe 

ir jos vertinimu, teikimui. Rūmų ekspertų sąrašą sudaro Rūmų nariai, kuriuos 3 metų kadencijai renka 

Rūmų narių susirinkimas.  

Rūmų ekspertų sąrašo nariai teikia savo išvadas ir rekomendacijas atestuojant architektus, 

sprendžiant kitus Rūmų veiklos klausimus. Taip pat visi šio sąrašo nariai yra deleguojami į 

Architektūros įstatymo pagrindu veikiančias Regionines architektūros tarybas. 

Rūmų atestavimo posėdžiuose RAT ekspertai ataskaitiniu laikotarpiu nedalyvavo. 

 

5.2. Regioninės architektūros tarybos 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu prie Rūmų (jų aptarnaujamos) veikė 5 Regioninės architektūros 

tarybos (RAT). Bendrai jų veiklą koordinavo Rūmų projektų vadovas ir administratorė. 

RAT sudėtis ir priimtų sprendimų kiekis: 

▪ Vilniaus RAT (pirmininkas J. Vaškevičius; sekretorius Ž. Sperauskas). Iš viso gautas 19 

prašymų ir pasiūlymų svarstymui, iš jų svarstyti 18 projektų. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 10 

Vilniaus RAT posėdžių. 

 Iš Rūmų deleguotų ekspertų Vilniaus RAT posėdžiuose dalyvavo: J. Vaškevičius (9), L. 

Rekevičius (6), S. Pamerneckis (8), T. Paulauskas (4), S. Motieka (9), G. Čaikauskas (9), I. 

Kliobavičiūtė (8), S. Kuncevičius (6), A. Pliučas (6), G. Klimavičius (7), A. Gvildys (8), M. 

Nemunienė (9), R. Zilinskas (7), A. Grikinis (8), D. Laucius (7). 

▪ Kauno RAT (pirmininkas M. Michaliunjo; sekretorė S. Surblienė). Iš viso gauti 9 

prašymai ir pasiūlymai svarstymui, iš jų svarstyti 6 projektai. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 5 

Kauno RAT posėdžiai. 

 Iš Rūmų deleguotų ekspertų Kauno RAT posėdžiuose dalyvavo M. Michaliunjo (5), V. 

Kuliešius (1), L. Tuleikis (5), D. Šarakauskas (3), A. Ramanauskas (2), N. Blaževičienė (4), L. 

Janušaitienė (4), G. Zykuvienė (4), R. Miliukštis (4), R. Marcinkevičienė (5), A. Byčenkovas (5), M. 

Stepanas (4), M. Matažinskas (3), J. Šniepienė (5). 

▪ Klaipėdos RAT (pirmininkas P. Džervus; sekretorė L. Bartkienė). Iš viso gauta 11 

prašymų ir pasiūlymų svarstymui, iš jų svarstyti 8 projektai. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 8 

Klaipėdos RAT posėdžiai. 
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 Iš Rūmų deleguotų ekspertų Klaipėdos RAT posėdžiuose dalyvavo P. Džervus (7), E. 

Andrijauskas (8), L. Bogušas (7), M. Ramanauskienė (7), G. Antanaitytė (4), G. Čičiurka (0), E. 

Benetis (8), R. Rakevičius (7), L. Šliogerienė (7), R. Staševičiūtė (6), V. Grykšas (6), A. Mureika (7), 

V. Paulionienė (8), S. Danius (5), D. Zubavičienė (1). 

▪ Šiaulių RAT (pirmininkas V. Rudokas; sekretorė D. Šidlauskienė). Iš viso gauti 4 

prašymai ir pasiūlymai svarstymui, iš jų svarstyti 4 projektai. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 

Šiaulių RAT posėdžiai. 

Iš Rūmų deleguotų ekspertų Šiaulių RAT posėdžiuose dalyvavo V. Rudokas (4), G. Mendoza 

Herrera (0), R. Stuopelienė (0), A. Černiauskas (4), R. Laivytė (4), K. Murauskas (4), V. Marcinkus 

(4). 

▪ Panevėžio RAT (pirmininkė L. Paulauskienė; sekretorė L. M. Venskienė). Iš viso gauti 3 

prašymai ir pasiūlymai svarstymui, iš jų svarstyti 3 projektai. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 3 

Panevėžio RAT posėdžiai. 

Iš Rūmų deleguotų ekspertų Panevėžio RAT posėdžiuose dalyvavo L. Paulauskienė (3), D. 

Gasiūnienė (1), A. Narkevičius (3), G. Diržys (3), Ž. Lipskis (3), J. Andrijevskytė (2), E. 

Klimavičienė (3), S. Glinskis (3), A. Vaitkutė (3). 

Regioninių architektūros tarybų sudėtyje, be Rūmų ekspertų, taip pat dirba Aplinkos 

ministerijos, Kultūros ministerijos, architektus rengiančių aukštųjų mokyklų – VGTU, VDA, KTU, 

Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai. 

Regioninių ekspertų tarybų sprendimai skelbiami Rūmų internetiniame puslapyje ir kitomis 

informacijos sklaidos priemonėmis. 

Regioninių tarybų ataskaitos pateikiamos prieduose Nr. 3-7   

 

 

 

6. Kita architektūros įstatymo įgyvendinimo veikla 
 

6.1. Architektūriniai konkursai  

 

Įsigaliojus Architektūros įstatymui, Rūmai įgijo du naujus įgaliojimus konkursų srityje – 

patvirtinti, viešiesiems pirkimams nepriskirtinų, architektūrinių konkursų organizavimo tvarką ir 

derinti konkursų sąlygas tais atvejais, kai savivaldybės tarybos sprendimu, architektūrinis konkursas 

yra privalomas. Kadangi dauguma savivaldybių nėra pasitvirtinusios objektų, kuriems turi būti 

vykdomas architektūrinis konkursas sąrašo, t. y. nėra priėmusios reikalingų sprendimų, konkursų 

sąlygų derinimas su Rūmais nėra labai aktyvus. 

Per ataskaitinį laikotarpį Rūmuose buvo suderinta 17 architektūrinių konkurso sąlygų. 

 

6.2. Autorių teisių įgyvendinimas ir gynimas 

 

 Ataskaitinio laikotarpio metu buvo teikiamos konsultacijos autorių teisių įgyvendinimo ir 

gynimo klausimais. Rūmų nariai kreipėsi įvairiais klausimais: tiek dėl savo autorių teisių perdavimo, 

tiek dėl naudojimosi kitų autorių kūriniai, taip pat dėl savo autorių teisių apgynimo. Svarbu tai, kad 

2021 m. gegužės 7 d. buvo organizuota ir Rūmų narių diskusija apie autorinių teises architektūroje ir 

iššūkius jas ginant. 
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6.3. Viešojo intereso gynimas 

 

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, 2020 m. gruodžio 21 d. 

ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo 

ir statybos padarinių šalinimo bei žalos atlyginimo dėl objekto, esančio adresu Gedimino pr. 27, 

Vilniuje, atsakovais byloje įtraukus atsakovais Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, UAB 

„Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“, Kultūros paveldo departamentą prie Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos. Rūmai buvo įtraukti į šią civilinę byloją Nr. e2-4020-1099/2021 

trečiuoju asmeniu bei teikė atsiliepimą į prokuroro ieškinį ir 2021 m. gegužės 17 d. atsiliepimą į 

patikslintą prokuroro ieškinį, kuriais prašė ieškinį tenkinti visoje apimtyje. 

Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs minėtą civilinę bylą 2021 m. spalio 27 d. 

priėmė sprendimą, kuriuo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, 

ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas 

plaukimo baseinas“, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, tenkino iš dalies ir 

nusprendė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014 m. rugpjūčio 20 d. išduotą 

rašytinį pritarimą Nr. RPP-01-140820-00886, 2017 m. vasario 7 d. išduotą leidimą Nr. LSPR-01-

170207-00008, įpareigojo UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ savo ir Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos, lėšomis (lygiomis dalimis) per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo 

dienos pašalinti statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinius, t. y. 

nugriauti (pašalinti) visus atliktus darbus ir atstatyti (atkurti) buvusią padėtį, sutvarkyti statybvietę, 

įpareigojo UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ savo lėšomis per 3 (tris) mėnesius 

nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkai atliktus darbus, statybos, pažeidžiančios 

teisės aktų reikalavimus, padarinius, t. y. nugriauti (pašalinti) tarp pastato, unikaliu Nr. 0101-0040-

0068, kadastro Nr. 0101/0040:68, adresu Gedimino pr. 27/A. Jakšto g. 2, Vilnius, kolonų išlietą 

pamatą, plytelių dangą, stiklo sienas (blokus), su durimis, ir sutvarkyti statybvietę, atstatyti (atkurti) 

į buvusią padėtį, priteisė iš atsakovės UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ valstybei 

1 444,74 Eur žalą. 

UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ pateikė 2021 m. lapkričio 23 d. apeliacinį 

skundą Vilniaus apygardos teismui dėl 2021 m. spalio 27 d. priimto tokio Vilniaus miesto apylinkės 

teismo sprendimo, kuriuo prašė jį panaikinti dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

2014 m. rugpjūčio 20 d. išduoto rašytinio pritarimo Nr. RPP-01-140820-00886 ir 2017 m. vasario 7 

d. išduoto leidimo Nr. LSPR-01-170207-00008 bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį ir su juo 

susijusius reikalavimus dėl statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus 

padarinių pašalinimo ir savavališkai atliktų darbų pašalinimo, buvusios padėties atkūrimo, atmesti, o 

sprendimo dalį dėl priteisimo valstybei 1 444,74 Eur žalos palikti nepakeistą. Vilniaus apygardos 

prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kitos proceso šalys bei Rūmai atitinkamai pateikė 

2021 m. gruodžio 20 d. atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo minėtą Vilniaus miesto apylinkės 

teismo sprendimą prašė palikti nepakeistą, o UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ 

apeliacinį skundą atmesti. 

Apeliacinėje instancijoje Vilniaus apygardos teismas civilinę bylą Nr. e2A-364-656/2022 

pagal UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ apeliacinį skundą ir pateiktus kitų proceso 
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šalių, įskaitant Rūmų, dokumentus išnagrinėjo posėdyje ir dėl bylos sudėtingumo nutarties priėmimą 

bei paskelbimą atidėjo ir planavo 2022 m. kovo 15 d. 

Rūmų taryba buvo priėmusi sprendimą dėl galimybės įsitraukti trečiuoju suinteresuotu 

asmeniu, pasitelkiant atstovą, dėl viešojo intereso gynimo į bylą, kurią nagrinėjo Regionų apygardos 

administracinio teismas, dėl Vilniaus gatvės, esančios Kaune, grindinio tvarkybos klausimų, tačiau 

teismas 2021 m. gruodžio 1 d. nutartimi tokį prašymą atmetė. 

 

 

  
 

 

7. Duomenų bazės 

7.1. Duomenų teikimas  

 

Pagal Architektūros įstatymo 9 str. 11 d. Rūmai duomenis apie architekto kvalifikacijos 

atestatų išdavimą, architekto kvalifikacijos atestatų keitimą, architekto kvalifikacijos atestatų 

galiojimo sustabdymą, architekto kvalifikacijos atestatų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir 

architekto kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimą pateikia Rūmų interneto svetainėje ir 

Licencijų informacinėje sistemoje (LIS). Įgyvendinant šią įstatymo nuostatą, Rūmų interneto 

svetainėje viešinama informacija, kuri kaupiama ir atnaujinama Rūmų duomenų bazėje LARIS. 

Rūmai perduoda LIS (Registrų centrui) duomenis apie atestuotus architektus. Vadovaujantis 

Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 12 d., duomenys apie atestuotus 

architektus taip pat perduodami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.  

 

 

 

 

8. Narių konsultavimas, teisėkūra 
 

8.1. Narių konsultavimas 

 

Rūmų narius konsultuoja visi Rūmų administracijos darbuotojai tarpusavyje dalindamiesi 

pateiktų paklausimų administravimu, teisėkūros, tarybų ir komisijų teisiniu aptarnavimu, sprendimų 

surašymo, narių ir visuomenės konsultavimo, architektūrinių konkursų sąlygų derinimu, vidaus 

dokumentų rengimo, sutarčių peržiūrėjimo, išvadų dėl kursų programų rengimo, teisinių žinių 

egzaminų vykdymo bei kitus paklausimus.  

Ataskaitinio laikotarpio metu Rūmų nariams pagal galimybes buvo teikiamos konsultacijos 

praktinės veiklos ir autorių teisių klausimais. Rūmų teisininkai atstovavo teisme ir kituose ginčus 

nagrinėjančiose institucijose.  
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8.2. Teisėkūra  

 

Per ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 11 d. Konstitucinio Teismo nutarimu 

Nr. KT166-A-N14/2020 “Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalių 

atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, buvo koreguojami Lietuvos architektūros įstatymas,  

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas, taip pat buvo koreguojami Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas bei kiti įstatymai ir 

poįstatyminiai aktai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimami nauji bei tobulinami, koreguojami jau 

anksčiau priimti Rūmų teisės aktai: Taryba patvirtino Konsultavimo tvarkos aprašą ir  Lietuvos 

architektų rūmų narių susirinkimo, vykstančio elektroninių ryšių priemonėmis, organizavimo tvarką, 

buvo pakeisti: Lietuvos architektų rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, Lietuvos 

architektų rūmų darbo grupių veiklos reglamentas, Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašas ir 

kt. Rūmų organų patvirtinti teisės aktai skelbiami Rūmų internetinėje svetainėje. 

Per ataskaitinį laikotarpį, bendradarbiaujant su Rūmų darbo grupėmis, įvairioms teisėkūros 

institucijoms buvo pateikti 35 pasiūlymai dėl teisės aktų projektų. Pasiūlymai buvo teikti dėl Lietuvos 

Respublikos architektų rūmų įstatymo, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo, Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, taip pat kitų 

įstatymų ir teisės aktų pakeitimo projektų. Tame tarpe buvo pateikti pasiūlymai/pastabos dėl BIM 

privalomumo, dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių projekto, dėl 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų projekto, dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros 

įmokos nustatymo metodikos projekto, dėl Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašo 

projekto, dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, dėl Teritorijų planavimo vadovų 

atestavimo tvarkos aprašo, dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo bei kitų 

teisės aktų. Su pateiktais pasiūlymais/pastabomis galima susipažinti Rūmų tinklapyje. 

 

 

 

8.3. Darbo grupių veikla 

 

2021 m. Rūmuose pagal savo galimybes veikė šios darbo grupės: 

▪ Architektūros paslaugų: R. Mažeikaitė-Petraitienė (pirmininkė), A. Asauskas, E. Butkė, 

A. Dagelis, E. Klimavičienė, S. Kuncevičius, J. Lipskytė, A. Liubinas, M. Matažinskas, R. 

Mazuronis, E. Pavalkienė, A. Stancikienė, M. Stepanas, V. Šalomskas, K. Tamošėtis, J. Valančiūtė, 

J. Vaškevičius; 

▪ Komunikacijos ir edukacijos: L. Kairienė (pirmininkė), A. Ambrasas, A. Baldišiūtė, E. 

Benetis, E. Butkė, M. Butvila, A. Černiauskas, A. Dagelis, V. Gricius, T. Grunskis (ne Rūmų narys), 

J. Jakaitis, L. Jankauskaitė-Jurevičienė, A. Karalius, P. Kisielis, S. Kundrotaitė-Savickė, L. 

Lapinskas, D. Lipinskė, J. Lipskytė, R. Mazuronis, V. Misius, R. Palekas, R. Razulevičienė, A. 

Ropolas (ne Rūmų narys), I. Slavinskaitė, A. Stancikienė, R. Staševičiūtė, V. Šimoliūnaitė (pirm. 

pav.), G. Šukaitytė, L. Tuleikis, J. Valančiūtė, A. Valkūnaitė-Čėplienė, R. Matulevičius; 

▪ Konkursų: A. Dagelis (pirmininkas), A. Ambrasas, A. Bakšys, V. Dapkevičius, A. 

Karalius, J. Kitra, V. Kuliešius, S. Kuncevičius, D. Malinauskas, A. Stancikienė, L. Tuleikis, J. 

Valančiūtė; 

▪ Profesijos reguliavimo: K. Tamošėtis (pirmininkas), S. Balčiūtė (ne Rūmų narė), E. 

Benetis, A. Černiauskas, V. Dapkevičius, J. Juozaitienė, V. Kuliešius, A. Mureika, T. Paulauskas, T. 

Savukynas, M. Stepanas, R. Vyšniauskas; 
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▪ Statybos techninio normavimo: A. Andrašiūnas (pirmininkas iki 2021-04-30)  K. 

Reimeris (pirmininkas nuo 2021-04-30 ), A. Bakšys, E. Benetis, V. Gricius, M. Jamantas, M. 

Kemzūra, G. Kličienė, I. Kliobavičiūtė, D. Kriaučiūnienė, V. Kuliešius, M. Staniūnas, A. Liubinas, 

M. Matažinskas, V. Navasaitienė, T. Paulauskas, M. Petraitis, D. G. Petruškevičienė, G. Ratavičius 

(pirm. pavaduotojas), T. Savukynas, J. Valančiūtė, J. Vaškevičius. ; Grupė pasipildė dvylika narių, 

L. Ivinsku, R. Pilkausku, I. Zonyte, R. Mazuroniu, K. Statkevičiu, J. Ingelevičiumi, R. Laivyte, V. 

Žaltauskaite, M. Staniūnu E. Raile, M. Zacharovu, A. Liubinu, M. Matažinsku. 

▪ Urbanistinės plėtros: G. Ratkutė Skačkauskienė (pirmininkė iki 2021 m. liepos mėn.) L. 

Panavaitė (pirmininkė nuo 2021 m. liepos mėn.),  A. Asauskas, E. Benetis, S. Bradūnas, A. 

Černiauskas, D. Dijokienė (pirm. pav.), G. Gylytė, P. Grecevičius, A. Gučas, J. Jakaitis, M. Jamantas, 

J. Juozaitienė, A. Kazlaitė, I. Kliobavičiūtė, D. Kriaučiūnienė, V. Kuliešius, G. Miknevičienė, A. 

Mureika, S. Motieka, T. Paulauskas, E. Ramanauskas, A. Stalgys, A. Stancikienė, R. Staševičiūtė, M. 

Stepanas, D. Svetikas, G. Šinkūnas, R. Tumpienė, A. Ubarevičius, J. Vaškevičius, R. Vyšniauskas. 

Grupė pasipildė keliais nariais L. Byla, N. Danelienė- Tsebriye, R. Skačkauskiene, L.Januliene. 

Urbanistinės plėtros darbo grupė teikė pasiūlymą Rūmų Tarybai ,,Dėl Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021-01-08 rašto Nr. 2D-277 „Dėl 

pasiūlymų Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano konkretizuotiems sprendiniams“ 

apskundimo. 2021 rugpjūčio – rugsėjo mėn. vyko Kraštovaizdžio politikos aprašo aptarimai. 

Galutiniame rezultate Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos architektų rūmai ir Kultūros paveldo 

ekspertų asociacija 2021 m. rugsėjo 22 d. išsiuntė pasiūlymus LR Aplinkos ministerijai „Dėl 

kraštovaizdžio politikos“. Rūmų taryba buvo delegavusi Urbanistinės plėtros darbo grupės narius – 

Liną Panavaitę, Saulių Motieką atstovauti organizuojat Lietuvos urbanistinį forumą. Taip pat šiuos 

narius Rūmų taryba buvo delegavusi į susitikimus su Aplinkos ministerija dėl Lietuvos Respublikos 

bendrojo plano ir Erdvinių duomenų specifikacijos.  

▪ Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo: Dalius Šarakauskas (pirmininkas), 

Kęstutis Akelaitis, Regimantas, Andriuškevičius, Edmundas Benetis, Vincas Brezgys, Benius 

Bučelis, Algimantas Černiauskas, Antanas Dagelis, Arimantas Dumbra, Vytautas Grykšas, Jūratė 

Juozaitienė, Remigijus Jutelis, Audrys Karalius, Gintaras Klimavičius, Kęstutis Lupeikis, Mindaugas 

Martinkus, Mindaugas Matažinskas, Rokas Mazuronis, Giedrė Mendoza Herrera, Mantas 

Michaliunjo, Saulius Motieka, Gintautas Natkevičius, Mindaugas Pakalnis, Saulius Pamerneckis, 

Žilvinas Paškūnas, Jovita Pauplienė, Jovilė Porvaneckaitė, Mindaugas Stepanas, Kazys Tamošėtis, 

Julius Tomaševičius, Marius Torrau, Linas Tuleikis, Vidas Vaksmanas, Juozas Vaškevičius, Algis 

Vyšniūnas, Danutė Zubavičienė, Henrikas Žukauskas. 

Narių patekimas į darbo grupes yra atviras. Be Rūmų narių, į atskirų klausimų sprendimą, 

darbo grupės nutarimu, gali būti įtraukiami ir kitų sričių ekspertai.  

 

 

II. NENUMATYTOS RŪMŲ VEIKLOS 
 

Nemažą dalį Rūmų resursų pareikalavo 2020 m. rugsėjo 11  d. Konstitucinio Teismo 

nutarimas Nr. KT166-A-N14/2020,,Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 

1, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ bei jo įgyvendinimas, Architektų rūmų, 

Architektūros, Statybos bei Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimų projektų rengimas, jų derinimas 

ir pan. 2021 m. kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį buvo organizuojami periodiniai susitikimai su 

Aplinkos ministerija, kurių metu buvo aptariami aktualūs klausimai. 
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Taip pat didelę dalį sudarė skolų administravimas, teisminės bylos.  

Rūmai po aktyvaus darbo per 2021 m. gegužės – lapkričio mėn. ikiteismine tvarka išieškojo 

84 000 EUR sumą narystės mokesčių, tokiu būdu sumažindami bendrą skolos sumą nuo anksčiau 

buvusios 106 000 EUR iki 22 000 EUR.  

Rūmai taip pat dalyvavo byloje dėl proceso atnaujinimo Lietuvos vyriausiame 

administraciniame teisme, kuriame pareiškėjas 2021 m. kovo 8 d. prašymu siekė atnaujinti procesą 

administracinėje byloje Nr.eA-806-822/2020, kurioje anksčiau teismo sprendimu buvo pripažinta, jog 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtinto 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų pagrindinio brėžinio tekstinių 

reglamentų 5 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, apimančiam teisinio 

aiškumo imperatyvą, Rūmai teikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo teismą prašė netenkinti pareiškėjo  

prašymo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. gegužės 26 d. galutiniu teismo 

sprendimu procesą atnaujinti atsisakė ir pareiškėjo prašymą atmetė. 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto mokslininkų grupė vykdė 

tyrimą „Lietuvos architektai apie architektūrą“.  Tuo tikslu ataskaitiniu laikotarpiu rūmų nariams 

buvo išsiusta anoniminė apklausa.  

 

 

 

 

 

                                                                              Lietuvos architektų rūmų pirmininkas 

  

Lukas Rekevičius 
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Priedas Nr. 1 

PROFESINĖS ETIKOS TARYBOS ATASKAITA 
 

2021 metais profesinės etikos tarybos sudėtis nekito – Aleksandras Gvildys, Andrius Bakšys, 

Dainius Čepurna, Donatas Laucius, Kęstutis Lupeikis, Vaida Cromley,  Darius Juškevičius.  

Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas nesikeitė. 

PET 2021 metais išnagrinėjo 14 prašymų bei po nagrinėjimo priėmė sprendimą. 7-iais atvejais 

PET nustatė, jog architektas pažeidė profesinę etiką, 5-iais profesinės etikos nepažeidė, vienu atveju 

buvo priimtas sprendimas siūlyti šalims ginčą spręsti taikiai, vienu atveju buvo išnagrinėtas 

abstraktus prašymas ir pateikta išvada. Taryba įvertino 8 naujų skundų turinį bei priėmė sprendimus 

jų nepriimti nagrinėjimui, nurodant pareiškėjams apie sprendimo priežastis. 

PET gilinosi į skundų esmę, pateiktus, bei jiems prieinamus dokumentus, buvo apklausiami 

visi suinteresuoti asmenys, išklausyti visi skundžiami atestuoti architektai. Reikia pabrėžti, kad visais 

atvejais skundžiami architektai dalyvavo posėdžiuose.  

PET nariai sprendimus priėmė būdami nepriklausomi ir bešališki, remdamiesi visų pirma 

architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksu, kitais LR teisės aktais, PET nuostatuose įtvirtinta 

nekaltumo prezumpcija bei savo, kaip architektų, profesine kompetencija. Sprendimai buvo priimami 

po diskusijų, kuriose dalyvavo visi PET nariai.  

Atkreiptinas dėmesys į dažnai pasitaikančią praktiką, kuomet darbo projektai ruošiami be 

aiškaus techninio projekto autoriaus sutikimo. Toks sutikimas yra būtinas. Taip pat paaiškėjo, jog 

dažnas architektas jau sutartyje perleidžia visas savo teises į kūrinį statytojui – tokia praktika 

smerktina ir keistina. 

Visi LAR PET sprendimai yra vieši, juos galima rasti LAR internetinėje svetainėje, trumpa 

PET veiklos statistika pateikta šios ataskaitos priede. 

 

 

LAR PET pirmininkas     Darius Juškevičius 
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PET 2021 metų ataskaitinio laikotarpio veiklos ataskaitos priedas 

 

 

Per 2021 metų laikotarpį nagrinėti prašymai ir priimti PET sprendimai: 

 

1. 2021-01-15 VMS vs. R.M. (paskelbta 2021-02-17); 

2. 2021-01-15 SL vs. M. Ž. (paskelbta 2021-03-04); 

3. 2021-01-15 AG vs. R.S. (paskelbta 2021-02-17); 

4. 2021-03-05 O. S. vs. T. K. (paskelbta 2021-03-30); 

5. 2021-03-05 GNSB TA vs. E. M. (paskelbta 2021-03-30); 

6. 2021-04-09 A. S. vs. R. L. (paskelbta 2021-05-04); 

7. 2021-05-14 D. K. vs. A. T. (paskelbta 2021-06-17); 

8. 2021-05-14 N. A. vs. S. M. (paskelbta 2021-06-17); 

9. 2021-06-18, 2021-10-15, 2021-12-10 A. P. vs. I. V. ir D. V. G. (baigėsi mediacija); 

10. 2021-09-17 V. M. ir V. D. vs. S. D. (paskelbta 2021-10-11); 

11. 2021-09-17 UAB DG abstraktus prašymas (paskelbta 2021-10-11); 

12. 2021-11-19 UAB E vs. V. U. (paskelbta 2021-12-30); 

13. 2021-11-19 R. M., V. U. Ir V. S. įmonės vs. A. L. (paskelbta 2021-12-30); 

14. 2021-12-10 LAS KAO vs. G. Č. (paskelbta 2021-01-07). 

 

 

Skundai, kurie buvo nenagrinėti, tačiau PET svarstė jų nagrinėjimo galimybę arba 

prašė patikslinti juos: 

1. 2021-01-25 A. K. ir A. K. prašymas persvarstyti 2019-12-20 PET sprendimą Nr. 2019/14 

buvo atmestas, kadangi pareiškėjai neatskleidė naujų aplinkybių, kurios būtų pagrindas 

persvarstymui. Taip pat pats prašymas pateiktas praėjus daugiau nei 1 m. po PET sprendimo 

priėmimo dienos. 

2. 2021-03-05 G. M. H. vs. R. M. Skundas nepriimtas, kadangi jame nurodytos aplinkybės 

buvo tiesiogiai susijusios su kitu skundu, kuriame PET priėmė sprendimą. 

3. 2021-03-05 UAB S vs. V. K. Skundą PET atsisakė priimti nagrinėti, nes prašyme 

nurodytos aplinkybės nesudarė architekto profesinės etikos atsakomybės. PET nurodė, kad 

architektas nėra atsakingas už atsakovo ir rangovo tarpusavio ginčus.  

4. 2021-04-09 G. M. H. vs. R. M. Skundas nepriimtas, nes skunde buvo neargumentuotas, 

nebuvo pateikti įrodymai pagrindžiantys skundo teiginius, nurodyta kreiptis su patikslintu skundu. 

5. 2021-05-04 DNS VB vs. R. B. Skundą atsisakyta priimti, kadangi PET kompetencijai nėra 

priskirta funkcija vertinti, ar projektiniai pasiūlymai neprieštarauja Europos architektų tarybos 

Architektūros paslaugų teikėjų Europos etikos kodeksui.  

6. 2021-05-14 J. G. prašymas persvarstyti 2018-10-10 PET sprendimą 2018/09 buvo 

atmestas, nes pareiškėjas skunde nenurodė naujų aplinkybių. 

7. 2021-05-14 UAB P ir UAB G&A vs. K. M. Skundas nepriimtas, nes dėl autorių teisių 

pažeidimo turi kreiptis Lietuvos architektų rūmų narys, o ne įmonė. 

8. 2021-11-19 T. U. vs. V. Š. Skundą atsisakyta priimti, kadangi prašyme nurodytos 

aplinkybės nesudarė architekto profesinės etikos atsakomybės. PET nenagrinėja architekto veiksmų 

teisėtumo teisės aktų reikalavimams. 
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Priedas Nr. 2  
 

ARCHITEKTŲ PROFESINIO ATESTAVIMO KOMISIJOS 

ATASKAITA 
 

Pagal 2021 metais galiojusius teisės aktus, iki 2021-11-01 architektų atestavimą vykdė 3 

architektų profesinio atestavimo komisijos atskiroms sritims: 

1. 2017 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymu Nr. D1-76/ĮV-145 patvirtinta šios sudėties Architektų teritorijų 

planavimo vadovų atestavimo komisija: pirmininkė Daiva Bakšienė (Rūmų narė), komisijos 

pirmininko pavaduotojas Marius Narmontas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų 

planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius), nariai Rūta Brazdžiūnienė 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros 

departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė), Gintaras Čaikauskas (Rūmų 

narys), Algimantas Degutis (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 

pavaduotojas), Gintaras Džiovėnas (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros politikos 

departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas), Mindaugas 

Grabauskas (Rūmų narys), Saulius Pamerneckis (Rūmų narys), Algimantė Treinienė (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento 

Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja), Juozas Vaškevičius (Rūmų narys). 

Komisijos sudėtis pakeista 2021 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. D1-434/ĮV-908: pirmininkas Lukas Rekevičius 

(Rūmų pirmininkas), komisijos pirmininko pavaduotoja Algimantė Treinienė (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė, 

komisijos pirmininko pavaduotoja) ir nariai Neringa Blaževičienė (Rūmų narė), Rūta Brazdžiūnienė 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 

patarėja), Giedrė Filipavičienė (Rūmų narė), Viltė Janušauskaitė (Rūmų narė), Sandra Jeglinskė 

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų 

organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė), Irena Kliobavičiūtė (Rūmų narė), Vaidotas Kuliešius 

(Rūmų narys), Rūta Lapinskienė (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus pavaduotoja), Algimantas Pliučas (Rūmų narys), Donaldas Trainauskas (Rūmų narys), 

Rasa Trapikienė (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės 

vyriausioji patarėja).   

2. 2017 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-357 

patvirtinta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo 

vadovų atestavimo komisija: komisijos pirmininkė Daiva Bakšienė (Rūmų narė), komisijos 

pirmininko pavaduotoja Regina Jaskelevičienė (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros 

politikos departamento direktorė) ir nariai Rūta Brazdžiūnienė (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Teritorijų planavimo 

skyriaus vyriausioji specialistė), Algimantas Degutis (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos direktoriaus pavaduotojas), Gintaras Džiovėnas (Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus 

vyriausiasis specialistas), Irena Linčiuvienė (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė), Mindaugas 

Grabauskas (Rūmų narys), Saulius Pamerneckis (Rūmų narys), Algimantė Treinienė (Lietuvos 
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Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento 

Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja). 

Komisijos sudėtis pakeista 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

įsakymu Nr. ĮV-460: pirmininkas Lukas Rekevičius (Rūmų pirmininkas), komisijos pirmininko 

pavaduotoja Indrė Ambrazienė (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo 

politikos grupės vadovė) ir nariai Rūta Brazdžiūnienė (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės patarėja), Algimantas Degutis (Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas), Gintaras Džiovėnas (Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės patarėjas), Giedrė Filipavičienė 

(Rūmų narė), Sandra Jeglinskė (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Teritorijų 

planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė), Irena Kliobavičiūtė 

(Rūmų narė), Vaidotas Kuliešius (Rūmų narys), Algimantė Treinienė (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė). 

3. 2020 m. spalio 7 d. visuotiniame Lietuvos architektų rūmų susirinkime išrinkta ir Lietuvos 

architektų rūmų tarybos patvirtinta šios sudėties Architektų profesinio atestavimo komisija: 

komisijos pirmininkas Algimantas Pliučas, nariai Vaidotas Kuliešius, Irena Kliobavičiūtė, Donaldas 

Trainauskas, Giedrė Filipavičienė, Neringa Blaževičienė, Viltė Janušauskaitė. 

2021 m. keitėsi nemažai specialiųjų teisės aktų, reglamentuojančių aktualią veiklą. 

Pažymėtina, kad 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus 2021 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymui Nr. D1-617/ĮV-1235 „Dėl 

Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios”, buvo panaikinta architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija, 

įsigaliojus 2021 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymui Nr. D1-612/ĮV-1231 „Dėl Architektų teritorijų planavimo vadovų 

atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ buvo panaikinti ir 

architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos nuostatai. Tokiu būdu buvo 

sukoncentruota galia atitinkamą atestavimą vykdyti Lietuvos architektų rūmams, remiantis Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintomis aktualiomis nuostatomis.  

2021 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-603 pakeistas 

Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. Pagrindiniai aprašo pakeitimai: 

• Nustatyti atskiri reikalavimai siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų pareigas inžineriniuose statiniuose ir pastatuose. Siekiantys eiti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų pareigas pastatuose, teikia mažiausiai dviejų skirtingų paskirčių 

įgyvendintų pastatų naujos statybos arba rekonstravimo projektus.  Siekiantys eiti statybos techninės 

veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas inžineriniuose statiniuose, teikia mažiausiai dviejų 

skirtingų paskirčių įgyvendintų inžinerinių statinių naujos statybos arba rekonstravimo projektus arba 

vieno įgyvendinto pastato ir vieno įgyvendinto inžinerinio statinio projektą. 

• Įteisinta, jog iki 2021 m. lapkričio 1 d. išduoti kvalifikacijos atestatai ar dokumentai 

suteikia teisę eiti tokias pačias pareigas pastatuose ir inžineriniuose statiniuose. 

• Išskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovų, statinio projekto architektūrinės 

dalies ekspertizės vadovų, statinio projekto ekspertizės vadovų, statinio architektūrinės dalies 

ekspertizės vadovų, statinio ekspertizės vadovų teikiamų dokumentų reikalavimai: teikiami profesinę 

patirtį įrodantys dokumentai (aktai, žurnalai ar kt.) 

• Visų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinės žinios tikrinamos 

Rūmuose. Statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovų, statinio statybos techninės priežiūros 
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vadovų, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovų, statinio projekto ekspertizės 

vadovų, statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovų, statinio ekspertizės vadovų profesinės 

žinios tikrinamos paskyrus ekspertus, atitinkančius kvalifikacinius reikalavimus. 

Egzaminų tvarka liko nepakitusi. Prisitaikant prie karantino sąlygų, teisinių žinių egzaminai 

organizuojami kviečiant tiesiogiai atvykti į Rūmus po vieną ar du pretendentus. Profesinių žinių 

egzaminai sėkmingai organizuojami nuotoliniu būdu.  

Nuo 2021-11-01 keitėsi priimamų atestavimo sprendimų tvarka. Anksčiau visus sprendimus 

dėl atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo priimdavo Architektų profesinio atestavimo komisija. 

Remiantis Architektų rūmų įstatymo 11 str. pakeitimais, Architektų profesinio atestavimo komisija 

teikia išvadas, o Rūmų pirmininkas, atstovaudamas Rūmus, priima sprendimą.  
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2 Priedas. 2021 m. atestuotų architektų ir pretendentų skaičiaus suvestinė 

 

Architektų profesinio atestavimo komisijos pirmininkas Algimantas Pliučas
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Sausis 175 2 2 0 5 5 0 30 11 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

Vasaris 176 0 0 0 2 2 0 13 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Kovas 177 4 4 0 3 2 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Balandis 178 3 0 3 5 4 1 24 7 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

Gegužė 179 4 3 1 0 0 0 27 15 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 

Birželis 180 2 0 2 1 1 0 18 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Liepa 181 4 3 1 4 3 1 19 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Rugpjūtis 182 3 1 2 5 3 2 26 12 8 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

Spalis 183 4 1 3 2 1 1 23 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Lapkritis 184 4 1 3 4 2 2 36 12 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 

Gruodis 185 5 2 3 3 1 2 30 9 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

IŠ VISO 11 35 17 18 34 24 10 258 88 13 2 2 22 14 0 0 4 0 0 4 0 
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                                                        Priedas Nr. 3 

VILNIAUS RAT 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I. Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus RAT svarstyti šie projektai: 

1. 2021-01-182021-01-182021-01-18 Administracinės ir viešbučių paskirties pastatų Drujos 

g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB 

„Unitectus“ prašymu. 

2. 2021-01-182021-01-182021-01-18 Daugiabučio gyvenamojo namo Kreivajame skg. 7, 

Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Architektūros 

Linija“ prašymu. 

3. 2021-02-012021-02-012021-02-01 Viešbučio Šv. Stepono g. 33, Vilniuje, rekonstravimo 

projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Senojo miesto architektai“ prašymu. 

4. 2021-02-012021-02-012021-02-01 Prekybos paskirties pastato Džiaugsmo g. 116, 

Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „313 architects“ 

prašymu. 

5. 2021-04-302021-04-302021-04-30 Daugiabučio gyvenamojo namo Minties g. (skl. un. 

nr.: 4400-3895-7734), Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo 

„AUM Studio“ prašymu. 

6. 2021-04-302021-04-302021-04-30 Detalaus plano korektūra ir kaimo turizmo pagalbinių 

pastatų supaprastintas projektas Savaitiškių k. 3, Grendavės sen., Trakų raj. Svarstymas vyko 

advokatų profesinės bendrijos „GREENLEX“ prašymu. 

7. 2021-05-282021-05-282021-05-28 Gamybos, pramonės paskirties pastato rekonstravimo 

į administracinės paskirties pastatą su prekybos ir gyvenamosiomis patalpomis Drujos g. 2, Vilniuje, 

projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Aketuri Architektai“ prašymu. 

8. 2021-05-282021-05-282021-05-28 Daugiabučių gyvenamųjų namų Šeimyniškių g. 33, 

Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Aketuri 

Architektai“ prašymu. 

9. 2021-06-222021-06-222021-06-22 Administracinės ir viešbučių paskirties pastatų 

Ceikinių g. 2, Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko statytojo UAB „Rinktinės 

NT“ prašymu. 

10. 2021-06-222021-06-222021-06-22 Trijų daugiabučių gyvenamųjų namų su atviro tipo 

automobilių stovėjimo aikštele A. Vienažindžio g. 20, Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. 

Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Studija PS“ prašymu. 

11. 2021-09-082021-09-082021-09-08 Administracinės paskirties pastato Pilaitės pr. 18, 

Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Sienos“ prašymu. 

12. 2021-10-202021-10-202021-10-20 Siurblinės pastato pritaikymo gyvenamajai paskirčiai 

Maironio g. 27A, Vilniuje, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo 

UAB „Aketuri Architektai“ prašymu. 

13. 2021-10-202021-10-202021-10-20 Gydymo paskirties pastato Santariškių g. 2, Vilniuje, 

rekonstravimo projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Projektų rengimo 

biuras“ prašymu. 

14. 2021-11-102021-11-102021-11-10 Viešbučių paskirties (svečių namų su gyvenamosios 

paskirties patalpomis) pastato Panerių g. 49, Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas 

vyko projektuotojo UAB „SP Architektų grupė“ prašymu. 
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15. 2021-11-102021-11-102021-11-10 Administracinio pastato rekonstravimo ir paskirties 

keitimo į viešbutį, viešbučio rekonstravimo Vytenio g. 9 Vilniuje, viešbučio rekonstravimo Muitinės 

g. 39A Vilniuje, projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Forma“ prašymu. 

16. 2021-11-242021-11-242021-11-24 Prekybos centro pastato su viešbučių, 

administracinėmis, paslaugų, maitinimo, garažų, kultūros paskirties patalpomis Geležinio Vilko g. 2, 

Vilniuje, statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko statytojo UAB „Vingio turtas“ prašymu. 

17. 2021-12-152021-12-152021-12-15 Administracinės paskirties pastato Lukiškių g. 2, 

Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Progresyvūs 

projektai“ prašymu. 

18. 2021-12-152021-12-152021-12-15 Administracinės paskirties pastato Sėlių g. 2, Vilniuje, 

statybos projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „Ambraso architektų biuras“ 

prašymu. 

II. Ataskaitinio laikotarpio Vilniaus RAT posėdžių apibendrinimas: 

1. Viso gauta 19 prašymų ir pasiūlymų svarstymui, iš jų svarstyta 18 projektų bei priimta 18 

sprendimų. 

2. RAT iniciatyva svarstymų nebuvo. 

3. Viso įvyko 10 posėdžių. 
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III. Vilniaus RAT narių aktyvumas dalyvaujant posėdžiuose 2021 m: 

 Vilniaus RAT narys 

VISO - dalyvauta 

posėdžių 

VISO - svarstyta 

projektų 

1. Juozas Vaškevičius (pirmininkas) 10 16 

2. Lukas Rekevičius 7 9 

3. Saulius Pamerneckis 9 14 

4. Tauras Paulauskas 5 6 

5. Saulius Motieka 10 15 

6. Gintaras Čaikauskas 10 16 

7. Irena Kliobavičiūtė 9 14 

8. Sigitas Kuncevičius 7 10 

9. Algimantas Pliučas 7 8 

10. Gintaras Klimavičius 8 13 

11. Aleksandras Gvildys 9 12 

12. Marija Nemunienė 10 16 

13. Robertas Zilinskas 8 10 

14. Aurelijus Grikinis 9 14 

15. Donatas Laucius 8 13 

16. Asta Rokickienė 3 5 

17. Saulius Mikštas 8 11 

18. Kęstutis Zaleckis 4 5 

19. Sigitas Sparnaitis 11 17 

20. Saulius Misevičius 8 13 

21. Mindaugas Pakalnis 9 0 

22. Ramunė Valančiūtė 9 12 

 

 

 

 

 

Vilniaus RAT pirmininkas  __________________________ Juozas Vaškevičius 

 

 

Vilniaus RAT sekretorius  __________________________ Žilvinas Sperauskas 
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Priedas Nr. 4 

 

KAUNO RAT 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. Per ataskaitinį laikotarpį Kauno regioninės architektūros tarybos svarstyti šie projektai: 

 

1. 2021-02-24 Kauno RAT išnagrinėjo teritorijos, susijusios su Ąžuolynu (įsiterpusio sklypo 

Vydūno al. 4, Kaune) planuotiną konversiją. Svarstymas vyko – Kauno RAT iniciatyva ir 

asociacijos „Žaliasis Ąžuolynas“ prašymu. 

2. 2021-04-14 Kauno RAT išnagrinėjo Nemuno krantinės gatvės (nuo A. Juozapavičiaus pr. 

iki Kranto 11-osios g.) ir dviračių tako (nuo Nemuno krantinės g. iki Kranto 11-osios g.), Kaune, 

rekonstravimo projektinius pasiūlymus. Svarstymas vyko – Kauno RAT iniciatyva. 

3. 2021-04-14 Kauno RAT išnagrinėjo daugiabučio gyvenamojo namo Švenčionių g. 55, 

Kaune, užstatymo analizę. Svarstymas vyko – UAB „Miliukščio studija“ prašymu. 

4. 2021-04-28 / 2021-07-07 Kauno RAT išnagrinėjo Pastatų komplekso Laisvės al. 88, 

Kaune, rekonstravimo priešprojektinius pasiūlymus. Svarstymas vyko – UAB „Aketuri Architektai“ 

prašymu. 

5. 2021-08-18 Kauno RAT išnagrinėjo Kauno senamiesčio teritorijos dalies – Vilniaus 

gatvės tvarkybos darbų projektą. Svarstymas vyko – Kauno RAT iniciatyva. 

6. 2021-10-21 Kauno RAT išnagrinėjo Daugiabučio gyvenamojo namo A. ir J. Vokietaičių 

g. 3, Kaune, projektinius pasiūlymus. Svarstymas vyko – Kauno RAT iniciatyva pagal 

suinteresuotos visuomenės prašymą. 

 

II.  Ataskaitinio laikotarpio Kauno regioninės architektūros tarybos posėdžių apibendrinimas: 

 

1. Viso gauta 9 prašymai ir pasiūlymai svarstymui, iš jų svarstyta 6 projektai bei priimti 6 

sprendimai. 

2. Kauno regioninės architektūros tarybos iniciatyva buvo 4 svarstymai. 

3. Viso įvyko 5 posėdžiai. Vienas, sudėtingos apimties, svarstymas vyko 2021 m. balandžio 

28 d. ir detalizavus projektinę medžiagą liepos 7 d.  

 

III. .Keletas charakteringų citatų iš Kauno regioninės architektūros tarybos posėdžių išvadose 

surašytų rekomendacijų: 

 

• Rekomenduota Kauno miesto savivaldybei skelbti Ąžuolyno teritorijos idėjų, apimančių 

paveldosaugos, kraštotvarkos, urbanistikos architektūros aspektus komplekso (unikalus Kultūros 

paveldo kodas 44581) sudėtyje konkursą; organizuoti viešą idėjų aptarimą su visuomene; parinkus 

šiam kompleksui tinkamą idėją (tvarkybos gaires), tik tuomet rengti detalaus teritorijos planavimo 

dokumentus. 

• Rekomenduota Kultūros paveldo departamentui parengti specialųjį paveldosaugos planą, 

kiuris reglamentuotų Kauno Ąžuolyno komplekso tvarkybą. 

• Rekomenduota Šančių Nemuno krantinės tvarkybai parengti kompleksinį urbanistinį 

teritorijos planavimo dokumentą su architektūrinės idėjos koncepcija, su Kauno regioninės 

architektūros tarybos posėdžių protokoluose įvardintos problematikos sprendimo būdais, įvardintas 

KMS privalomumas parengti projekto architektūrinę dalį. 
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• Atsižvelgiant į nepakankamą Žaliakalnio teritorijos urbanistinę, architektūrinę 

paveldosauginę analizę, su tikslu parengti detalesnius Žaliakalnio kvartalams vizualinės 

raiškos reglamentavimus, numatant galimus užstatymo tipus, tūrius, kitus aktualius 

reglamentavimus, rekomenduota šiai teritorijai parengti Paveldosaugos specialųjį planą, kurį 

galėtų inicijuoti tiek Kauno miesto savivaldybės administracija, tiek Kultūros paveldo 

departamentas. 

 

Buvo parengti bendri kreipimaisi, su Lietuvos architektų rūmais (LAR), Lietuvos architektų sąjunga 

(LAS), Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) į Valstybinę kultūros 

paveldo komisiją, į Kauno miesto savivaldybės administraciją. Vyko bendri tarpinstituciniai 

aptarimai. Vyko išvykstamieji objektų apžiūros vieši aptarimai: 
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IV. Kauno regioninės architektūros tarybos narių dalyvavimo posėdžiuose suvestinė: 

  

 
 

 

 

 

 

 

Kauno regioninės architektūros tarybos pirmininkas  ______________ Mantas Michaliunjo 

 

Kauno regioninės architektūros tarybos sekretorė  ______________ Snieguole Surblienė 

 
 

 

 

 

 

 

Kauno RAT narys / posėdžiai
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Mantas Michaliunjo, 5 posėdžiai

Vaidotas Kuliešius, 1 posėdis

Linas Tuleikis, 5 posėdžiai

Dalius Šarakauskas, 3 posėdžiai

Aurimas Ramanauskas, 2 posėdžiai

Neringa Blaževičienė, 4 posėdžiai

Loreta Janušaitienė, 4 posėdžiai

Guoda Zykuvienė, 4 posėdžiai

Rimgaudas Miliukštis, 4 posėdžiai

Reda Marcinkevičienė, 5 posėdžiai

Andrius Byčenkovas, 5 posėdžiai

Mindaugas Stepanas, 4 posėdžiai

Mindaugas Matažinskas, 3 posėdžiai

Jurgita Šniepienė, 5 posėdžiai

Edvardas Minkevičius, 5 posėdžiai

Dalia Dijokienė, 2 posėdžiai

Jūratė Kamičaitytė, 4 posėdžiai

Rimantas Giedraitis, 4 posėdžiai

Gintaras Prikockis, 4 posėdžiai

Rymantė Gudienė, 3 posėdžiai
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Priedas Nr. 5 

 

KLAIPĖDOS RAT 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

POSĖDŽIAI IR SVARSTYTI PROJEKTAI 

 

1.   2021 m. vasario 05 d. 

Posėdžio tikslas:  

1. Klaipėdos regioninės architektūros tarybos pirmininko rinkimai   ( „Regioninių 

architektūros Tarybų nuostatai“ , 84p.). 

2. Regioninių architektūros Tarybų (toliau – RAT) veiklos aptarimas ( reglamentavimas ir  

teisės aktai, nustatantys RAT veiklos principus). 

3. Atsakymo pobūdžio  į gautą asociacijos „Klaipėdos miestiečių draugija“ (2020-11-11) raštą 

aptarimas . 

4. Išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl „Poilsio paskirties pastato ir pagalbinio pastato Gedimino 

g.2, Palangoje statybos  projekto“  projektinių pasiūlymų atitikimo architektūros kokybės  

kriterijams, nurodytiems Architektūros Įstatymo 11 str. 

Svarstymas vyko   - PV/arch. Stasio Juškos ( 2021-01-14)  prašymu. 

 

2.   2021 m. kovo 26 d.  

Posėdžio tikslas:  

1. Pakartotinai išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl „Poilsio paskirties pastato ir pagalbinio 

pastato Gedimino g.2, Palangoje statybos  projekto“  projektinių pasiūlymų atitikimo architektūros 

kokybės  kriterijams, nurodytiems Architektūros Įstatymo 11 str. 

Svarstymas vyko   - PV/arch. Stasio Juškos ( 2021-03-12)  prašymu. 

 

 3.   2021 m. liepos 08 d. 

Posėdžio tikslas: 

1. Išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl „Daugiabučių gyvenamųjų namų Gluosnių g. 1 ir 11, 

Klaipėdoje statybos“ projektinių pasiūlymų atitikimo architektūros kokybės  kriterijams, nurodytiems 

Architektūros Įstatymo 11 str. 

Svarstymas vyko    - MB  „FRAGMENT ARCHITEKTAI“  - PV/architekto Povilo Čepaičio  

( 2021-06-14)  prašymu. 

 

4.   2021 m. liepos 22 d. 

1. Išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl „Poilsio paskirties pastato ir pastato – valgyklos 

(maitinimo paskirtis) Pervalkos g. 12, Neringa, rekonstravimo į poilsio paskirties pastatus projekto“ 

projektinius pasiūlymų atitikimo  urbanistinio integralumo, aplinkos kokybės ir atitikties darnaus 

vystymo principams bei išraiškos estetikos aspektams.  

Svarstymas vyko   - UAB „G.A.L. architektai“ PV/architekto Adomo Šablevičiaus (2021-06-

30) prašymu. 

 

5.   2021 m. rugsėjo 30 d. 

1. Išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl „Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g.54, Palangoje 

statybos projekto“ projektinių pasiūlymų  atitikimo  architektūros kokybės reikalavimams 
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(urbanistinio integralumo, aplinkos kokybės ir darnaus vystymosi , išraiškos ir estetikos aspektai) ir 

galiojantiems teritorijų planavimo teisės aktams. 

Svarstymas vyko   - UAB „EGL STUDIJOS“ PV/architekto Eugenijaus Žarkovskio (2021-

09-14) prašymu. 

 

6.   2021 m. spalio 08 d. 

1. Pakartotinai išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl „Daugiabučių gyvenamųjų namų Gluosnių g. 

1 ir 11, Klaipėdoje statybos“ projektinių pasiūlymų atitikimo architektūros kokybės  kriterijams, 

nurodytiems Architektūros Įstatymo 11 str. 

Svarstymas vyko   -MB  „FRAGMENT ARCHITEKTAI“  - PV/architekto Povilo Čepaičio  ( 

2021-06-14)  prašymu. 

 

7.   2021 m. gruodžio 03 d. 

1. Išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl  „Kultūros paskirties pastato rekonstravimo, keičiant 

paskirtį į viešbučių  

J. Simpsono g. 17., Palangoje projekto “ projektinių pasiūlymų atitikimo  architektūros 

kokybės  kriterijams, nurodytiems Architektūros Įstatymo 11 str. 

Svarstymas vyko   - UAB  „UOSTAMIESČIO PROJEKTAI“  - direktorės Snieguolės 

Stripinienės ( 2021-11-23,  

Nr. S-48.)   

 

8.   2021 m. gruodžio 17 d. 

1. Išnagrinėti ir pateikti išvadą dėl  „Viešbučių paskirties pastato (7.1) Kastyčio g.29.Palanga 

statybos projekto “ projektinių pasiūlymų atitikimo  architektūros kokybės  kriterijams, nurodytiems 

Architektūros Įstatymo 11 str. 

Svarstymas vyko   - UAB „URBAN PROJECTS“ direktoriaus  Vytauto Pociaus (2021-12-01) 

prašymu. 

 

Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 8 (aštuoni) Klaipėdos RAT posėdžiai, išnagrinėta 8 

(aštuoni) prašymai. 
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Klaipėdos RAT narių dalyvavimas posėdžiuose 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Dalyvautų posėdžių 

skaičius 

Nusišalinimų 

skaičius 

1 Petras Džervus (pirmininkas) 7  

2 Edmundas Andrijauskas 8 2 

3 Gerda Antanaitytė 4  

4 Edmundas Benetis 8  

5 Gintautas Blažiūnas 6  

6 Laimonas Bogušas 6  

7 Gintaras Čičiurka 0,5 (dalyvavo 2021 m. 

pirmame posėdyje tik 

pirmininko 

rinkimuose) 

 

8 Saulius Danius 5  

9 Vytautas Grykšas 6  

10 Gražina Gadliauskienė 0  

11 Arūnas Kilišauskas 6  

12 Aušra Mlinkauskienė 0  

13 Almantas Mureika 7  

14 Vigilija Paulionienė 8  

15 Rolandas Rakevičius 7  

16 Margarita Ramanauskienė 7  

17 Asta Rokickienė 1  

18 Ramunė Staševičiūtė 6 1 

19 Laima Šliogerienė 7  

20 Danutė Zubavičienė 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos RAT pirmininkas    __________        Petras Džervus  

 

Parengė Klaipėdos RAT sekretorė  Liuda Bartkienė 
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Priedas Nr. 6 

 

ŠIAULIŲ RAT 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I. Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių RAT svarstyti projektai: 

 

1. 2021-02-24 “Administracinės paskirties pastato Šiluvos g. 1, Tytuvėnų mst., Kelmės raj. 

sav. rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, projektiniai pasiūlymai“. Svarstymas vyko 

projektuotojo UAB “ Medstatyba“ prašymu. 

2. 2021-06-21 “Gydymo paskirties pastato paskirties keitimo į dvibučio gyvenamojo namo 

su poilsio patalpomis paskirtį S. Šalkauskio g. 1, Šiauliuose rekonstravimo projektiniai pasiūlymai“. 

Svarstymas vyko projektuotojo „Š. Sabaliausko projektavimo biuras“ prašymu. 

3. 2021-10-20 “Pastato 1B2p dalies 2G3p rekonstravimo ir verslo vadybos mokyklos (unik. 

nr. 2992-7001-4013:0002) paskirties pakeitimo į paslaugų, bibliotekos (unik. nr. 4400-1084-

8330:1960) paskirties pakeitimo į prekybos Šiaulių m. sav., Dvaro g. 85  paskirties pastatą, 

projektiniai pasiūlymai“. Svarstymas vyko projektuotojo Evaldo Žiurkaus (individuali veikla pagal 

pažymą Nr.109446) prašymu. 

4. 2021-11-16 „Poilsio paskirties pastatai, Vilniaus g. 200 ir Vilniau g. 200A, Šiauliai 

rekonstravimo projektas ir poilsio paskirties pastatas, Vilniaus g. 190, Šiauliai, statybos projektas“ 

projektiniai pasiūlymai. Svarstymas vyko projektuotojo UAB „ACON engineering“ prašymu. 

 

II. Ataskaitinio laikotarpio Šiaulių RAT posėdžių apibendrinimas: 

 

1. Viso gauta 4 prašymai svarstymui. Svarstyta 4 objektų sprendiniai. Pateiktos 3 teigiamos 

išvados su tolimesnėmis projektavimo rekomendacijomis ir 1 neigiama išvada. 

2. Dviejų svarstytų objektų sprendinių pagrindu pateiktos rekomendacijos šių objektų 

teritoriją administruojančioms savivaldybėms. 

3. Šiaulių RAT iniciatyva svarstymų nebuvo. 

4. Viso įvyko 4 posėdžiai.  

 

III. Šiaulių RAT narių dalyvavimo posėdžiuose suvestinė: 

 

01. Ramūnas Banys (VDA)........................... 2 

02. Daiva Bičkienė (LSA)............................. 4 

03. Rasa Budrytė (KM)................................. 4 

04. Algimantas Černiauskas (LAR).............. 4 

05. Indrė Gražulevičiūtė Vileniškė (KTU).... 2 

06. Renata Laivytė (LAR)............................. 4 

07. Vytautas Marcinkus (LAR)..................... 4 

08. Giedrė Mendoza Herrera (LAR)............. 0 

09. Kristijonas Murauskas (LAR)................. 4 

10. Liutauras Nekrošius (VGTU).................. 3 

11. Donata Paulauskaitė (AM)...................... 4 

12. Dalius Puzinas (LAS).............................. 3  
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13. Vytenis Rudokas (LAR).......................... 4 

14. Rūta Stuopelienė (LAR).......................... 0 

 

       

       Šiaulių RAT pirmininkas Vytenis Rudokas 
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Priedas Nr. 7 

 

PANEVĖŽIO RAT 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 
Per ataskaitinį laikotarpį Panevėžio RAT svarstyti šie projektai:  

1. Susirinkimas vyko 2021 m. birželio mėn. 2 dieną.  

Nagrinėjamas objektas: Poilsio paskirties pastato Ignalinos r. sav., Jonalaukio k., sklypo kad. 

Nr. 4557/0001:20 statybos projektiniai pasiūlymai.  

Projektuotojas: UAB „Aketuri Architektai“. Objektas svarstomas Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos prašymu. 

 

2. Susirinkimas vyko 2021 m. rugpjūčio mėn. 9 dieną.  

Nagrinėjamas objektas: Prekybos paskirties pastato, B. Dauguviečio g. 1, Biržų m., statybos 

projekto projektiniai pasiūlymai.  

Projektuotojas: UAB ,,Synergy Solutions“. Objektas svarstomas Biržų rajono savivaldybės 

administracijos prašymu. 

 

3. Susirinkimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. 20 dieną. Nagrinėjamas objektas: Poilsio pastato 

ir poilsio namelių, Molėtų r. sav; Inturkės sen.; Bučeliškės k.; Bučeliškės g. 6 - naujos statybos 

projektas.  

Projektuotojas: UAB "Baltican LTD". Objektas svarstomas projektuotojo prašymu.  

 

 Viso vyko 3 posėdžiai. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo teiktos tokios Tarybos išvados ir rekomendacijos:  

 

1. Taryba, įvertinusi pristatytus Poilsio paskirties pastato Ignalinos r. sav., Jonalaukio k. 

projektinių pasiūlymų sprendinius, iš esmės pritarė projektiniams pasiūlymams pagal visus vertinimo 

kriterijus.  

- Taryba rekomenduoja Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai keisti nuostatas dėl  

XXI amžiaus architektūros ir kitų reikalavimų saugomose teritorijose.  

Taryba rekomenduoja iš esmės keisti VTPSI darbo procesus. Rekomenduoja tikrinti statybų 

proceso metu nukrypimus nuo projektų, kontroliuoti statybose, ar statoma pagal projektą, važiuojant 

į statybas (kaip yra ES vakarų Europos valstybėse).  

 

2. Taryba, išnagrinėjusi pristatytus „Prekybos paskirties pastato, B. Dauguviečio g. 1,  

Biržų m., statybos projekto projektinius pasiūlymus“ nepritarė projektiniams pasiūlymams.  

Taryba rekomenduoja tobulinti ir pateikti projektinius pasiūlymus pakartotiniam  

svarstymui.  

 

3. Taryba, įvertinusi pristatytus „Poilsio pastato ir poilsio namelių, Molėtų r. sav., Inturkės 

sen., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 6, naujos statybos projektas“ projektinius pasiūlymus, nepritarė 

projektiniams pasiūlymams. Projektas yra taisytinas.  

 

Panevėžio RAT nariai aktyviausiai dalyvavę posėdžiuose:  
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 Arvydas Narkevičius, Gintautas Diržys, Loreta Paulauskienė, Žymantas Lipskis, Elvyra 

Klimavičienė, Simas Glinskis, Asta Vaitkutė, Arnoldas Gabrėnas, Vidminas Stankevičius.  

 

LAR Panevėžio RAT pirmininkė Loreta Paulauskienė 
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Priedas Nr. 8 

 

REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITA  
 

 

Lietuvos architektų rūmų (toliau Rūmų) Revizijas komisija: Jurgita Šniepienė, Kęstutis 

Kasperačius, Gediminas Ratavičius, žinant UAB „BALTICLEAD“ finansininkei Ingridai Tursienei 

ir Rūmų pirmininkui Lukas Rekevičius, atlikta Rūmų veiklos už 2021m. sausio 1d.- 2020m. gruodžio 

31d. revizija. 

Lietuvos architektų rūmų buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma 

vadovaujantis: 

• Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio mėn. 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl 

pelno nesiekiančių 

ribotos atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, ir finansinės atskaitomybės 

sudarymo ir pateikimo taisyklių 

patvirtinimo (Žin.., 2004, Nr. 171-6342); 

• Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515); 

• Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu Nr. IX-1969 (Žin., 2004, Nr. 25-7450); 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos 

taisyklių patvirtinimo“; 

• Lietuvos Architektų Rūmų apskaitos politika; 

• Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės 

atskaitomybės sudarymą 

bei pateikimą. 

Rūmai, tvarkant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais: veiklos 

tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, kaupimo, įmonės, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, 

neutralumo ir tūrinio svarbos 

principais. 

Rūmų veiklą, tvarkant apskaitą, suskirstyta į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaroma 

finansinė atskaitomybė. 

Rūmų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2021-12-31 d. Rūmuose dirbo 7 darbuotojai (2020 m. – 7 darbuotojai). 

 

 

BALANSAS 2021.12.31 DIENAI 

Balansas užpildytas remiantis Rūmų buhalterinių sąskaitų ataskaitinio laikotarpio pradžios ir 

pabaigos likučių duomenimis. 

1) Nematerialusis turtas (apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse nematerialusis 

turtas rodomas balansine verte lygia jo likutinei vertei, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos 

atėmus amortizacijos sumą.) (programinė įranga) rodoma ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė 

2021 m. 218 eur (2020 m. 218 eur). 

2) Materialusis turtas rodoma ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinės technikos) balansinė 

vertė 2021 m. 2673 eur (2020 m. 3074 eur). 
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3) Atsargos išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“ rodoma išankstinių 

apmokėjimų tiekėjams suma, kuri sudaro 2021 m. 1423 eur (2020 m. 1503 eur). 

4) Gautinos sumos sudaro 2021 m 13 836 eur (2020 m. 39 492 eur). Tai yra pirkėjų 

įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, už kurias turi atsiskaityti per vienerius metus (1197 eur), 

nesumokėti nario mokesčiai, mokesčių permokos ir atskaitingo asmens skola. Nesumokėti nario 

mokesčiai 2021 m. 12 639 eur (2020 m. 36 955 eur). 

5) Kitas trumpalaikis turtas parodoma 2021 m. 9315 eur suma (2020 m. 10 308 eur), kurią 

sudaro ofiso inventorius – stalai, kėdės, orgtechnika, biuro įranga bei kitas trumpalaikis turtas. 

6) Pinigai ir pinigų ekvivalentai parodoma parodoma 2021 m. 264 081 eur suma, kurią sudaro 

banko sąskaitose esantys pinigai ir pinigai esantys kasoje (2020 m. 131 048 eur). 

7) Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos parodoma 12 200 eur suma, kurią 

sudaro dalinė įmoka už narių draudimą už 2021 m. (2020 m. 9000 eur). 

8) Veiklos rezultatas parodomas ataskaitinių ir ankstesnių metų veiklos rezultatas, kuris 

bendroje sumoje sudaro 2021 m. 0 eur prieaugio (2020 m. 0 eur prieaugis). 

9) 2021 m. laikotarpiu Rūmai veiklos vykdymui gavo 20 000 eur sumą iš valstybės biudžeto 

(finansavimas iš Lietuvos Kultūros tarybos). Gautos finansinės lėšos buvo panaudotos Rūmų 2021 m. 

vykdomų projektų išlaidoms kompensuoti, 14020 eur nepanaudota ir grąžinta. 2020 m. laikotarpiu 

Rūmai veiklos vykdymui gavo 7 000 eur sumą iš valstybės biudžeto (finansavimas iš Lietuvos Kultūros 

tarybos). Gautos finansinės lėšos buvo panaudotos Rūmų 2020 m. vykdomų projektų išlaidoms 

kompensuoti, 319 eur nepanaudota ir grąžinta. 

2021 m. Rūmai dalyvavo projektuose, dalinai finansuojamuose iš valstybės biudžeto: 

- Lietuvos Kultūros Taryba, projektas Duomenų bazės „Architektai ir jų kūriniai“ plėtra, sutarties 

Nr. S/ARC-12(6.11)/2021, projekto įgyvendinimo terminas nuo 2021 m. balandžio mėn. 1 d. iki 2021 

m. lapkričio mėn. 30 d. 

- Lietuvos Kultūros Taryba, projektas Tarpdisciplininė mokslinė-praktinė konferencija 

„Architektūros kokybės vertinimo problematika“, sutarties Nr. S/ARC-11(6.11)/2021, sutartis 

nutraukta. 

- 2021-12-31 d. straipsnyje „Nario mokesčiai“ parodoma 117 088 eur suma, kurią sudaro 2021 

m. suformuotas nario mokesčio rezervas 19 036 eur ir neapmokėtas nario mokestis 36 955 eur. 

10) Trumpalaikiai įsipareigojimai rodomos skolos ir įsipareigojimai, kuriuos Rūmai turės 

sumokėti per laikotarpį, trumpesnį nei vieneri metai nuo balanso sudarymo datos. Tai įsipareigojimai 

paslaugų teikėjams, mokesčiai valstybės biudžetui, gauti avansiniai mokėjimai bei su darbo santykiais 

susiję įsipareigojimai. Viso „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ sudaro 2021 m. 163 366 Eur (2020 m. 116 

783 Eur). 

Nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas (uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai) 

2021 m. 302 323 eur suma, (2020 m. 194 643 eur). 
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BALANSAS 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS 

 

       

 

  

TURTAS 
Pastabų 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

(2021m.) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

(2020m.   

A. ILGALAIKIS TURTAS    2891  3292  

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 218  218  

1. Patentai, licencijos           

2. Programinė įranga     218  218  

3. Kitas nematerialusis turtas         

II. MATERIALUSIS TURTAS 2 2673  3074 

1. Žemė           

2. Pastatai ir statiniai         

3. Mašinos ir įrengimai         

4. Transporto priemonės         

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai       

6. Nebaigta statyba         

7. Kitas  materialusis turtas     2673 3074 

III. FINANSINIS TURTAS     -      -    

1. Po vienerių metų gautinos sumos       

2. Kitas finansinis turtas         

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   299432 191351 

I. 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI 

APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 

SUTARTYS 3 

                    

1423 1503 

1. Atsargos           

2. Išankstiniai apmokėjimai     1423  5535  

3. Nebaigtos vykdyti sutartys       

II. 

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS 

SUMOS 4 13836  39492  

1. Pirkėjų įsiskolinimas     1197 2506  

2. Kitos gautinos sumos     12639 24090  

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 5 792  10308  

1. Trumpalaikės investicijos         

2. Terminuoti indėliai         

3. Kitas trumpalaikis turtas     9315 10244  

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 6 264081  131048 

V. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 

pajamos 7 12200  9000 

  TURTAS, IŠ VISO   302323 194643  
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NUOSAVAS KAPITALAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

Pastabų 

Nr. 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis  

(2021m.) 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

(2020m.)   

C. NUOSAVAS KAPITALAS   21869  21869  

I. KAPITALAS           

II. PERKAINOJIMO REZERVAS       

III. KITI REZERVAI         

IV. VEIKLOS REZULTATAS   8 21869  21869  

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas          -      

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas   21869  21869 

D. FINANSAVIMAS   9 117088   55991    

1. Dotacija           

2. Tiksliniai įnašai         -        -    

2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto        

2.2. Kiti tiksliniai įnašai         

3. Nario mokesčiai     117088  55991 

4. Kitas finansavimas         

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI   163366  116783 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   -      -    

1. Finansinės skolos         

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai       

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 10 163366  116783 

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis       

2. Finansinės skolos         

3. Skolos tiekėjams     16801 591 

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai   146565 116028  

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai       

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai     164 

  

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO   302323 194643 
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                                                       Priedas Nr. 9 

 

2021 METŲ VEIKLOS REZULTATAI  
 

 

Veiklos rezultatų ataskaitoje Rūmai parodo visas gautas ir uždirbtas per ataskaitinį ir praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį pajamas ir sąnaudas, patirtas šias pajamas uždirbant, sąnaudas projektams vykdyti 

ir veiklos rezultatus. 

1) Pajamos parodomos visos 2021 m. apskaitytos pajamos, kurios bendroje sumoje sudaro 253 

585 Eur (2020 m. 

229 055 eur) 

2) Pajamos už suteiktas paslaugas atvaizduotos pajamos už ekspertinių išvadų parengimą 

2021 m. 29 300 eur 

(2020m. 12 500 eur), kvalifikacijos kėlimo seminarų pajamos 2021 m 38 640 eur (2020 m 25 

070 eur), atestacijos pajamos 2021 m. 34 000 eur (2020m. 32 868 eur), reklamos pajamos 2021 m. 7 

381 eur. 

3) Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atvaizduotos valstybės biudžeto finansavimo 

pajamos 2021 m. 5 980 eur 

(2020 m. 6 681 eur). 

4) Kitos finansavimo pajamos atvaizduotos kitų finansavimo šaltinių pajamos 2021m. 13 eur 

(2020 m. 1632 eur). 

5) Kitos pajamos atvaizduotos knygų pardavimo, antspaudų gamybos, baudų ir delspinigių, 

reklamos pajamos 2021 

m. 1437 eur (2020 m. 7 700 eur). 

6) Nario mokesčio pajamos atvaizduotos nario mokesčio pajamos 20021 m. 136 534 eur 

(20020 m. 142 604 eur). 

7) Sąnaudos rodoma visos Rūmų 2021 m. apskaitytos veiklos sąnaudos bendroje sumoje 253 

585 Eur (2020 m. 229 

055 Eur). 

8) Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos patirtos. 

Rūmų apskaitoje su atskirų programų įgyvendinimu susijusios sąnaudos apskaitomos atskirose 

buhalterinėse sąskaitose. Straipsnyje „Projektų sąnaudos ir suteiktų paslaugų savikaina“ rodomos 

sąnaudos, patirtos Rūmų projektinei veiklai vykdyti, kurios sudaro 70 650 Eur (2020 m. 44 654 Eur) ir 

Projektų sąnaudos ir suteiktų paslaugų savikaina, kurios sudaro 76 630 eur (2020 m. 51 335 eur). 

9) Veiklos sąnaudos rodoma nusidėvėjimo, bendrosios ir administracinės, darbuotojų 

išlaikymo, ir kt. sąnaudos, kurios sudaro 2021 m. 176 955 Eur ( 2020 m. 177 720 Eur). 

2021 m. pirmininkui Lukui Rekevičiui buvo priskaičiuotas ir išmokėtas 17 035 eur darbo 

užmokestis (2020 m. pirmininkui Lukui Rekevičiui buvo priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis 

16 783 Eur). 

10) Veiklos rezultatas prieš apmokestinima yra 2021 m. 0 Eur finansinis prieaugis (2020 m. 0 

Eur, 2019 m. 1 914 eur), kurį sudaro skirtumas tarp veiklos rezultatų ataskaitos pajamų ir sąnaudų 

straipsnių. Rūmai yra pelno nesiekiantis vienetas, visos pajamos yra tiesiogiai skiriamos tenkinant 

viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, todėl pelno mokesčio apskaičiuoti ir mokėti 

nereikėjo (Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 4 d.) 
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11) Grynasis veiklos rezultatas rodomas 2021 m. finansinis pelnas, kuris sudaro 0 Eur (2020 

m. 0 Eur, 2019 m. 1914 Eur prieaugis). 

 

 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2021 m. 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabos    

Nr. 

Finansiniai                

metai (2021m.) 

Praėję       

finansiniai       

metai (2020m.) 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 1 253585 229055 

1 

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 

prekes 2 109621 70438 

2 Finansavimo pajamos 3 5993 8313 

2.1. 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 

panaudojimo pajamos   5980 6681 

2.2. Kitos finansavimo pajamos   13 1632 

3 Kitos pajamos 4 1437 7700 

4 Nario mokesčio pajamos 5 136534 142604 

II. SĄNAUDOS 6 253585 229055 

1 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 7 76630 51335 

2 Kitos sąnaudos       

3 Veiklos sąnaudos 8 176955 177720 

3.1.       Pardavimo   3 2359 

3.2.      Darbuotojų išlaikymo   129466 135501 

3.3.      Nusidevėjimo (amortizacijos)   1466 2044 

3.4.      Patalpų išlaikymo   11230 12481 

3.5.      Ryšių   842 1062 

3.6.      Transporto išlaikymo       

3.7.      Turto vertės sumažėjimo       

3.8.      Kitos administracinės sąnaudos   33948 24273 

3.9.      Suteiktos labdaros, paramos       

3.10.      Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo       

III. 

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 9 0 0 

IV. PELNO MOKESTIS       

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 10 0 0 
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IŠVADOS  

 

I. TURTO IR KAPITALO BALANSAS. 

TURTAS lyginant su ankstesniais finansiniais metais ženkliai padidėjo 2021 m. 302 

323 eur. (2020m.194643 eur., 2019m. 106496 eur.) (2018m. 196554 eur) (2017 m. 276171 eur). 

A. Rūmų ILGALAIKIS TURTAS sumažėjo 2021 m. 2891 eur. (2020 m. 3292 eur. , 

2019m. 5336 eur, 2018m. 8779 eur, 2017 m. 11391 eur). 

B. Rūmų TRUMPALAIKIS TURTAS ženkliai padidėjo 2021 m. 299432 eur.( 2020m. 

19 1351 eur., 2019m. 101 160 eur., 2018m. 187 775 eur., 2017 m. 264 780 eur). 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021 m. 264 081 eur.(2020 m.131048 eur., 2019m. 58 785 

eur., 2018m. 145 403 eur., 2017 m. 201 332 eur). Gautinos sumos sudaro 2021 m. 13836 eur. 

(2020m. 39492 eur., 2019m. 26596 eur., 2018m. 28020 eur., 2017 m. 49 921 eur). Nesumokėti 

nario mokesčiai 2021 m. 12 639 eur. (2020 m. 38 448 eur., 2019m 22 567 eur., 2018m. 24 693eur., 

2017m. 47 656 eur) 

 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI lyginant su 

ankstesniais finansiniais metais padidėjo 2021 m. 302323 eur. (2020m. 194643 eur., 2019m. 

106496 eur., 2018m. 196554 eur., 2017 m. 268171 eur). 

C. NUOSAVAS KAPITALAS 2021.12.31 dienai 21869 eur (2020 m. dienai 21 869 eur., 

2019m. 21 869 eur., 

2019m. pelnas 1914 eur., 2018m. 19955 eur., 2018m. 7496 eur pelnas, 2017 m. 12 459 

eur). 2017metų veiklos rezultatas 22322eur., 2016m. 41584 eur. deficitas, 2015m. 31721 eur). 

D. FINANSAVIMAS ženkliai padidėjo 2021m. 117088 eur.( 2020m. 55991 eur., 2019m. 

0 eur., 2018m. 54000 eur., 2017 m. 156526 eur). 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2021 m. 163 366 eur. (2020m. 

116783eur., 2019m 84627 eur., 2018m 122599 eur., 2017m. 107 186 Eur). 

 

 

II. 2021 METŲ VEIKLOS REZULTATAS 

PAJAMOS: lyginant su ankstesniais finansiniais metais padidėjo 2021 m. sudarė 253585 

eur. (2020m. sudarė 229055 eur., 2019m. sudarė 365466 eur., 2018 m. 462 237 eur., 2017 m. sudaro 

298 933 eur., 2016m. 96411eur). 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas už ekspertinių išvadų parengimą - 2021 m. 29300 eur. 

(2020 m.12500 eur., 2019 m. 5800 eur., 2018 m. 10 300 eur), kvalifikacijos kėlimo seminarų pajamos 

2021 m. 38640 eur. (2020 m. 25070 eur., 2019 m. 373702 eur., 2018 m. 54 147 eur), atestacijos 

pajamos 2021 m. 34000 eur (2020m. 32868 eur., 2019 m.42905 eur., 2018 m. 58 836 eur.) 

2021 m. 109 621eur. (2020m. 70 438 eur., 2019 m 86077 eur) (2018m 123 283 eur., 2017m. 

100 366 eur., 2016m. 89 411eur). 

2. Finansavimo pajamos ir iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 2021 m. 5 980 eur. 

(2020 m. 6 681 eur., 2019 m 15 728 eur., 2018m. 95 825 eur., 2017m. 22167eur). 

3. Nario mokesčio pajamos : 2021 m. 136 534 eur. (2020m. 142604 eur., 2019m. 230828 

eur., 2018m 236513eur. 2017 m. buvo 174 646 eur., o 2016 m. 42 785 eur). 
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SĄNAUDOS: lyginant su ankstesniais finansiniais metais, sumažėjo 2021 m. 253585 eur. 

(2020 m. 229055 eur.,2019 m. 363 552 eur., 2018m. 45 4741eur., 2017 m. 276 611 eur. 2016 m. 137 

995eur). 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina padidėjo 2021 m. 76630 eur. (2020m. 

51335 eur., 2019 m. 64957 eur., 2018m. 219 945 eur., 2017 m. 107 081 eur., 2016m. 17 096 eur). 

2. Veiklos sąnaudos praktiškai išliko tokios pačios : 2021 m. 176 955 eur., 2020m. 177 

720 eur., 2019m. 298595 eur., 2018m 234796 eur., 2017 m. 169 530 eur. 2016m. 120 899 eur). 

Darbuotojų skaičius išliko toks pats, kurių išlaikymas 

2021 m. 129466 eur., 2020 m. 135501 eur., 2019 m. 188237 eur., 2018 m. 179 865 eur., 2017 

m. 125 615 eur., 2016 m. 120 899 eur). 

Patalpų išlaikymas 2021 m. 11 230eur., 2020m. 12481eur., 2019m. 33266 eur., 2018m 

17523 eur., 2017 m. 6 309 eur. 2016 m. 420 eur). Suteiktos labdaros, paramos (patalpoms): 2018m 

11500 eur, 2017 m. 16800eur . (2016m. 8710eur) 

Rūmų veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 0,00 eur. (2020 m. 0,00 eur., 

2019 m.1914,00 eur.,2018m. 7496 eur). 

 

 

PASTABOS: 

Nuo 2017 metų pajamos ir sąnaudos nuolat didėjo: 2016 m. - pajamos 96411 eur., 

sąnaudos 137995 eur., 2017m. - pajamos 298933 eur., sąnaudos 276611 eur., 2018m. -pajamos 

462237eur., sąnaudos 454741eur. 2019m. pajamos sumažėjo 365466 eur. sąnaudos 363552 eur. 

2020m. pajamos sumažėjo 229055 eur. sąnaudos 229055 eur, 2021 m. pajamos padidėjo 253585 

eur. sąnaudos 253585 eur. 

2020 m. teikta prognozė, kad 2021 metais pajamos mažės dėl atestavimo ir kvalifikacijos 

kursų mažėjimo ar net jų nebuvimo, nepasitvirtino - 2021 m. pajamos didėjo. Prisidėjo sėkmingas 

LAR nario mokesčio surinkimas ir LAR narių mokesčio savalaikis mokėjimas. Tačiau pasigesta 

atsižvelgimo į pastabą, kad sukauptas rezervas turėtų būti aiškiau reglamentuotas ir vis dar 

pasigendama platesnio mątymo, kaip sukauptas rezervas gali būti įveiklintas, ir kiek jo turi būti 

paliekama galimiems finansiniams sukrėtimas mažinti. 

1) Fiksuojama tendencija, kad kitos finansavimo pajamos lyginant nuo 2019 m krito, 2021m. 

13 eur (2020 m. 1632 eur, 2019 m. 30 190 eur.). Stipri indikacija, kad nėra efektyvių kitų finansavimo 

šaltinių paieškų, arba jos nepasiekia tikslo. 2021 m. laikotarpiu Rūmai veiklos vykdymui gavo 20 000 

eur sumą iš valstybės biudžeto (finansavimas iš Lietuvos Kultūros tarybos). 

Gautos finansinės lėšos buvo panaudotos Rūmų 2021 m. vykdomų projektų išlaidoms 

kompensuoti, 14 020 eur nepanaudota ir grąžinta. 

2) Rūmai turi efektyviai efektyviai išnaudoti gaunamas finansavimo sumas. Rūmų 

prioritetas turėtų būti gauto finansavimo negrąžinimas, o nukreipimas tiksliniais koridoriais ir 

esant galimybei ieškoma papidomų sričių, kurios galėtų gauti dalį paramos. 

2022 m. prognozė teigiama. Einamieji finansiniai metai turėtų būti stabilūs, veikla per kelis 

einamuosius metus susibalansavo ir stabilizavosi. Ir tuo pačiu pažymima, kad pačių rūmų augimo 

galimybės yra nepakankamai išnaudojamos ir neatlikus veiklos pokyčių galima veiklinė stagnacija. 

2022 m. darbo užmokesčio kaštai dėl bendros ekonominės situacijos turėtų augti, tačiau 

neturėtų sudaryti esminių pokyčių balansinėje lentelėje. 

 

 



Lietuvos architektų rūmų biudžetas 

42 
 

PASIŪLYMAI: 

1. Siektinas 2022 metų pajamų ir sąnaudų balanso išlaikymas, pajamų didinimas iš pagrindinės 

veiklos ir valstybės biudžeto finansuojamų ar kitų programų, paramų. Siektina laikytis, numatomo 

biudžeto, finansinės drausmės bei vykdyti piniginių srautų stebėseną. 

2. Būtina išlaikyti pasiektą efektyvų ir savalaikį Rūmų nario mokesčio surinkimą. 

3. Būtiną spręsti papildomo mokesčio (20 eur.) rezervui būtinybę, dydį ir jo formavimo būdus, 

naudojimo tvarką, atskaitomumą. 

4. LAR finansinė būklė yra stabili, finansinė veikla tvari. Sukauptos lėšos (Pinigai ir jų 

ekvivalentai) rodo, kad rūmai ne tik gali, bet ir turi vystyti papildomą veiklą visų narių labui. Siūlome 

LAR narių susirinkimo dalyviams ir LAR tarybai numatyti lėšas, strategiją ir veiklas, kurios gerintų 

LAR narių, atestuotų architektų, padėtį. 

Lietuvos architektų rūmų buhalteriniai registrai visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi 

finansinę būklę, veiklos rezultatus, 2021 metais. Finansinių ataskaitų rinkiniai atitinka Rūmų įstatymo 

ir Rūmų statuto keliamus reikalavimus. Rūmų išlaidos ir pajamos per ataskaitinį laikotarpį artimos 

Rūmų narių susirinkime patvirtintam pajamų ir išlaidų biudžetui (254900 eur.) Siūlome Lietuvos 

architektų rūmų suvažiavimui tvirtinti Lietuvos architektų rūmų balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą. 

 

 

 

 

Lietuvos architektų rūmų Revizijos komisija: 

Jurgita Šniepienė,  

Kęstutis Kasperačius pirmininkas 

Gediminas Ratavičius  
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Priedas Nr. 10 

 

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ 2022 M. BIUDŽETAS 
 

         

  
Pajamos renkamos iš nario mokesčio bei 

likutis nuo ekonominių veiklų 
      

Pajamos, renkamos iš ekonominių 
veiklų 

  

  Numanomas surinkimas, EUR       Numanomas surinkimas, EUR   

1.  Nario mokestis 177 100    1. Atestavimas 38 000   

2. Įmoka į rezervinį fondą  25 300    2. Kvalifikacijos kėlimo kursai 37 000  

3. 
Narytės stabdymo ir 
atkūrimo įmokos  

500    3. Konkurso sąlygų derinimas 12 000   

4. Narių draudimo įmokos 35 586    4. RAT įmokos 31 000   

5. 
Likutis nuo ekonominių 
veiklų 

41 820       

         

  Viso (be rezervinio fondo):  255 006 EUR     Viso: 118 000 EUR 

                  
         

Išlaidos savivaldai užtikrinti, SĮ, TPĮ, Architektų Rūmų 
įstatymo, Architektūros įstatymo, NKPA įstatymo, STT 

įstatymo įgyvendinimas 

 Išlaidos ekonominėms veikloms vykdyti  

    
kaštai, 
EUR 

% nuo 
bendrų 

sąnaudų 

     
kaštai, 
EUR 

% nuo 
bendrų 

sąnaudų 

1. 
Organizacijos valdymas, 
savivaldos užtikrinimas 

86 100   
 1.  Atestavimas 22 960   
   Administraciniai kaštai 3 600 8% 

  Administraciniai kaštai 13 500 30%    Atlyginimų kaštai 19 360 8% 

  Atlyginimų kaštai 72 600 30%          

         2.  
Kvalifikacijos kėlimo 
kursai 

16 480   

2. 
Profesinės veiklos 
priežiūra 

34 440  
  Administraciniai kaštai 1 800 4% 

 Administraciniai kaštai 5 400 12%   Atlyginimų kaštai       9 680 4% 

 Atlyginimų kaštai 29 040 12%   Išlaidos lektoriams         5 000  

          

3. 
Autorių teisių gynimas ir 
priežiūra 

14 350  
 

3.  
Konkursų sąlygų 
derinimas 

5 740  
 

 Administraciniai kaštai 2 250 5%   Administraciniai kaštai 900 2% 

 Atlyginimų kaštai 12 100 5%   Atlyginimų kaštai 4 840 2% 

         

4. Komunikacija, ryšiai 11 480    
4. 

RAT ekspertinis 
vertinimas  

31 000  
  Administraciniai kaštai 1 800 4%  

  Atlyginimų kaštai 9 680 4%   Administraciniai kaštai 900 2% 

      Atlyginimų kaštai 4 840 2% 

5. 
Pasiūlymų dėl teisės aktų 
rengimas 

86 100  
  Sekretoriai 8 750   

  RAT narių honorarai *** 16 510   

 Administraciniai kaštai 13 500 30%      

 Atlyginimų kaštai 72 600 30%      

         

6. Narių draudimas  35 586       
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7. Visuotinis susirinkimas 11 610            

  Administraciniai kaštai 1 350 3%          

  Atlyginimų kaštai 7 260 3%          

  
Sistemos programavimo 
kaštai 

3 000            

    

                 

8. Dalyvavimas ACE veikloje 1 900             

  Nario mokestis 1 900            

  Komandiruotės 0            

                 

  VISO IŠLAIDŲ: 281 566 EUR    VISO IŠLAIDŲ: 76 180 EUR 

  Viso administracinių kaštų   84%    Viso administracinių kaštų   16% 

  Viso atlyginimų kaštų   84%    Viso atlyginimų kaštų   16% 

BENDROS SĄNAUDOS:     

ADMINISTRACINIAI KAŠTAI: Biuro ir salių nuoma, Biuro administravimo išlaidos, 
komandiruotės, nenumatytos išlaidos, banko komisas, amortizacija, transportas, telefonai, 
kanceliarinės, buhalterija, baudos, išorinių teisininkų paslaugos, biuro įrangos nuoma, ZOOM 
prenumeratos, cloud saugyklos nuoma, ~ 45 000 EUR 

ATLYGINIMŲ KAŠTAI: Darbuotojų atlyginimų fondas (su mokesčiais), ~ 
242 000 EUR 

VISO: 287 000 EUR 

Viso pajamų (BE REZERVO ĮNAŠŲ): 373 006 EUR 

Viso išlaidų (bendrosios sąnaudos + specialios sąnaudos - RAT honorarai, sekretoriai, ACE 
mokestis, programavimo kaštai, draudimo įmoka) 

357 746 EUR 

Likutis (nenumatytoms einamoms išlaidoms, pajamų nesurinkimui ir draudimo įmokoms 
kompensuoti, galimos komandiruotės, IT ūkio atnaujinimas) 

15  260 EUR 



Lietuvos architektų rūmų biudžetas 

45 
 

 

LAR darbuotojų darbo laiko pasiskirstymo procentai:   
  
LAR pirmininkas (0,5 etato)  
Pasiruošimas Tarybos posėdžiams, Tarybos posėdžiai, nutarimų vykdymas, 

bendravimas su Taryba 30% 

Procesų stebėjimas, reagavimas, darbas įvairiose darbo grupėse ir pasitarimuose 30% 

Teisėkūra (reagavimas) 15% 

Teisėkūra (inicijavimas) 15% 

TP atestavimas 2% 

Konkursų sąlygų derinimas 5% 

Narių konsultavimas 3% 

viso: 100% 

  
Administratorė  
Narių konsultavimas, informavimas 30% 

Posėdžių, pasitarimų, susirinkimų organizavimas 10% 

Gaunamų, siunčiamų dokumentų sisteminimas 20% 

Komunikacija (informacijos talpinimas tinklapyje) 5% 

Kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas 25% 

Teisinių žinių testo organizavimas  5% 

Atestatų išdavimas  5% 

viso: 100% 
  

Teisininkė 1  
Teisėkūra: Rūmams pateikti derinti teisės aktų projektai (pastabų/pasiūlymų 

surinkimas, pateiktų pastabų/pasiūlymų analizė, sisteminimas, rašto 

parengimas); Rūmų inicijuoti teisės aktų projektai (pastabų/pasiūlymų surinkimas, 

pateiktų pastabų/pasiūlymų analizė, sisteminimas, rašto parengimas)  25% 

 Raštų (konsultacijų) rengimas  10% 

Architektūriniai konkursai (peržiūra, aptarimas, raštų parengimas)  5% 

Rūmų taryba: (pasiruošimas posėdžiui, posėdis, protokolo rašymas, posėdžio protokolo 

derinimas, posėdžio protokolo įgyvendinimas (raštų rengimas, lentelių pildymas ir 

pan.) atsakymas į Rūmų tarybos narių paklausimus, atsakymai el. paštu)  30% 

Kitų Rūmų klausimų sprendimas (papildomi klausimai, išvadų rengimas) 25% 

Teisinių žinių egzaminas (Teisinių žinių egzamino testų parengimas, teisinių žinių 

egzaminų taisymas) 5% 

viso: 100% 

  
Teisininkė 2  
Teisinių konsultacijų teikimas (pateiktos užklausos analizė, informacijos paieška ir 

atsakymo pateikimas) 25% 

Darbai susiję su PET (posėdžiai, protokolai, sprendimai, raštai) 30% 

Pasiūlymų ir vertinimų teikimas dėl teisės aktų projektų 5% 

Įvairių tvarkų, politikų, nuostatų, sutarčių korekcijos 20% 

Dalyvavimas įvairiose susitikimuose (teisėkūra) 10% 

Duomenų apsaugos užtikrinimas 10% 

viso: 100% 
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Teisininkas 3 (0,5 etato)  
Teismo procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas, pasirengimas posėdžiams, 

bylų monitoringas 12% 

Darbai susiję su Atestavimo komisija (dalyvavimas posėdžiuose, pasirengimas, 

medžiagos paruošimas ir pateikimas nariams bei dalyviams, sprendimų ir protokolų 

rengimas) 13% 

Pasiūlymų ir vertinimų teikimas, dalyvavimas susijusiuose posėdžiuose (teisėkūra) 10% 

Vidinių tvarkų, politikų, nuostatų, sutarčių, aprašų rengimas ar koregavimas, 

dalyvavimas susijusiuose pasitarimuose      7%  
Teisinių konsultacijų teikimas, komunikacija (užklausų analizė, informacijos paieška 

ir atsakymo parengimas) 8% 

Narių atstovavimas santykiuose su institucijomis formuojant užklausas dėl 

projektavimo srities "pilkųjų zonų"  50% 

 

viso: 100% 

  
Atestavimo projektų vadovė (0,75 etato)  
Prašymų peržiūra 40% 

Konsultacijos telefonu 20% 

Konsultacijos el. Paštu 10% 

Posėdis 5% 

Pasirengimas posėdžiui (darbotvarkės kvietimai, kv. tobulinimą praleidusių 

sužiūrėjimas, pranešimai ir kt.) 5% 

Posėdžio sprendimų rengimas (protokolas su dokumentų pasirašymu, atestatų 

gamyba, raštų rengimas, duombazės atnaujinimas ir kt.) 15% 

Kita (deklaracijų registravimas, atestatų įrašų keitimas, ataskaitos, planuotės ir pan.)  5% 

viso: 100% 

  
Projektų vadovas  
RAT veiklos administravimas 20% 

LKT projektų įgyvendinimas  15% 

Registrų centrui duomenų suvedimas, perdavimas dėl atestuotų architektų  15% 

LARIS sistemos įgyvendinimas 10% 

Metinio susirinkimo reikalai (techniniai) 10% 

Ūkiniai reikalai (pvz. kraustymosi, kt.) 15% 

Kiti darbai (pvz. įrašų, renginių talpinimas tinklapyje, kt.)  15% 

 
                                                                                                                                         viso: 100% 

 

 


