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ARCHITEKTŪROS SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Architektūros sektoriaus profesinis standartas (toliau – Standartas) apibrėžia   

architektūros sektorių, pagrindinius veiklos procesus, aprašo sektoriaus kvalifikacijas. 

2. Standarto rekvizitai: 

2.1. Standarto pavadinimas: Architektūros sektoriaus profesinis standartas; 

2.2. Standarto valstybinis kodas: PSM01. 

3. Standartu siekiama suteikti atramines žinias ir apibrėžti architektūros profesinio 

sektoriaus (architekto) veiklą, kvalifikacijas, kvalifikacijų kompetencijas ir kompetencijų ribas. 

4. Standarte vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 

4.1. Architektas – fizinis asmuo, turintis akademinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos 

Respublikos architektūros įstatyme nustatytus reikalavimus.  

4.2. Architektūra – funkcinis, erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių, 

urbanistinių kompleksų ir kraštovaizdžio formavimas. 

4.3. Architektūrinis idėjinis projektas – eskizinis projektas ar projektiniai pasiūlymai, 

skirti statinio architektūrinei idėjai išreikšti. Urbanistikoje idėjinis projektas skirtas teritorijos 

vystymo koncepcijai suformuoti, urbanistinei idėjai išreikšti. Eskizinį projektą, projektinius 

pasiūlymus, teritorijos vystymo koncepciją turi pasirašyti atestuotas architektas kartu su 

bendraautoriais. 

4.4. Architektūrinis konkursas – architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo 

intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiamas konkursas, 

skirtas geriausiai statinio interjero, architektūrinei ir/ar urbanistinei idėjai, teritorijos vystymo 

koncepcijai, išreikšti. 

4.5. Architektūrinis projektas – Standarte vartojamas terminas, kuriuo apibūdinama 

statinio projekto architektūrinių sprendinių visuma įskaitant, bet neapsiribojant: pastato idėja, 

meninė išraiška, kompozicija, medžiagiškumas, funkcija, sklypo, kuriame projektuojamas statinys, 

sutvarkymo sprendiniai ir pan. 

4.6. Atestuotas architektas – architektas, turintis kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį jo 

profesinę kvalifikaciją. 

4.7. Kraštovaizdžio architektūra – daugiadisciplininė sritis, apimanti botanikos, dailės, 

architektūros, pramoninio dizaino, dirvožemio mokslų, aplinkos psichologijos sritis. 

4.8. Kultūros paveldo objektas – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys 

objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, 

vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi 

vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali 

jais būti. 

4.9. Projektas – normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta 

kompleksinė techninė dokumentacija (tekstas, skaičiavimai, brėžiniai), skirta  statybai įteisinti ir 

statyti. Projektas taip pat gali būti rengiamas statinio interjero, kraštovaizdžio ar urbanistinio 

objekto sprendiniams įforminti. 
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4.10. Projektavimas – veikla, kurios tikslas, atlikus tyrimus, suformulavus argumentus, 

parengti statinio, interjero, kraštovaizdžio ar urbanistinio objekto projektą. 

4.11. Projekto viešinimas (visuomenės informavimas) – veikla, kurios tikslas pristatyti 

tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei įgyvendinamą projektą, atskleisti problemas, kurioms 

spręsti buvo įgyvendinamas projektas, informuoti tikslines grupes apie projekto naudas ir 

rezultatus, paskatinti tikslines grupes įsitraukti ir naudotis sukurtu produktu. 

4.12. Rekonstravimas – statybinė veikla, kurios tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį. 

4.13. Remontavimas – statybinė veikla, kurios tikslas iš dalies arba visiškai atkurti statinio 

techninę būklę pagal statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus arba pagerinti statinio 

naudojimo savybes. Remontas gali būti kapitalinis arba parastasis. 

4.14. Restauravimas – visų išlikusių kultūros paveldo objekto autentiškų dalių ar elementų 

konservavimas, atskirų neišlikusių elementų ar dalių atkūrimas, nekilnojamosios kultūros vertybės 

požymių išsaugojimas, atskleidimas ir išryškinimas atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius 

paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. 

4.15. Statinio architektas – architektas, kuris yra statinio, kaip architektūros kūrinio, 

autorius ir (ar) statinio projekto architektūrinės dalies ir sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies ir 

vadovas. Statinio architektu gali būti ir fizinių asmenų grupė. Statinio architektas vadovauja 

statinio projekto rengimui nuo idėjinio projekto ar projektinių pasiūlymų iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti dienos. Statinio architektas gali turėti Meno kūrėjo statusą, kurį apibrėžia 

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas. Statinio 

architekto autoriaus teises apibrėžia Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymas. 

4.16. Statinys – pastatas, priestatas, tiesinys, statinio sklypas ir visa tai, kas statoma ar 

pastatyta naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra pastoviai 

tvirtai sujungta su žeme. Statinys, kurio architektūrą sukūrė architektas, laikomas architektūros 

meno kūriniu. 

4.17. Urbanistika – architektūros šaka, skirstoma į urbanistinį planavimą ir urbanistinių 

objektų projektavimą, kurios pagrindiniai objektai – urbanizuotų (urbanizuojamų) teritorijų, 

urbanistinių kompleksų erdvinė aplinka, urbanistinė struktūra, urbanistinė erdvė ir ją formuojantys 

užstatymo sprendiniai.  

4.18. Kitos Standarte vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso 

įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

ARCHITEKTŪROSSEKTORIAUS APIBRĖŽIMAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS 

RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ 
 

5. Architektūros sektorius apima šias veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“: 

5.1.architektūros veiklą (71.11 klasė); 

5.2. architektūros veiklą ir su ja susijusias technines konsultacijas (71.12 klasė); 

5.3. specializuotą projektavimo veiklą (74.10 klasė); 

5.4. techninį tikrinimą ir analizę (71.20 klasė). 

6. Architektūros sektoriui būdingos šios veiklos sritys: 

6.1. statinių architektūrinių projektų rengimas; 

6.2. statinių interjerų projektų rengimas;  

6.3. urbanistinių objektų projektų rengimas ir teritorijų planavimas; 
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6.4. kraštovaizdžio objektų projektų rengimas. 

7. Statinių architektūrinių projektų rengimas apima statinio arba statinių kompleksų 

projektavimą erdvėje (sklypo ar teritorijos ribose ir ar už jų), kurioje iki to projekto rengimo 

nebuvo statinių arba esantys statiniai nugriaunami, kad būtų sukurta laisva erdvė naujai 

projektuojamiems statiniams, arba projektavimą kultūros paveldo objekte ar vietovėje – tokiu 

atveju kontekstas išsaugomas jį restauruojant, konservuojant, atstatant. Statinio projekto 

architektūrinės dalies ir sklypo sutvarkymo (sklypo plano dalies) rengimas apima skirtingas 

statybos rūšis: naują statybą, rekonstravimą, kapitalinį ar paprastąjį remontą, kultūros paveldo 

objektų restauravimą, konservavimą. Statinių rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis remontas 

Standarte priskiriamas naujų statinių projektavimo sričiai, nes projektais sukuriama nauja 

architektūrinė kokybė. Architektams, dirbantiems su nekilnojamaisiais kultūros paveldo objektais, 

taikomi papildomi kvalifikaciniai reikalavimai. 

8. Statinių interjerų architektūrinių projektų rengimo sritis apima interjero projektavimą ir 

erdvės planavimą įvairaus tipo pastatams – viešbučiams, biurams, mokykloms, ligoninėms, 

gyvenamiesiems būstams, parduotuvėms, maitinimo įstaigoms, teatrams, oro uostams ir t. t. 

9. Urbanistinių objektų projektų rengimo sritis apima tiek pastatų grupių, miestų ir (ar) 

gyvenviečių kvartalų, viešų urbanistinių erdvių projektavimą ir planavimą, tiek struktūros ir 

procesų, darančių įtaką pilnaverčiam gyvenamosios ir darbo aplinkos vystymuisi, kūrimą. 

Teritorijų planavimas taip pat apima valstybės teritorijos raidos subalansavimą. 

10. Kraštovaizdžio objektų projektų rengimo sritis apima botanikos (architektūrinės 

želdininkystės, architektūrinės dendrologijos), kraštovaizdžio ekologijos, hidrologijos, 

klimatologijos, dirvožemio mokslo ir kitus komponentus. Architektų veikla kraštovaizdžio 

formavimo srityje apima konsultavimo paslaugų teikimą ūkiams ir privatiems subjektams aplinkos 

sutvarkymo ir įrengimo klausimais, kraštovaizdžio bei atvirų erdvių (tokių objektų kaip parkai, 

skverai, infrastuktūros koridoriai) projektavimą ir planavimą. 

 

 

III SKYRIUS  

ARCHITEKTŪROS SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS 

 

11. Architektūros sektoriui priskiriamos šios kvalifikacijos: 

11.1.architektas; 

11.2. atestuotas architektas. 

12. Architektūros sektoriaus kvalifikacijos ir jų lygiai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, ir pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. 

gegužės 22 d. rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria 

panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos 

mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C189, p. 1), yra nurodomi 

Standarto 1 priede. 

13. Architektūros sektoriaus kvalifikacijų aprašai pateikiami Standarto 2 priede. 

 

____________________________ 



Architektūros sektoriaus profesinio 

standarto 

1 priedas 

 

ARCHITEKTŪROS SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS IR JŲ LYGIAI 

 

Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis (pagal 

Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. gegužės 

4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl 

Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros aprašo 

patvirtinimo“, priedą) 

Kvalifikacijos lygis (pagal 

Europos Sąjungos Tarybos 

2017 m. gegužės 22 d. 

Tarybos rekomendaciją dėl 

Europos mokymosi visą 

gyvenimą kvalifikacijų 

sandaros, kuria panaikinama 

2008 m. balandžio 23 d. 

Europos Parlamento ir 

Tarybos rekomendacija dėl 

Europos mokymosi visą 

gyvenimą kvalifikacijų 

sąrangos kūrimo (OL 2017 C 

189, p. 1))   

Architektas VI VI 

Architektas VII VII 

Atestuotas architektas VII VII 

Atestuotas architektas VIII VIII 

 

 

____________________________ 
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Architektūros sektoriaus profesinio standarto 

2 priedas 

 

ARCHITEKTŪROS SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 

 

 

1. Kvalifikacijos pavadinimas: architektas, Lietuvos kvalifikacijų lygis VI (pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. 

nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, priedą (toliau – 

LTKS)) 

Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: statinio projekto architektūrinės dalies, sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano) dalies, statinių interjero, urbanistinių 

objektų ir kraštovaizdžio objektų projektų rengimas ir 

įgyvendinimo priežiūra. 

Tipinės darbo priemonės: eskizavimo stalas, kompiuteris, 

projektavimo, grafinio apipavidalinimo, tekstinės programos ir 

programos projektų pristatymui, spausdintuvai, ploteriai, 

fotografavimo, fotogrametrinė bei multimedijų technika,  

priemonės eskizavimui ranka ir kt. 

Tipinės darbo sąlygos: patalpa, turi tenkinti HN 32:2004 

reikalavimus. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau 6-8 

m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 patalpos erdvės. 

Pagrindiniai kvalifikacijos 

vienetai (nurodant jų lygį 

pagal LTKS) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

1. Statinių projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VI) 

1.1. Rengti statinio 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Lauko tyrimų atlikimas, objektų 

apmatavimas, fotofiksacija. 

Duomenų atskiriems projekto 

fragmentams surinkimas, atskirų 

projekto dalių eskizų parengimas. 

Architektūrinis eskizavimas ranka, 

maketavimas, darbas 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. Projektui reikalingų 

teisės aktų stebėsenos ir atrankos 

vykdymas. 

1.2. Rengti statinio 

projekto architektūrinę 

dalį ir sklypo 

sutvarkymo (sklypo 

plano) dalį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskirų projekto dalių eskizų 

parengimas pagal užduotį, 

kūrybiškas ir tikslus statinio 

projektinių užduočių atlikimas. 

Novatoriškų, alternatyvių 

architektūrinių idėjų siūlymas. 

Darbas komandoje. Su projektavimu 

susijusių problemų identifikavimas, 

užduočių įtraukimas į brėžinius 

pagal atestuoto architekto 

nurodymus. Statybos ir architektūros 

teisės aktų išmanymas ir taikymas 

projektuojant. Techninių projekto 
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specifikacijų, brėžinių rengimas 

pagal užduotį. Kompiuterinių 

projektavimo programų, rankinių 

grafinių raiškos priemonių 

naudojimas. Projekto 

dokumentacijos elektroninėje 

rinkmenoje ir bylų popierinių versijų 

komplektavimas, vadovaujantis 

statybos projekto leidybos teisės 

aktų reikalavimais. Projekto 

dokumentacijos tvarkymas ir 

archyvavimas. 

1.3. Vykdyti statinio 

projekto architektūrinės 

dalies ir sklypo 

sutvarkymo (sklypo 

plano) dalies  

įgyvendinimo priežiūrą. 

 

Nesudėtingų projekto dalių 

realizavimo atitikimo projekto 

sprendiniams tikrinimas.  

2. Interjero projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VI) 

2.1. Rengti statinio 

interjero projekto 

priešprojektinę analizę. 

Statinio vidaus tyrimų atlikimas. 

Architektūrinių, inžinerinių objektų 

apmatavimas, fotofiksacija, esamos 

būklės tyrimas, įvertinimas. 

Kompiuterinių projektavimo 

programų valdymas, architektūrinis 

eskizavimas ranka, architektūrinis 

maketavimas. Projektui reikalingų 

teisės aktų atrankos vykdymas. 

2.2. Rengti statinio 

interjero projektą. 

Brėžinių parengimas pagal užduotis, 

kitų projekto dalių (inžinerinių) 

sprendinių integravimas, įtraukimas į 

architektūrinio projekto brėžinius, 

darbas komandoje. Meninių–

kompozicinių gebėjimų reiškimas. 

Baldų, šviestuvų ir kitų interjero 

elementų gamybos specifikos 

išmanymas. Projektinės 

dokumentacijos rengimas ir 

projektinės dokumentacijos 

administravimas, archyvavimas. 

Dalyvavimas kūrybiniuose 

konkursuose.  Kompiuterinių 

projektavimo programų valdymas, 

architektūrinis eskizavimas, 

architektūrinis maketavimas. 

2.3. Vykdyti interjero 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą. 

Interjero projekto priežiūros 

vykdymas. Interjero dizaino gaminių 

gamybos priežiūros vykdymas. Kitų 

formų (medijos) produktų 
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pagaminimo priežiūros vykdymas. 

Statinio interjero vykdymo darbų bei 

interjero gaminių gamybos kokybės 

ir projekto atitikties priežiūros 

vykdymas. 

3. Urbanistinių objektų 

projektavimas ir planavimas . 

(LTKS VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Rengti urbanistinio 

objekto projekto 

priešprojektinę analizę. 

 

Istorinės urbanistinės raidos 

duomenų apie nagrinėjamą 

urbanistinį objektą rinkimas. 

Natūrinių urbanistinio objekto 

įvertinimo tyrimų atlikimas pagal 

pateiktą užduotį. Eskizavimas ranka, 

maketavimas, darbas su 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. 

3.2. Rengti urbanistinio 

objekto projektą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanistinių projektų dalių eskizų 

pagal užduotį kūrybiškas 

parengimas. Novatoriškų 

alternatyvių urbanistinių idėjų 

generavimas. Darbas komandoje su 

kitų tarpsektorinių specialybių 

atstovais. Statybos, architektūros ir 

teritorijų planavimo teisės aktų 

laikymasis. Techninių projekto 

specifikacijų, brėžinių rengimas 

pagal užduotį. Projekto elektroninės 

versijos atskirų dalių ir (ar) viso 

projekto komplektavimas pagal 

užduotį. Pagal užduotį 

konkurencingos išvaizdos 

reprezentacinės medžiagos (idėjos 

iliustravimo bukletų, maketų, 

planšetų) parengimas, siūlymų 

teikimas dėl tokios medžiagos 

rengimo ir informacijos jose 

išdėstymo.  

4. Kraštovaizdžio objektų 

projektavimas ir projekto 

įgyvendinimo priežiūra 

(LTKS VI) 

4.1. Rengti 

kraštovaizdžio objekto 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Lauko tyrimų pagal užduotį 

atlikimas. Eskizavimas ranka, darbas 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. 

4.2. Rengti 

kraštovaizdžio objekto 

projektą. 

Kraštovaizdžio objektų projektų 

dalių eskizų pagal užduotį 

kūrybiškas parengimas. Novatoriškų 

alternatyvių kraštovaizdžio objektų 

formavimo idėjų generavimas. 

Darbas komandoje. Brėžinių 

rengimas pagal aukštesnės 

kvalifikacijos specialisto nurodymus. 

Projekto elektroninės versijos atskirų 

dalių ir (ar) viso projekto 
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komplektavimas pagal užduotį, 

atsižvelgiant į kraštovaizdžio 

architektūros objekto specifiką. 

Pagal užduotį konkurencingos 

išvaizdos reprezentacinės 

medžiagos(idėjos iliustravimo 

bukletų, maketų, planšetų) 

parengimas, siūlymų teikimas dėl 

tokios medžiagos rengimo ir 

informacijos jose išdėstymo.  

Reikalavimai asmeniui 

kvalifikacijai ar 

savarankiškai jos daliai įgyti 

(reikalavimai turimam 

išsilavinimui, kvalifikacijai, 

profesinei patirčiai) (jeigu 

taikomi) 

Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį architektūros 

studijų krypties išsilavinimą, architektūros bakalauro laipsnį ir 

architekto kvalifikaciją. 

Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis 

architektūros studijų krypties pirmosios pakopos studijose ir iš 

profesinės veiklos patirties. 

Kvalifikacijai įgyti taikomi 

reikalavimai pagal Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

tarptautines sutartis ar 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktus (jeigu taikomi) 

Direktyva 2005/36/EC dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

(kartus su pakeitimu 2013/55/EU). 

 

Kompetencijų vertinimo 

reikalavimai 

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos 

vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų 

aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos 

įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant 

pirmosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios 

mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų 

kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje 

mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka 

aukštosios mokyklos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka. Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją 

sudarančias kompetencijas, tinkamumo atitinkamos 

kvalifikacijos reikalaujančiai darbo vietai, sprendžia darbdavys. 

Kvalifikacijos atitiktis 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma) 

Netaikoma. 

 

2. Kvalifikacijos pavadinimas: architektas, LTKS VII 

Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: statinių projektų architektūrinės dalies, sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano) dalies, statinių interjero, urbanistinių 

objektų, ir kraštovaizdžio objektų projektų rengimas ir 

įgyvendinimo priežiūra. 

Tipinės darbo priemonės: eskizavimo stalas, kompiuteris, 

projektavimo, grafinio apipavidalinimo, tekstinės programos ir 

programos projektų pristatymui, spausdintuvai, ploteriai, 

fotografavimo, fotogrametrinė bei multimedijų technika, 
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priemonės eskizavimui ranka ir kt. 

Tipinės darbo sąlygos: patalpa, turi tenkinti HN 32:2004 

reikalavimus. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau 6-8 

m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 patalpos erdvės. 

Pagrindiniai kvalifikacijos 

vienetai (nurodant jų lygį 

pagal LTKS) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

1. Statinių projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VII) 

1.1. Rengti statinio 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Projektuojamo statinio aplinkos 

(kultūros paveldo, teritorijų 

planavimo, aplinkosaugos, 

sociologinių, inžinerinių, techninių 

galimybių, grunto tyrimų bei 

transporto įtakų)įvertinimas. Lauko 

tyrimų atlikimas, objektų 

apmatavimas, fotofiksacija. 

Projektui reikalingų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų bei 

statybos srities teisės aktų 

išmanymas, jų pakeitimų stebėsena. 

1.2. Rengti statinio 

projekto architektūrinę 

dalį ir sklypo 

sutvarkymo ( sklypo 

plano) dalį. 

 

Atskirų projekto dalių eskizų 

parengimas pagal užduotį, 

kūrybiškas ir tikslus statinio 

projektinių užduočių atlikimas. 

Novatoriškų, alternatyvių 

architektūrinių idėjų siūlymas. 

Darbas komandoje. Su projektavimu 

susijusių problemų identifikavimas, 

užduočių įtraukimas į brėžinius 

pagal atestuoto architekto 

nurodymus. Statybos ir architektūros 

teisės aktų išmanymas ir taikymas 

projektuojant. Techninių projekto 

specifikacijų, brėžinių rengimas 

pagal užduotį. Kompiuterinių 

projektavimo programų, rankinių 

grafinių raiškos priemonių 

naudojimas. Projekto 

dokumentacijos elektroninėje 

rinkmenoje ir bylų popierinių versijų 

komplektavimas, vadovaujantis 

statybos projekto leidybos teisės aktų 

reikalavimais. Projekto 

dokumentacijos tvarkymas ir 

archyvavimas.  Architektūrinės 

konkursinės medžiagos parengimas. 

1.3. Vykdyti statinio 

projekto architektūrinės 

dalies įgyvendinimo 

priežiūrą. 

Neypatingųjų/nesudėtingųjų statinių 

projekto dalių ir neypatingų 

/nesudėtingų statinių realizavimo 

atitikimo projekto sprendiniams 
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tikrinimas.  

2. Interjero projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VII) 

2.1. Rengti statinio 

interjero projekto 

priešprojektinę analizę. 

Statinio vidaus tyrimų atlikimas. 

Architektūrinių, inžinerinių objektų 

apmatavimas, fotofiksacija, esamos 

būklės tyrimas, įvertinimas. 

Kompiuterinių projektavimo 

programų valdymas, architektūrinis 

eskizavimas ranka, architektūrinis 

maketavimas. Projektui reikalingų 

teisės aktų atrankos vykdymas. 

2.2. Rengti statinio 

interjero projektą. 

Brėžinių parengimas pagal užduotis, 

kitų projekto dalių (inžinerinių) 

sprendinių integravimas, įtraukimas į 

architektūrinio projekto brėžinius. 

Gebėjimas dirbti komandoje. 

Meninių–kompozicinių gebėjimų 

reiškimas. Baldų, šviestuvų ir kitų 

interjero elementų gamybos 

specifikos išmanymas. Projektinės 

dokumentacijos rengimas ir 

projektinės dokumentacijos 

administravimas, archyvavimas. 

Dalyvavimas kūrybiniuose 

konkursuose. Kompiuterinių 

projektavimo programų valdymas, 

architektūrinio eskizavimo, 

architektūrinio maketavimo 

vykdymas. 

2.3. Vykdyti interjero 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą. 

Interjero projekto įgyvendinimo 

priežiūra. Interjero dizaino gaminių 

gamybos priežiūros vykdymas. Kitų 

formų (medijos) produktų gamybos 

priežiūra. Statinio interjero darbų 

vykdymo bei interjero gaminių 

gamybos atitikimo projekto 

sprendiniams kontroliavimas. 

Projekto realizavimo kokybės 

vertinimas, iškilusių techninių 

problemų vertinimas, projektinių 

sprendinių keitimo galimybių 

teikimas. 

3. Urbanistinių objektų 

projektavimas ir planavimas 

(LTKS VII) 

3.1. Rengti urbanistinio 

objekto projekto 

priešprojektinę analizę. 

Istorinės urbanistinės raidos 

duomenų apie nagrinėjamą 

urbanistinį objektą rinkimas, 

analizavimas, apibendrinimas. 

Natūrinių urbanistinio objekto 

įvertinimo tyrimų atlikimas, 

analizavimas, vertinimas, išvadų 
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formulavimas. Eskizavimas ranka, 

maketavimas, darbas su 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. 

3.2. Rengti urbanistinio 

objekto projektą. 

Urbanistinių projektų dalių eskizų 

pagal užduotį kūrybiškas 

parengimas. Novatoriškų 

alternatyvių urbanistinių idėjų 

generavimas. Darbas komandoje. Su 

projektavimu susijusių problemų 

identifikavimas, užduočių įtraukimas 

į brėžinius pagal aukštesnės 

kvalifikacijos specialisto nurodymus. 

Statybos, architektūros ir teritorijų 

planavimo teisės aktų laikymasis. 

Techninių projekto specifikacijų, 

brėžinių rengimas pagal užduotį. 

Projekto elektroninės versijos atskirų 

dalių ir (ar) viso projekto 

komplektavimas pagal užduotį, 

atsižvelgiant į urbanistinio objekto 

specifiką ir projektavimo bei 

planavimo dokumentų reikalavimus. 

Pagal užduotį konkurencingos 

išvaizdos reprezentacinės 

medžiagos(idėjos iliustravimo 

bukletų, maketų, planšetų) 

parengimas, siūlymų teikimas dėl 

tokios medžiagos rengimo ir 

informacijos jose išdėstymo. 

Informacijos kaupimas ir 

panaudojimas atliekant užduotis 

(projektų archyvavimas, tvarkymas, 

informacinės bazės projektavimo 

srityje kaupimas, jos papildymas, 

atnaujinimas ir tobulinimas). 

4. Kraštovaizdžio objektų 

projektavimas ir projekto 

įgyvendinimo priežiūra 

(LTKS VII) 

4.1. Rengti 

kraštovaizdžio objekto 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Lauko tyrimų, reikalingų įvertinti 

kraštovaizdžio objektą, atlikimas. 

Eskizavimas ranka, darbas 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. 

4.2. Rengti 

kraštovaizdžio objekto 

projektą. 

Kraštovaizdžio objektų projektų 

dalių eskizų pagal užduotį 

kūrybiškas parengimas. Novatoriškų 

alternatyvių kraštovaizdžio objektų 

formavimo idėjų generavimas. 

Darbas komandoje. Brėžinių 

rengimas pagal aukštesnės 

kvalifikacijos specialisto nurodymus. 
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Projekto elektroninės versijos atskirų 

dalių ir (ar) viso projekto 

komplektavimas pagal užduotį, 

atsižvelgiant į kraštovaizdžio 

architektūros objekto specifiką. 

Pagal užduotį konkurencingos 

išvaizdos reprezentacinės medžiagos 

(idėjos iliustravimo bukletų, maketų, 

planšetų) parengimas, siūlymų 

teikimas dėl tokios medžiagos 

rengimo ir informacijos jose 

išdėstymo. Informacijos kaupimas ir 

panaudojimas atliekant užduotis 

(projektų archyvavimas, tvarkymas, 

informacinės bazės projektavimo 

srityje kaupimas, jos papildymas, 

atnaujinimas ir tobulinimas). 

Reikalavimai asmeniui 

kvalifikacijai ar 

savarankiškai jos daliai įgyti 

(reikalavimai turimam 

išsilavinimui, kvalifikacijai, 

profesinei patirčiai) (jeigu 

taikomi) 

Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį architektūros 

studijų krypties išsilavinimą, menų magistro laipsnį. 

Kvalifikaciją sudarančios kompetencijos įgyjamos mokantis 

architektūros studijų krypties antrosios pakopos studijose ir iš 

profesinės veiklos patirties. 

 

Kvalifikacijai įgyti taikomi 

reikalavimai pagal Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

tarptautines sutartis ar 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktus (jeigu taikomi) 

Direktyva 2005/36/EC dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

(kartus su pakeitimu 2013/55/EU). 

 

Kompetencijų vertinimo 

reikalavimai 

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos 

vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų 

aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos 

įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų studijuojant 

antrosios pakopos studijose, vertinimą atlieka aukštosios 

mokyklos savo nustatyta tvarka. Formaliojo švietimo būdu įgytų 

kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje 

mokykloje, pripažinimą kaip studijų programos dalį atlieka 

aukštosios mokyklos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka. Neformaliuoju ar savišvietos būdu ir (arba) iš 

profesinės veiklos patirties įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą atlieka aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka. 

Dėl asmens, įgijusio šią kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, 

tinkamumo atitinkamos kvalifikacijos reikalaujančiai darbo 

vietai, sprendžia darbdavys. 

Kvalifikacijos atitiktis 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma) 

Netaikoma. 
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3. Kvalifikacijos pavadinimas: atestuotas architektas, LTKS VII 

Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: neypatingųjų/nesudėtingųjų statinių projektų 

architektūrinės dalies, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies, 

statinių interjero, urbanistinių objektų ir kraštovaizdžio objektų 

projektų rengimas, viešinimas ir (ar) derinimas, projektų 

įgyvendinimo priežiūra. 

Tipinės darbo priemonės: eskizavimo stalas, kompiuteris, 

projektavimo, grafinio apipavidalinimo, tekstinės programos ir 

programos projektų pristatymui, spausdintuvai, ploteriai, 

fotografavimo, fotogrametrinė bei multimedijų technika, 

priemonės eskizavimui ranka ir kt. 

Tipinės darbo sąlygos: patalpa, turi tenkinti HN 32:2004 

reikalavimus. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau 6-8 

m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 patalpos erdvės. 

Pagrindiniai kvalifikacijos 

vienetai (nurodant jų lygį 

pagal LTKS) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

1. Statinių projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VII) 

1.1. Rengti neypatingojo 

/ nesudėtingojo statinio 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Projektuojamo statinio aplinkos 

įvertinimas (kultūros paveldo, 

teritorijų planavimo, aplinkosaugos, 

sociologinių, inžinerinių, techninių 

galimybių, grunto tyrimų bei 

transporto įtakų vertinimas). Lauko 

tyrimų atlikimas, objektų 

apmatavimas, fotofiksacija. Kliento 

poreikių nustatymas, projektavimo 

programos rengimas. Projektui 

reikalingų normatyvinių statybos 

techninių dokumentų bei statybos 

srities teisės aktų išmanymas, jų 

pakeitimų stebėsena. Projekto 

rengimo kainos nustatymas. 

1.2. Rengti neypatingojo 

/ nesudėtingojo statinio 

projekto architektūrinę 

dalį ir sklypo 

sutvarkymo (sklypo 

plano) dalį.  

 

 

Neypatingojo / nesudėtingojo 

statinio projekto rengimas, 

vadovaujantis funkciniais, estetiniais 

bei statybos srities teisės aktų 

reikalavimais. Statinio vizijos, 

meninės koncepcijos sukūrimas. 

Architektūrinių pasiūlymų rengimas 

(eskizavimas ranka, maketavimas, 

darbas kompiuterinėmis 

projektavimo 

programomis).Architektūrinę statinio 

projekto dalį sudarančių sprendinių 

dokumentų ir brėžinių parengimas. 

Naudotinų statybos medžiagų 
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parinkimas. Sprendinių detalieji 

skaičiavimai, projekto 

architektūrinės dalies įgyvendinimo 

sąnaudų apskaičiavimas, techninių 

specifikacijų rengimas. Tarpinių 

projekto grandžių subrangovų 

atranka ir kontrolė. 

Bendradarbiavimas su kitų statinio 

projekto dalių rengėjais. 

Architektūrinių, inžinerinių ir 

technologinių inžinerinių sprendinių 

derinimas. Kompiuterinių 

projektavimo programų, grafinių 

raiškos priemonių naudojimas. 

Projekto dokumentacijos 

elektroninėje rinkmenoje ir bylų 

popierinių versijų komplektavimas, 

vadovaujantis statybos projekto 

leidybos teisės aktų reikalavimais. 

Projekto dokumentacijos tvarkymas 

ir archyvavimas. Architektūrinės 

konkursinės medžiagos parengimas. 

1.3. Viešinti ir (arba) 

derinti 

neypatingojo/nesudėting

ojo statinio projektą. 

Viešasis interesas vykdant architektų 

veiklą. Projekto pristatymas 

visuomenei ir projektą tikrinančioms 

valdžios institucijoms. 

1.4. Vykdyti 

neypatingojo/nesudėting

ojo statinio projekto 

architektūrinės dalies, 

sklypo sutvarkymo  

(sklypo plano) dalies  

įgyvendinimo priežiūrą. 

Architektūrinių sprendinių 

įgyvendinimo priežiūra statybos 

metu. Statybos metu iškilusių 

techninių problemų sprendimas, 

alternatyvių sprendinių siūlymas. 

Projekto koregavimas, pasikeitus 

projekto sprendiniams. 

1.5. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti 

architektūrinius 

projektus. 

Neypatingųjų/nesudėtingųjų statinių 

projektų kokybės vertinimas 

estetikos, kultūros paveldo, 

technologiniu ir kt. aspektais, 

projektų atitikties statybos teisės 

aktų reikalavimams tikrinimas, 

projektų recenzavimas. 

2. Interjero projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VII) 

2.1. Rengti 

neypatingojo/nesudėting

ojo statinio interjero 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Kliento poreikių nustatymas. 

Projekto techninės užduoties 

parengimas. Techninės užduoties 

atitikties statinio pagrindiniams 

reikalavimams vertinimas, 

paveldosaugos reikalavimų 

vertinimas (paveldo objektų interjero 

projektavimo atveju).Statinio 

konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
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įvertinimas. Objekto apmatavimas, 

fotofiksacija. 

2.2. Rengti 

neypatingojo/nesudėting

ojo statinio interjero 

projektą. 

Architektūros, interjero, dizaino 

istorijos ir teorijos, technologijų ir 

naujų statybos medžiagų žinių 

kaupimas ir pritaikymas kuriant 

interjero projektus. Autentiškų ar 

novatoriškų interjero idėjų siūlymas. 

Visapusiško požiūrio į interjero 

kūrybą siekimas. Interjero 

funkcionalumo, estetikos, kūrybinės 

minties visumos siekimas.  Meninių–

kompozicinių gebėjimų raiška, 

architektūrinis eskizavimas ranka, 

maketavimas, darbas su 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. Kitų statinio projekto 

dalių sprendinių integravimas į 

bendrą interjero projektą. Baldų, 

šviestuvų ir kitų interjero elementų 

gamybos specifikos ir pritaikymo 

galimybių įvertinimas, interjero 

detalių kūrimas, projektavimas ir 

parinkimas. Techninių specifikacijų 

rengimas. Projektų dokumentacijos 

tvarkymas ir archyvavimas, 

informacinės bazės projektavimo 

srityje kaupimas, jos papildymas, 

atnaujinimas ir analizė. Objekto 

vertės nustatymas, tinkamų interjero 

objektų išsaugojimo metodų 

parinkimas, jų taikymas praktikoje, 

projektuojant interjerą 

paveldosauginėje aplinkoje. 

Projektavimo užduočių paskirstymas 

žemesnės kategorijos interjero 

projektuotojams ir kitiems 

darbuotojams. Bendradarbiavimas su 

statybos inžinieriais, konstruktoriais. 

Sprendinių racionalumo, kokybės, 

estetikos siekimas. Projektavimo 

darbų eiliškumo planavimas, dirbant 

individualiai arba komandoje. 

2.3. Vykdyti interjero 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą. 

Interjero projekto įgyvendinimo 

priežiūra. Interjero dizaino gaminių 

gamybos priežiūros vykdymas. Kitų 

formų (medijos) produktų gamybos 

priežiūra. Statinio interjero darbų 

vykdymo bei interjero gaminių 
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gamybos atitikimo projekto 

sprendiniams kontroliavimas. 

Projekto realizavimo kokybės 

vertinimas, iškilusių techninių 

problemų vertinimas, projektinių 

sprendinių keitimo galimybių 

teikimas. 

2.4. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti interjero 

projektus. 

Pastato interjero ar jo dalių projekto 

kokybės vertinimas estetikos, 

kultūros paveldo, technologiniu ir kt. 

aspektais, projektų recenzavimas.  

3. Urbanistinių objektų 

projektavimas ir planavimas 

(LTKS VII) 

3.1. Rengti urbanistinio 

objekto projekto 

priešprojektinę analizę. 

Vietovės (miestų (ar jų dalių), 

miestelių, kaimų, viensėdžių) ir 

savivaldybės lygmens kompleksinio 

(bendrojo ir (ar) detaliojo) ir (arba) 

specialiojo teritorijų planavimo 

proceso išmanymas. Urbanizuotų 

(urbanizuojamų) teritorijų, 

urbanistinių kompleksų erdvinės 

aplinkos, urbanistinės struktūros, 

urbanistinės erdvės ir ją 

formuojančio užstatymo įvertinimas 

urbanistinės analizės metodais. Visų 

su nagrinėjamu objektu susijusių 

teisinių dokumentų įvertinimas. 

3.2. Rengti urbanistinio 

objekto projektą. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo 

(tyrimai, projektavimas, praktiniai 

klausimai, kylantys įgyvendinant 

projektus), architektūros, 

urbanistikos, teritorijų planavimo, 

statybos sričių išmanymas. 

Urbanistinio projektavimo meninių 

principų taikymas. Darbas 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. Galimybių studijos 

parengimas. Sprendinių argumentų 

formulavimas. Urbanistinės idėjos, 

grafiškai, vizualiai atvaizduojančios 

meninius urbanistinės struktūros ir 

urbanistinės erdvės formavimo 

sprendinius, pateikimas teritorijos 

vystymo koncepcijoje. Dalyvavimas 

urbanistinių architektūrinių 

koncepcijų konkursuose. 

Reglamentuojančių teisės aktų 

taikymas. Vietovės (miestų (ar jų 

dalių), miestelių, kaimų, viensėdžių) 

ir savivaldybės lygmens 

kompleksinio (bendrojo ir (ar) 
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detaliojo) ir (arba) specialiojo 

teritorijų planavimo dokumento 

bendrųjų sprendinių formavimas ir 

sprendinių konkretizavimas. 

Detaliųjų planų rengimas: 1) 

užstatytų ir numatomų užstatyti 

teritorijų naudojimo reglamentų 

nustatymas; 2) optimalaus 

planuojamos teritorijos inžinerinių 

komunikacinių koridorių tinklo 

suplanavimas; 3)teritorijų socialinei 

infrastruktūrai numatymas; 4) 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

nurodymas; 5)priemonių gamtos ir 

nekilnojamajam kultūros paveldui 

išsaugoti ir naudoti numatymas; 

6)teritorijų želdynų plėtrai, 

priemonių jiems atkurti, esamų 

apsaugai ir naudojimui numatymas; 

7) optimalios urbanistinės struktūros 

suformavimas. Bendrųjų planų 

rengimas: 1) teritorijos funkcinio ir 

erdvinio vystymo krypčių 

formulavimas; 2) planuojamos 

teritorijos urbanistinės struktūros, 

socialinės ir inžinerinės 

infrastruktūros optimizavimas; 3) 

gamtos ir nekilnojamojo kultūros 

paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo priemonių 

numatymas. Specialiųjų planų 

rengimas: nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos ir veiklos 

plėtojimo nekilnojamojo kultūros 

paveldo vietovėse, kompleksiniuose 

nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektuose ir jų apsaugos zonose 

paveldosaugos reikalavimų ir 

teritorijų ribų nustatymas. 

3.3. Viešinti ir (arba) 

derinti urbanistinio 

objekto projektą. 

Baigiamojo teritorijų planavimo 

dokumento rengimo etapo uždavinių 

įgyvendinimas: teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių viešinimas; 

derinimas teritorijų planavimo 

dokumentą derinančiose institucijose 

ar Teritorijų planavimo komisijoje; 

tikrinimas teritorijų planavimo 

valstybinę priežiūrą atliekančioje 

institucijoje; tvirtinimas ir 

registravimas Lietuvos Respublikos 
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teritorijų planavimo dokumentų 

registre. 

3.4. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti urbanistinius 

projektus. 

Vietovės (miestų (ar jų dalių), 

miestelių, kaimų, viensėdžių) ir 

savivaldybės lygmens kompleksinio 

(bendrojo ir (ar) detaliojo) ir (arba) 

specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentų ir urbanistinių projektų 

recenzavimas, sprendinių kokybės 

vertinimas ir konsultavimas tokių 

dokumentų rengimo klausimais. 

4. Kraštovaizdžio objektų 

projektavimas ir projekto 

įgyvendinimo priežiūra 

(LTKS VII) 

 

4.1. Rengti 

kraštovaizdžio objekto 

projekto priešprojektinę 

analizę. 

Lauko tyrimų, reikalingų įvertinti 

kraštovaizdžio objektą, atlikimas. 

Objekto įvertinimas ir 

pozicionavimas tokių objektų 

sistemoje. Eskizavimas ranka, 

darbas kompiuterinėmis 

projektavimo programomis. 

4.2. Rengti 

kraštovaizdžio objekto 

projektą. 

Kūrybiškas kraštovaizdžio objekto 

projekto parengimas. Novatoriškų 

idėjų siūlymas. Darbas komandoje. 

Projektinės dokumentacijos 

rengimas. Projekto elektroninės 

versijos atskirų dalių ir (ar) viso 

projekto komplektavimas. 

Konkurencingos išvaizdos 

reprezentacinės medžiagos rengimas. 

Informacijos kaupimas (tvarkymas, 

projektų archyvavimas, informacinės 

bazės projektavimo srityje 

formavimas, papildymas, 

analizavimas). 

4.3. Vykdyti 

kraštovaizdžio objekto 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą. 

Kraštovaizdžio objekto projekto 

įgyvendinimo priežiūra, darbų 

vykdymo atitikimo projekto 

sprendiniams kontroliavimas. 

Projekto realizavimo kokybės 

vertinimas, iškilusių techninių 

problemų vertinimas, projektinių 

sprendinių keitimo galimybių 

teikimas. 

4.4. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti 

kraštovaizdžio objektų 

projektus. 

Kraštovaizdžio objektų projektų 

recenzavimas, konsultavimas 

kraštovaizdžio objektų projektų 

rengimo klausimais. 

Reikalavimai asmeniui 

kvalifikacijai ar 

savarankiškai jos daliai įgyti 

Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį architektūros 

studijų krypties išsilavinimą, architektūros bakalauro ir (arba) 

menų magistro kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją – 
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(reikalavimai turimam 

išsilavinimui, kvalifikacijai, 

profesinei patirčiai) (jeigu 

taikomi) 

Lietuvos Architektų rūmų atestaciją. Taip pat reikalinga 2–5 

metų profesinė patirtis. Atestuojami statinius ir urbanistinius 

objektus projektuojantys architektai. Interjerą ir kraštovaizdžio 

architektūros objektus projektuojantys architektai neatestuojami. 

 

Kvalifikacijai įgyti taikomi 

reikalavimai pagal Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

tarptautines sutartis ar 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktus (jeigu taikomi) 

Direktyva 2005/36/EC dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

(kartus su pakeitimu 2013/55/EU). 

 

Kompetencijų vertinimo 

reikalavimai 

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos 

vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų 

aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos 

įgijimo lygmenį. Architektai, siekiantys įgyti architekto 

kvalifikacijos atestatą yra atestuojami Lietuvos Respublikos 

architektų rūmų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kvalifikacijos atitiktis 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma) 

Netaikoma. 

 

4. Kvalifikacijos pavadinimas: atestuotas architektas, LTKS VIII 

Kvalifikacijos apibūdinimas Veiklos objektas: ypatingųjų statinių projektų architektūrinės 

dalies, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies, interjero, 

urbanistinių objektų projektų rengimas, viešinimas ir/ar 

derinimas, projektų įgyvendinimo priežiūra. 

Tipinės darbo priemonės: eskizavimo stalas, kompiuteris, 

projektavimo, grafinio apipavidalinimo, tekstinės programos ir 

programos projektų pristatymui, spausdintuvai, ploteriai, 

fotografavimo, fotogrametrinė bei multimedijų technika, 

priemonės eskizavimui ranka ir kt. 

Tipinės darbo sąlygos: patalpa, turi tenkinti HN 32:2004 

reikalavimus. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau 6-8 

m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 patalpos erdvės. 

Pagrindiniai kvalifikacijos 

vienetai (nurodant jų lygį 

pagal LTKS) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

1. Statinių projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VIII) 

1.1. Rengti ypatingojo 

statinio projekto 

priešprojektinę analizę. 

Projektuojamo statinio aplinkos 

įvertinimas (kultūros paveldo, 

teritorijų planavimo, aplinkosaugos, 

sociologinių, inžinerinių, techninių 

galimybių, grunto tyrimų bei 

transporto įtakų vertinimas). Lauko 

tyrimų atlikimas, objektų 

apmatavimas, fotofiksacija. Kliento 

poreikių nustatymas, projektavimo 

programos rengimas. Projektui 
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reikalingų normatyvinių statybos 

techninių dokumentų bei statybos 

srities teisės aktų išmanymas, jų 

pakeitimų stebėsena. Projekto 

rengimo kainos nustatymas. 

1.2. Rengti ypatingojo 

statinio projekto 

architektūrinę dalį ir 

sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) dalį. 

 

 

 

 

Ypatingojo statinio projekto 

rengimas, vadovaujantis funkciniais, 

estetiniais bei statybos srities teisės 

aktų reikalavimais. Statinio vizijos, 

meninės koncepcijos sukūrimas. 

Architektūrinių pasiūlymų rengimas 

(eskizavimas ranka, maketavimas, 

darbas kompiuterinėmis 

projektavimo programomis). 

Architektūrinę statinio projekto dalį, 

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) 

dalį sudarančių sprendinių 

dokumentų ir brėžinių parengimas. 

Naudotinų statybos medžiagų 

parinkimas. Sprendinių detalieji 

skaičiavimai, projekto 

architektūrinės dalies įgyvendinimo 

sąnaudų apskaičiavimas, techninių 

specifikacijų rengimas. Tarpinių 

projekto grandžių subrangovų 

atranka ir kontrolė. 

Bendradarbiavimas su kitų statinio 

projekto dalių rengėjais. 

Architektūrinių, inžinerinių ir 

technologinių inžinerinių sprendinių 

derinimas. Kompiuterinių 

projektavimo programų, grafinių 

raiškos priemonių naudojimas. 

Projekto dokumentacijos 

elektroninėje rinkmenoje ir bylų 

popierinių versijų komplektavimas, 

vadovaujantis statybos projekto 

leidybos teisės aktų reikalavimais. 

Projekto dokumentacijos tvarkymas 

ir archyvavimas. Architektūrinės 

konkursinės medžiagos parengimas. 

1.3. Viešinti ir (arba) 

derinti ypatingojo 

statinio projektą. 

Viešasis interesas vykdant architektų 

veiklą. Projekto pristatymas 

visuomenei ir projektą tikrinančioms 

valdžios institucijoms. 

1.4. Vykdyti ypatingojo 

statinio projekto 

architektūrinės dalies, 

sklypo sutvarkymo  

Architektūrinių ir sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) sprendinių 

įgyvendinimo priežiūra statybos 

metu. Statybos metu iškilusių 
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(sklypo plano) dalies  

įgyvendinimo priežiūrą. 

techninių problemų sprendimas, 

alternatyvių sprendinių siūlymas. 

Projekto koregavimas, pasikeitus 

projekto sprendiniams. 

1.5. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti 

architektūrinius 

projektus. 

Ypatingųjų statinių projektų kokybės 

vertinimas estetikos, kultūros 

paveldo, technologiniu ir kt. 

aspektais, projektų atitikties statybos 

teisės aktų reikalavimams tikrinimas, 

projektų recenzavimas. 

2. Interjero projektavimas ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūra (LTKS VIII) 

2.1. Rengti ypatingojo 

statinio interjero projekto 

priešprojektinę analizę. 

Kliento poreikių nustatymas. 

Projekto techninės užduoties 

parengimas. Techninės užduoties 

atitikties statinio pagrindiniams 

reikalavimams vertinimas, 

paveldosaugos reikalavimų 

vertinimas (paveldo objektų interjero 

projektavimo atveju).Statinio 

konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 

įvertinimas. Objekto apmatavimas, 

fotofiksacija. 

2.2. Rengti ypatingojo 

statinio interjero 

projektą. 

Architektūros, interjero, dizaino 

istorijos ir teorijos, technologijų ir 

naujų statybos medžiagų žinių 

kaupimas ir pritaikymas kuriant 

interjero projektus. Autentiškų ar 

novatoriškų interjero idėjų siūlymas. 

Visapusiško požiūrio į interjero 

kūrybą siekimas. Interjero 

funkcionalumo, estetikos, kūrybinės 

minties visumos siekimas. Meninių–

kompozicinių gebėjimų raiška, 

architektūrinis eskizavimas ranka, 

maketavimas, darbas 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. Kitų statinio projekto 

dalių sprendinių integravimas į 

bendrą interjero projektą. Baldų, 

šviestuvų ir kitų interjero elementų 

gamybos specifikos ir pritaikymo 

galimybių įvertinimas, interjero 

detalių kūrimas, projektavimas ir 

parinkimas. Techninių specifikacijų 

rengimas. Projektų dokumentacijos  

tvarkymas ir archyvavimas, 

informacinės bazės projektavimo 

srityje kaupimas, jos papildymas, 

atnaujinimas ir analizė. Objekto 

vertės nustatymas, tinkamų interjero 
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objektų išsaugojimo metodų 

parinkimas, jų taikymas praktikoje, 

projektuojant interjerą 

paveldosauginėje aplinkoje. 

Projektavimo užduočių paskirstymas 

žemesnės kategorijos interjero 

projektuotojams ir kitiems 

darbuotojams. Bendradarbiavimas su 

statybos inžinieriais, konstruktoriais. 

Sprendinių racionalumo, kokybės, 

estetikos siekimas. Darbų eiliškumo 

planavimas, dirbant individualiai 

arba komandoje. 

2.3. Vykdyti interjero 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą. 

Interjero projekto įgyvendinimo 

priežiūra. Interjero dizaino gaminių 

gamybos priežiūros vykdymas. Kitų 

formų (medijos) produktų gamybos 

priežiūra. Statinio interjero darbų 

vykdymo bei interjero gaminių 

gamybos atitikimo projekto 

sprendiniams kontroliavimas. 

Projekto realizavimo kokybės 

vertinimas, iškilusių techninių 

problemų vertinimas, projektinių 

sprendinių keitimo galimybių 

teikimas. 

2.4. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti interjero 

projektus. 

Pastato interjero ar jo dalių projekto 

kokybės vertinimas estetikos, 

kultūros paveldo, technologiniu ir kt. 

aspektais, projektų recenzavimas. 

3. Urbanistinių objektų 

planavimas (LTKS VIII) 

3.1. Rengti urbanistinio 

objekto projekto 

priešprojektinę analizę.  

Valstybės teritorijos ar jos dalies 

lygmens kompleksinio (bendrojo ir 

(arba) specialiojo) teritorijų 

planavimo proceso išmanymas. 

Urbanizuotų (urbanizuojamų) 

teritorijų, urbanistinių kompleksų 

erdvinės aplinkos, urbanistinės 

struktūros, urbanistinės erdvės ir ją 

formuojančio užstatymo įvertinimas 

urbanistinės analizės metodais. Visų 

su nagrinėjamu objektu susijusių 

teisinių dokumentų įvertinimas. 

3.2. Rengti urbanistinio 

objekto projektą. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo 

(tyrimai, projektavimas, praktiniai 

klausimai, kylantys įgyvendinant 

projektus), architektūros, 

urbanistikos, teritorijų planavimo, 

statybos sričių išmanymas. 

Urbanistinio projektavimo meninių 
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principų taikymas. Darbas 

kompiuterinėmis projektavimo 

programomis. Galimybių studijos 

parengimas. Sprendinių argumentų 

formulavimas. Urbanistinės idėjos, 

grafiškai, vizualiai atvaizduojančios 

meninius urbanistinės struktūros ir 

urbanistinės erdvės formavimo 

sprendinius, pateikimas teritorijos 

vystymo koncepcijoje. Dalyvavimas 

urbanistinių architektūrinių 

koncepcijų konkursuose. 

Reglamentuojančių teisės aktų 

taikymas. Valstybės teritorijos ar jos 

dalies lygmens kompleksinio 

(bendrojo ir (arba) specialiojo) 

teritorijų planavimo dokumento 

bendrųjų sprendinių formavimas ir 

sprendinių konkretizavimas. 

Bendrųjų planų rengimas: 1) 

Lietuvos Respublikos teritorijos 

erdvinio vystymo įgyvendinimo 

gairių, valstybės teritorijos erdvinės 

struktūros ir jos elementų 

nustatymas; 2) valstybinės 

urbanistinės struktūros, inžinerinės ir 

socialinės infrastruktūros sistemų, 

rekreacinių ir kitų teritorinių 

struktūrų optimizavimas; 3) principų 

racionaliam žemės ūkio naudmenų, 

miškų, žemės gelmių, kitų gamtos 

išteklių naudojimui ir ekologinei 

pusiausvyrai palaikyti, gamtiniam 

karkasui formuoti, gamtos ir 

nekilnojamajam kultūros paveldui, 

vertingam kraštovaizdžiui išsaugoti, 

optimizuojant saugomų teritorijų 

sistemą nustatymas;  4) valstybei 

svarbių projektų objektų numatymas. 

Specialiųjų planų rengimas: 

nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos ir veiklos plėtojimo 

nekilnojamojo kultūros paveldo 

vietovėse, kompleksiniuose 

nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektuose ir jų apsaugos zonose 

paveldosaugos reikalavimų ir 

teritorijų ribų nustatymas. 
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3.3. Viešinti ir (arba) 

derinti urbanistinio 

objekto projektą. 

Baigiamojo teritorijų planavimo 

dokumento rengimo etapo uždavinių 

įgyvendinimas: teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių viešinimas; 

derinimas teritorijų planavimo 

dokumentą derinančiose institucijose 

ar Teritorijų planavimo komisijoje; 

tikrinimas teritorijų planavimo 

valstybinę priežiūrą atliekančioje 

institucijoje; tvirtinimas ir 

registravimas Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų 

registre. 

3.4. Teikti architektūros 

srities konsultacijas, 

recenzuoti urbanistinius 

projektus. 

Valstybės teritorijos ar jos dalies 

lygmens kompleksinio (bendrojo ir 

(arba) specialiojo) teritorijų 

planavimo  dokumentų  

recenzavimas, sprendinių kokybės 

vertinimas ir konsultavimas tokių 

dokumentų rengimo klausimais. 

Reikalavimai asmeniui 

kvalifikacijai ar 

savarankiškai jos daliai įgyti 

(reikalavimai turimam 

išsilavinimui, kvalifikacijai, 

profesinei patirčiai) (jeigu 

taikomi) 

Kvalifikacijai įgyti asmuo turi turėti aukštąjį architektūros 

studijų krypties išsilavinimą, architektūros bakalauro ir (arba) 

menų magistro kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją – 

Lietuvos Architektų rūmų atestaciją. Taip pat reikalinga 3–5 

metų profesinė patirtis. Atestuojami statinius ir urbanistinius 

objektus projektuojantys architektai. Interjerą ir kraštovaizdžio 

architektūros objektus projektuojantys architektai neatestuojami. 

Kvalifikacijai įgyti taikomi 

reikalavimai pagal Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

tarptautines sutartis ar 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktus (jeigu taikomi) 

Direktyva 2005/36/EC dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

(kartus su pakeitimu 2013/55/EU). 

 

Kompetencijų vertinimo 

reikalavimai 

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos 

vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų 

aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos 

įgijimo lygmenį. Architektai, siekiantys įgyti architekto 

kvalifikacijos atestatą yra atestuojami Lietuvos Respublikos 

architektų rūmų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kvalifikacijos atitiktis 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma) 

Netaikoma. 
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