
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Asociacija, Bažnyčių g. 6-1, 91246 Klaipėda. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 

193428170., mob 8 606 10858, el.p. archsajunga@architektams.lt; interneto svetainės adresas 

http://www.architektams.lt . Atsiskaitomoji sąskaita LT 077300010002328512, AB „Swedbank“, kodas 73000 

 

 

 

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 

KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJA 

 

 
Klaipėdos m. savivaldybės administracijai   2020-12-14 Nr. R-20-23 

 

 

DĖL ATGIMIMO AIKŠTĖS, KLAIPĖDOJE, PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PLANUOJAMO 

PIRKIMO 

 

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos valdybos išplėstame posėdyje 

aptarta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Projektų skyriaus paskelbta išankstinė konsultacija 

dėl Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės Danės g.17c, Danės g.17b projektavimo paslaugos. 

Nustatyta, kad šioje konsultacijoje paskelbtos projektavimo užduoties nuostatos nėra suderintos su 

architektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.   

Pirma. Nėra būsimų pasiūlymų vertinimui numatytų kokybinių kriterijų, kaip reikalauja Europos 

architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas.  

Antra. Nėra jau parengto projekto autorių išreikštos pozicijos dėl jų autorinių teisių perleidimo, 

kaip numato tas pats kodeksas ir Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.  

Trečia. Nėra organizuojamas architektūrinis konkursas viešojo intereso požiūriu reikšmingo 

objekto projektavimo atveju, kaip numato Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2018 07 26 d. sprendimas Nr. T2-168.  

Ketvirta. Iškeltas nuostatas galimai deramai įvykdyti pavyktų tik vienam tiekėjui – dabar parengto 

projekto autoriams. 

Teikiame nuomonę dėl skelbiamų projektavimo užduoties nuostatų: 

- jų neįmanoma įvykdyti nepažeidžiant Lietuvoje galiojančio teisinio reguliavimo; 

- architektai, besivadovaujantys profesinės etikos kodeksu, neturėtų tokiame pirkime dalyvauti; 

- sukurta didžiulė sutarties netinkamo vykdymo rizika dėl supainiotų autorinių teisių; 

- neišvengiamai bus pagilinti ginčai dėl kūrinių tarpusavio ryšių, tuo pačiu ir paties viešaisiais 

pirkimais nupirkto objekto, nes nauji autoriai sukurs naują kūrybinės veiklos rezultatą – naują autorinių 

teisių objektą, o parengtų architektūrinių sprendinių kūrybinį pakeitimą gali atlikti tik pats autorius, 

neturtinės autoriaus teisės (vadintis kūrini autoriumi) nėra ir negali būti perduotos kitam autoriui. Dėl tokių 

atvejų (kai kūrinys keičiamas nedalyvaujant jo autoriui) neigiamai yra pasisakiusi Lietuvos architektų rūmų 

profesinės etikos taryba savo išvadose ir siūlymuose. 

 

Reikalaujame laikytis Lietuvos Respublikoje architektūros sričiai taikomo teisinio reguliavimo. 

Prireikus keisti, plėtoti, ar kitaip tobulinti viešojo intereso požiūriu reikšmingus architektūros objektus – 

tęsti pradėtą darbą su jo autoriais. Nesant tokios galimybės - rengti architektūrinius konkursus, kuriuose 

privalo dominuoti kokybiniai kriterijai, sprendžiami kūrybiniai, tame tarpe kūrinių originalumo ir kūrinių 

tarpusavio ryšių klausimai. 

 

 

 

Valdybos vardu 

 

Valdybos pirmininkė    Gerda Antanaitytė 
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