
             

 

KASMETINĖS SAVIVALDYBIŲ VYRIAUSIŲJŲ ARCHITEKTŲ KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJA 

2021 m. rugsėjo 2 -3 diena 

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos architektų rūmai kartu su Klaipėdos rajono savivaldybei, 
finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. 
Konferencijos dalyviai: Savivaldybių vyriausieji architektai, kiti suinteresuotieji asmenys. 
Konferencijos vieta: Klaipėdos rajonas Dreverna. 
 
Lietuvos architektų rūmai kartu su Klaipėdos rajono savivaldybe, finansuojant 
Lietuvos kultūros tarybai, 2021 m. rugsėjo 2-3 d. Drevernoje suorganizavo dviejų dienų konferenciją 
savivaldybių vyriausiesiems architektams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Konferencijoje 
dalyvavo 42 architektai. 
 
Konferencijos formate savivaldybių vyriausieji architektai išklausę konferencijos pranešimus, priėmė 
šią rezoliuciją. 
 

1. Dėl savivaldybės vyriausiojo architekto statuso. 
Paskutiniu metu pastebima tendencija, kai savivaldybių vyriausiojo architekto pareigos savivaldybių 
struktūroje  priskiriamos skyriaus specialistams arba savivaldybės administracijos direktoriaus 
patarėjams. Vyriausieji architektai nebėra savivaldybės skyrių vadovais, kurie įgyvendina miestų ir 
rajonų urbanistinę plėtrą, vykdo  teritorijų planavimą, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų 
funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus. Pasitaiko atvejų, kai vyriausias 
architektas yra pavaldus daugeliui asmenų, skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, administracijos 
direktoriui. Nėra vieningos sistemos, numatančios savivaldybės vyriausiojo architekto vietos 
savivaldybės struktūroje, kiekvienoje savivaldybėje ji gali būti ir yra skirtinga. Vyriausiasis architektas 
nebetenka administracinių įrankių koordinuoti darnios plėtros procesų. Tokioje situacijoje nėra 
galimybių atlikti Architektūros įstatyme vyriausiajam architektui priskirtų funkcijų, o atsakomybė 
išlieka. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, konferencijos dalyviai siūlo: 
 

• Pasiūlyti Aplinkos ministerijai atlikti Architektūros įstatymo įgyvendinimo stebėseną ir įvertinti 
Architektūros įstatymo įgyvendinimo praktiką savivaldybėse ir savivaldybių vyriausiųjų 
architektų statusą; 

• Teisės aktuose (pabrėžtinai – LR Vietos savivaldos įstatyme) įtvirtinti sukonkretinant, kokią 
vietą savivaldybės struktūroje turi užimti vyriausiasis architektas; 

• Papildyti ir sukonkretinti Architektūros įstatymo 10 straipsnį, 3 dalį išdėstant taip:  
„3.  Savivaldybių administracijų direktoriai turi užtikrinti ir atsako už tai, kad šio straipsnio 2 
dalyje nurodytas funkcijas atliktų šio straipsnio 1 dalyje nurodyti savivaldybių vyriausieji 
architektai, kurie yra ir skyrių, vykdančių ir koordinuojančių darnios plėtros procesus, vedėjai.“. 
 

 
2. Dėl naujai priimamų teisės aktų įgyvendinimo. 



 

Pastaruoju metu įsigaliojo daug teisės aktų, įtakojančių savivaldybių vyriausiųjų architektų darbo pobūdį 
ir krūvį. Tai LR žemės įstatymo pakeitimai, kuriais perduota dalis Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų 
savivaldybėms, Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais išplėstos statybos leidimų išdavimo procedūros, 
susiję su projektinių pasiūlymų rengimu, viešinimu ir derinimu, Teritorijų planavimo įstatymo 
pakeitimai, kuriais plečiamas teritorijų planavimo dokumentų rengimo privalomumas, Savivaldybių 
infrastruktūros plėtros įstatymas, kurio įgyvendinimas mažesnėse savivaldybėse dažniausiai pavestas 
savivaldybių vyr.architektams. Šių teisės aktų įgyvendinimas savivaldybėse pavestas vyriausiesiems 
architektams, daugeliu atvejų neskiriant papildomų administracinių resursų, neskiriant dėmesio 
kompetencijų ugdymui. Dėl to apsunkinamas Architektūros įstatyme savivaldybių vyriausiesiems 
architektams deleguotų funkcijų įgyvendinimas. Konferencijos dalyviai siūlo: 

• Rengiant naujus teisės aktus ar esamų teisės aktų pakeitimus, realiai įvertinti administracinių 
resursų poreikį, tinkamai informuoti savivaldybių vadovybes apie teisės aktų pasikeitimus ir 
prievolę užtikrinti reikalingus administracinius ir finansinius resursus teisės aktų įgyvendinimui. 
 

3. Dėl savivaldybės vykdomos statybos projektų patikros. 

Tikrinant statybos projektus, savivaldybėms priskiriamos plačios kompetencijų sritys. Kai kurios 
deleguotos funkcijos net nesusijusios su savivaldybių veikla. Tokios funkcijos, kurios apibrėžtos LR 
Statybos įstatymo 271 straipsnyje „ Statinių projektus tikrinančių subjektų 
kompetencija“, reikalauja didelių laiko sąnaudų ir skirtingų sričių specialistų darbo. Savivaldybės 
teisės aktų nustatytais terminais tokio darbo atlikti nėra galimybių. Konferencijos dalyviai siūlo: 

 
• Tikslinti ir koreguoti teisės aktus, kuriuose nurodytos savivaldybės funkcijos tikrinant statybos 

projektus. Palikti tik tas funkcijas, kurias realiai gali atlikti savivaldybių tarnautojai ir kurių 
atlikimui savivaldos institucijos turi kompetenciją. Atsisakyti formaliai priskirtų funkcijų.  

 
4. Dėl asmeninės atsakomybės taikymo. 

Šiuo metu įstatymuose neproporcingai/diskriminuojančiai išskirti statybų projektus, teritorijų 
planavimo dokumentus tikrinantys ir derinantys asmenys, ir jiems taikoma asmeninė atsakomybė. Dėl 
šių aplinkybių sunku rasti (tiksliau – neįmanoma) šių funkcijų vykdymui reikalingos kvalifikacijos 
specialistų. Pažymėtina, kad šias funkcijas atliekantys specialistai susiduria su dažna teisės aktų kaita, 
ko pasėkoje negali priimti konkretaus vienareikšmiško sprendimo, tačiau yra patraukiami asmeninei 
atsakomybei. Be to, pasikreipus į institucijas, kuriančias teisės aktus, gaunamas atsakymas visada 
traktuojamas tik kaip asmeninė specialisto nuomonė, nes teisės aktai neįpareigoja aiškinti teisės aktų. 
Siūloma: 

• Siekiant lygiateisiškumo reikalinga suvienodinti asmeninės atsakomybės taikymą visose 
valstybės valdymo srityse, neišskiriant vienos srities; 

• Teisės aktuose įtvirtinti nuostatą, kad už sąmoningus/tyčinius pakartotinus veiksmus būtų 
taikoma asmeninė atsakomybė tarnautojams, vykdantiems projektų patikrą; 

• Siekiant užtikrinti kompetentingų specialistų pritraukimą į vietos savivaldą, reikalinga teisės 
aktais nustatyti privalomąjį savivaldos veiklos draudimą; 

• Aplinkos ministerijai organizuoti reguliarus mokymus, seminarus ir diskusijas dėl teisės aktų 
pasikeitimo ir jų taikymo;   



• Įvertinus tenkančią atsakomybę, platų darbų profilį, būtina spręsti proporcingo algų 
koeficiento taikymą vyr. architektams ir jo skyriaus specialistams, vykdantiems šias atsakingas 
funkcijas. 

 

 
5. Dėl naujai priimtų teisės aktų suderinamumo su veikiančiomis informacinėmis 

sistemomis. 
Didelė dalis teisės aktuose esančių  funkcijų, tokių kai galiojančių kvalifikacinių dokumentų patikra, 
nuosavybę patvirtinantys dokumentai, viešinimo procedūros, apmokėjimo įvykdymas už suteiktą 
paslaugą ir kt., galima atlikti automatiškai, naudojant skaitmenines duomenų bazes  ir egzistuojančias 
informacines sistemas. Šiuo metu šių funkcijų atlikimui tenka skirti ženklius resursus. Atsižvelgiant į 
tokią situaciją siūlome: 
 

• Priimant teisės aktus, tobulinant informacines sistemas, įdiegti maksimalų  jų automatinį 
įgyvendinimą elektroninių priemonių pagalba ir  suderinti jas su veikiančiomis informacinėmis 
sistemomis ir tik tada numatyti jų įsigaliojimo terminą. 

 
 
Konferencijos dalyviai įgaliojo Lietuvos architektų rūmus perduoti šią rezoliuciją Lietuvos 
Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Taip pat ši 
rezoliucija gali būti perduodama ir kitoms atsakingoms institucijoms bei skelbiama konferencijos 
organizatorių ir dalyvių internetinėse svetainėse, kitose žiniasklaidos priemonėse. 

 

 

Konferencijoje dalyvavusių savivaldybių vyriausiųjų architektų sąrašas pridedamas. 

 



2021 m. Savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencijos dalyvių sąrašas 

1. Bekeris Arvydas Marijampolė 
2. Gadliauskienė Gražina Jurbarkas 
3. Glinskis Saulius Panevėžys 
4. Grigaitis Antanas Šakiai 
5. Indreika Vytautas Palanga 
6. Ivanova Natalija Švenčionys 
7. Jurgaitis Linas Rietavas 
8. Kasnauskė Reda Kretinga 
9. Mockus Armandas Raseiniai 
10. Reimeris Kazimieras LAR 
11. Zakarauskas Vaidas Jonava 
12. Dobrovolskis Rimantas Kelmė 
13. Ercmonaitė Audronė Vilniaus .r 
14. Furmonavičius Tomas Kupiškis 
15. Gasiūnienė Daiva Anykščiai 
16. Glinskis Saulius Panevėžys 
17. Grikinis Aurelijus LAR 
18. Jocys Tomas Plungė 
19. Joneliunienė Daiva Prienai 
20. Juchnevičienė Jolanta Vilkaviškis 
21. Kasperavičius Gytis Klaipėdos r. 
22. Kimbrauskienė Audra Lazdijai 
23. Lakickienė Orinta Varėna 
24. Margelis Vilius Druskininkai 
25. Michaliunjo Mantas Birštonas 
26. Montvila Povilas Trakai 
27. Pakalnis  Mindaugas Vilnius 
28. Paketuris Mantas Šakiai 
29. Panavas Juozas Ignalina 
30. Petniūnas Aurimas Šilalė 
31. Putvinskas Gediminas Molėtai 
32. Sakalauskas Artūras Ukmergės r. 
33. Sperauskas Žilvinas LAR 
34. Stalaučinskienė Asta Kaišiadorys 
35. Štakonaitė  Daiva Mažeikiai 
36. Valaitienė Vita Vilkaviškis 
37. Valatkevičius Nerijus Kaunas 
38. Valuckas Artūras Radviliškis 
39. Vaškevičius  Juozas LAR 
40. Vieštautas Rytis Kėdainiai 
41. Vingrienė Irina Šiauliai 
42. Žutautienė Indrė Telšiai 


