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kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl 
administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos 
sistemą (IMI reglamentas) 

dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 

(Tekstas svarbus EEE)  

(24) automatinio pripažinimo sistemos veikimas priklauso nuo 
pasitikėjimo rengimo reikalavimais, kuriais grindžiamos specialistų 
kvalifikacijos. Todėl svarbu, kad būtiniausi architektų rengimo 
reikalavimai atitiktų naujus architektų lavinimo pokyčius, ypač 
atsižvelgus į pripažintą poreikį akademinį išsilavinimą papildyti 
profesine patirtimi, įgyta vadovaujant kvalifikuotiems architektams. 
Tuo pačiu metu būtiniausi rengimo reikalavimai turėtų būti 
pakankamai lankstūs, kad nebūtų nepagrįstai ribojama valstybių 
narių teisė organizuoti savo švietimo sistemas; 

 

(27) nacionalinės taisyklės, kuriomis nustatoma teisių užsiimti 
reglamentuojamomis profesijomis įgijimo tvarka, neturėtų būti 
kliūtimi jaunų absolventų judumui. Taigi absolventui atlikus 
profesinę praktiką kitoje valstybėje narėje, atitinkama praktika 
turėtų būti pripažįstama, kai absolventas prašo suteikti teisę užsiimti 
reglamentuojama profesija kilmės valstybėje narėje. Kitoje 
valstybėje narėje atliktos profesinės praktikos pripažinimas turėtų 
būti grindžiamas aiškiu raštišku mokymosi tikslų ir pavestų užduočių, 
kuriuos nustato praktikanto vadovas priimančiojoje valstybėje 
narėje, aprašymu. Valstybės narės, nagrinėdamos prašymą leisti 
užsiimti reglamentuojama profesija, turėtų atsižvelgti į trečiosiose 
šalyse atliktą profesinę praktiką; 

 

Direktyvos 2005/36/EB pakeitimai  

Direktyva 2005/36/EB iš dalies keičiama taip:  

Ši direktyva taip pat taikoma visiems valstybės narės piliečiams, 
kurie atliko profesinę praktiką ne savo kilmėss valstybėje narėje. 

 

i) f ir h punktai pakeičiami taip:  



"f) "profesinė patirtis" – faktiškas ir teisėtas užsiėmimas atitinkama 
profesija visą darbo laiką arba jam prilygstančiu ne visu darbo laiku 
valstybėje narėje; 

f) „profesinė patirtis“ – tai faktiškas ir teisėtas vertimasis atitinkama 

profesija valstybėje narėje. 

j) „profesinė praktika“ — nedarant poveikio 46 straipsnio 4 dalies 
taikymui, prižiūrimos profesinės praktikos, su sąlyga, kad ji yrabūtina 
siekiant įgyti teisę užsiimti reglamentuojama profesija ir kuri 
atliekama mokymo, kurį baigus išduodamas diplomas, metu arba po 
jo, laikotarpis; 
k) „Europos profesinė kortelė“ — elektroninė kortelė, įrodanti, kad 
specialistas įvykdė visas būtinas sąlygas, kad galėtų laikinai arba 
vienkartinai teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje arba 
kad profesinės kvalifikacijos pripažintos siekiant įsisteigti 
priimančiojoje valstybėje narėje; 
n) „Europos aukštojo mokslo kreditų perkėlimo sistemos arba ECTS 
kreditai“ — aukštojo mokslo kreditų sistema, naudojama Europos 
aukštojo mokslo erdvėje. 

 

35. 46 straipsnis pakeičiamas taip:  

"46 straipsnis 46 straipsnis 

Architekto rengimas Architekto rengimas 

1. Architekto rengimą turi sudaryti: 1. Architekto rengimą turi sudaryti 

a) bent penkerių metų studijos pagal nuolatinio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo institucijoje, kurios 
užbaigiamos sėkmingai išlaikius universiteto lygio egzaminus; arba 

iš viso ne trumpesnės kaip ketverių metų trukmės studijos pagal 
dieninio mokymo programą arba šešerių metų trukmės studijos, iš 
kurių ne trumpiau kaip trejus metus mokomasi pagal dieninio 
mokymo programą universitete arba lygiavertėje mokymo 
institucijoje. Pabaigus rengimą turi būti sėkmingai išlaikomi 
universitetinio lygio egzaminai. 

b) bent ketverių metų studijos pagal nuolatinio mokymo programą 
universitete arba lygiavertėje mokymo institucijoje, kurios 
užbaigiamos sėkmingai išlaikius universiteto lygio egzaminus ir 
pateikus pažymėjimą, patvirtinantį, kad atlikta dvejų metų profesinė 
praktika pagal 4 dalį; 

 

2. Architektūra turi būti pagrindinė 1 dalyje nurodytų studijų 
sudedamoji dalis. Studijose turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp 
teorinių ir praktinių architektūrinio rengimo aspektų ir užtikrintas 

Toks rengimas, kuris turi būti universitetinio lygio ir kurio pagrindinė 
sudėtinė dalis yra architektūra, turi išlaikyti pusiausvyrą tarp teorinių 
ir praktinių architektūrinio rengimo aspektų iružtikrinti, kad asmuo 



bent šių žinių, įgūdžių ir kompetencijų įgijimas: įgytų tokių žinių ir įgūdžių: 

a) gebėjimas kurti architektūros projektus, kurie atitiktų estetinius ir 
techninius reikalavimus; 

a) gebėjimą kurti architektūros projektus, kurie atitiktų tiek 
estetinius, tiek techninius reikalavimus; 

b) pakankamos architektūros istorijos ir teorijos, susijusių menų, 
technologijų ir humanitarinių mokslų žinios; 

b) pakankamai žinių apie architektūros istoriją ir teorijas, susijusius 
menus, technologijas ir humanitarinius mokslus; 

c) vaizduojamojo meno ir jo įtakos architektūros projekto kokybei 
žinios; 

c) žinių apie vaizduojamąjį meną ir jo įtaką architektūros projekto 
kokybei 

d) pakankamos miestų projektavimo, planavimo žinios ir įgūdžiai, 
reikalingi planavimo procese; 

d) pakankamai žinių apie miestų projektavimą, planavimą ir 
įgūdžius, reikalingus planavimo procese; 

e) supratimas apie žmonių ir pastatų, pastatų ir jų aplinkos santykį ir 
apie poreikį suderinti pastatus ir erdvę tarp jų su žmonių poreikiais ir 
masteliu; 

e) supratimą apie santykį tarp žmonių bei pastatų ir tarp pastatų bei 
jų aplinkos ir apie poreikį susieti pastatus ir erdvę tarp jų su žmonių 
poreikiais ir masteliu; 

f) architekto profesijos ir architekto vaidmens visuomenėje 
supratimas, ypač rengiant socialinių veiksnių įvertinimo aprašus; 

f) supratimą apie architekto profesiją ir architekto vaidmenį 
visuomen÷je, ypač rengiant aprašus, kurie atsižvelgia į socialinius 
veiksnius; 

g) tyrimo ir projekto aprašų rengimo metodikos supratimas; g) tyrimo ir projekto aprašų rengimo metodikos supratimą; 

h) konstrukcinio projektavimo ir su pastatų projektavimu susijusių 
konstrukcinių ir inžinerinių problemų supratimas; 

h) supratimą apie konstrukcinį projektavimą, konstrukcines ir 
inžinerines problemas, susijusias su pastatų projektavimu; 

i) pakankamos žinios apie fizines problemas ir technologijas bei 
pastatų funkcijas, kad jų vidus būtų patogus, o patys pastatai 
apsaugotų nuo klimato poveikio pagal tvaraus vystymosi principus; 

i) pakankamai žinių apie fizines problemas bei technologijas ir 
pastatų funkcijas, kad jų vidus būtų patogus ir jie būtų apsaugoti 
nuo atmosferos poveikio; 

j) būtini projektavimo įgūdžiai, siekiant patenkinti pastato naudotojo 
reikalavimus atsižvelgiant į suvaržymus, atsirandančius dėl kainos 
veiksnių ir statybos normų; 

j) būtinus projektavimo įgūdžius, kad galėtų patenkinti pastato 
naudotojo reikalavimus atsižvelgiant į kainos veiksnių ir statybos 
normų sudaromus apribojimus; 

k) pakankamos žinios apie pramonę, struktūras, taisykles ir 
procedūras, reikalingas tam, kad projektų koncepcijos taptų 
pastatais, o planai būtų įtraukti į bendrąjį planavimą. 

k) pakankamai žinių apie projektų koncepcijų pavertimo pastatais ir 
planų integravimo į bendrą planavimą, organizacijas, normas ir 
tvarką. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta akademinių studijų trukmė metais gali būti 
papildomai išreikšta lygiaverčiais ECTS kreditais. 

 

4. 1 dalies b punkte nurodyta profesinė praktika atliekama tik 
užbaigus pirmuosius trejus studijų metus. Bent vienerių metų 
trukmės profesinė praktika turi būti grindžiama žiniomis, įgūdžiais ir 
kompetencijomis, įgytais 2 dalyje nurodytų studijų metu. Tuo tikslu 
profesinė praktika atliekama prižiūrint kilmės valstybės narės 

 



kompetentingos institucijos įgaliotam asmeniui ar įstaigai. Tokia 
praktika gali būti atliekama bet kurioje valstybėje. Profesinę praktiką 
vertina kilmės valstybės narės kompetentinga institucija." 

36. 47 straipsnis pakeičiamas taip:  

"47 straipsnis Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo architektų 
rengimo reikalavimų 

47 straipsnis Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo architektų rengimo 
reikalavimų 

Nukrypstant nuo 46 straipsnio, 21 straipsnį atitinkančiu laikomas ir 
toks rengimas:  
rengimas pagal socialinio skatinimo schemas arba nenuoseklios 
studijos universitete pagal 46 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus, patvirtintas architektūros egzaminu, kurį išlaikęs 
specialistas prižiūrint architektui ar architektų biurui dirbo 
architektūros srityje ne trumpiau kaip septynerius metus. Egzaminas 
turi būti universiteto lygio ir lygiavertis 46 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodytam galutiniam egzaminui." 

1. Nukrypstant nuo 46 straipsnio, 21 straipsnio nuostatas 
atitinkančiu laikomas ir toks rengimas: 1985 m. rugpjūčio 5 d. jau 
buvęs rengimas, suteikiamas Vokietijos Federacinės Respublikos 
aukštosiose profesinio rengimo mokyklose („Fachhochschulen“) per 
trejų metų laikotarpį, atitinkantis 46 straipsnio reikalavimus ir 
suteikiantis teisę užsiimti 48 straipsnyje nurodyta veikla toje 
valstybėje narėje pagal „architekto“ profesiją, jei po rengimo buvo 
ketverių metų profesinės patirties Vokietijos Federacinėje 
Respublikoje laikotarpis, patvirtintas pažymėjimu, išduotų profesinės 
asociacijos, į kurios sąrašą įrašytas architektas, pageidaujantis 
pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis. 
Profesinė asociacija iš pradžių turi įsitikinti, kad atitinkamo architekto 
architektūros srities darbas 
įrodo gebėjimą naudotis visomis 46 straipsnio 1 dalyje išvardytomis 
žiniomis ir įgūdžiais. Tas pažymėjimas išduodamas ta pačia tvarka, 
kuri taikoma įrašant į profesinės asociacijos sąrašą. 
2. Nukrypstant nuo 46 straipsnio, 21 straipsnio nuostatas 
atitinkančiu laikomas ir toks rengimas: 
rengimas pagal socialinio skatinimo schemas arba nenuoseklios 
studijos universitete, 46 straipsnio reikalavimus atitinkantis 
rengimas, patvirtintas architektūros egzaminu, kurį išlaikęs asmuo 
dirbo architektūros srityje ne trumpiau kaip septynerius metus 
prižiūrimas architekto ar architektų biuro. 
Egzaminas turi būti universiteto lygio ir lygiavertis 46 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytam galutiniam egzaminui. 

 48 straipsnis Architekto profesinė veikla 

 1. Taikant šią direktyvą, architekto profesinė veikla – tai reguliariai 
vykdoma veikla pagal „architekto“ profesinį profesinį vardą. 



 2. Valstybės narės piliečiai, kuriems leista naudotis tuo profesiniu 
vardu pagal įstatymą, kuris suteikia valstybės narės kompetentingai 
institucijai teisę suteikti tą profesinį vardą valstybės narės piliečiams, 
kurie išsiskiria savo architektūros srities darbo kokybe, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus, keliamus norint užsiimti architekto veikla 
pagal „architekto“ profesinį vardą. 
Atitinkamų asmenų veiklos architektūrinį pobūdį turi patvirtinti jų 
kilmės valstybės narės suteiktas 
atestatas. 

 
37. 49 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

 
49 straipsnis Architektams būdingos įgytos teisės 

a) įterpiama ši dalis:  

"1a.  
1 dalis taip pat taikoma į V priedo sąrašą įtraukto architekto 
formalios kvalifikacijos įrodymui, kai rengimo kursas pradėtas 
anksčiau nei 2016 m. sausio 18 d."; 

1. Kiekviena valstybė narė pripažįsta VI priede nurodytą formalios 
architekto kvalifikacijos įrodymą, suteiktą kitos valstybės narės ir 
patvirtinantį rengimo kursą, prasidėjusį ne vėliau kaip tame priede 
nurodytais atskaitos akademiniais metais, net jei jis neatitinka 46 
straipsnyje nustatytus būtiniausius reikalavimus, ir, siedama su 
galimybe užsiimti architekto profesine veikla, suteikia tokiam 
formalios kvalifikacijos įrodymui toki'žią pa!čią galią kaip ir jos pačios 
išduodamam architekto formalios kvalifikacijos įrodymui. 

 Tokiomis aplinkybėmis, pripažįstami Vokietijos Federacinės 
Respublikos kompetentingų institucijų išduoti pažymėjimai, 
patvirtinantys, kad Vokietijos Demokratinės Respublikos 
kompetentingų institucijų ne anksčiau kaip 1945 m. gegužės 8 d. 
išduoti formalios kvalifikacijos įrodymai yra lygiaverčiai tame priede 
išvardytiems įrodymams. 

b) pridedama ši dalis:  

"3. Kiekviena valstybė narė toliau nurodytus įrodymus savo 
teritorijoje pripažįsta kaip savo pačios išduodamus formalios 
kvalifikacijos įrodymus, suteikiančius teisę pradėti ir vykdyti 
profesinę architekto veiklą: įrodymus, kad baigtas 1985 m. rugpjūčio 
5 d. jau buvęs rengimas, pradėtas ne vėliau kaip 2014 m. sausio 17 
d., suteikiamas Vokietijos Federacinės Respublikos profesinio 
rengimo mokyklose ("Fachhochschulen") per trejų metų laikotarpį, 
atitinkantis 46 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir 

2. Nepažeisdama šio straipsnio 1 dalies, kiekviena valstybė narė 
pripažįsta toliau nurodytus formalios kvalifikacijos įrodymus ir, 
siedama su galimybe užsiimti architekto profesine veikla, suteikia 
tokiam formalios kvalifikacijos įrodymui tokią pačią galią kaip ir jos 
pa!ios išduodamam formalios kvalifikacijos įrodymui: pažymėjimus, 
išduotus valstybių narių piliečiams valstybių narių, kurios pradėjo 
taikyti architektųveiklą reglamentuojančias taisykles nuo tokių datų: 
a) Austrija, Suomija ir Švedija: 1995 m. sausio 1 d.; 



suteikiantis teisę užsiimti 48 straipsnyje nurodyta veikla toje 
valstybėje narėje pagal "architekto" profesiją, jei po rengimo buvo 
ketverių metų profesinės patirties Vokietijos Federacinėje 
Respublikoje laikotarpis, patvirtintas pažymėjimu, išduotu profesinės 
asociacijos, į kurios sąrašą įrašytas architektas, pageidaujantis 
pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis." 

b) Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, 
Slovėnija ir Slovakija: 2004 m. gegužės 1 d.; 
ba) Kroatija: 2013 m. liepos 1 d.; 
Pirmojoje pastraipoje nurodyti pažymėjimai turi patvirtinti, kad jų 
turėtojui ne vėliau kaip atitinkamą datą leista naudotis architekto 
profesiniu vardu ir pagal tas taisykles jis veiksmingai užsiėmė 
atitinkama veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerių 
metų laikotarpiu iki pažymėjimo išdavimo. 

42. IV antraštinėje dalyje įterpiamas šis straipsnis:  

"55a straipsnis  

Profesinės praktikos pripažinimas  

1. Jei užsiimti reglamentuojama profesija kilmės valstybėje narėje 
leidžiama tik baigus profesinę praktiką, kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija, nagrinėdama prašymą suteikti leidimą 
užsiimti reglamentuojama profesija, pripažįsta kitoje valstybėje 
narėje atliktą profesinę praktiką su sąlyga, kad praktika atitinka 2 
dalyje nurodytas paskelbtas gaires, bei atsižvelgia į trečiojoje šalyje 
atliktą profesinę praktiką. Vis dėlto valstybės narės gali nacionalinės 
teisės aktuose nustatyti pagrįstą profesinės praktikos dalies, kurią 
galima atlikti užsienyje, trukmės apribojimą. 

 

2. Profesinės praktikos pripažinimas nepakeičia nustatytų 
reikalavimų išlaikyti egzaminą tam, kad būtų suteikta teisė užsiimti 
aptariama profesija. Kompetentingos institucijos paskelbia 
profesinės praktikos, kuri atliekama kitoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje, organizavimo ir pripažinimo gaires, visų pirma dėl 
profesinės praktikos vadovo vaidmens." 

 

"V ANTRAŠTINĖ DALIS  

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ 
PILIEČIAMS UŽ ĮGYVENDINIMĄ". 

 

49. 59 straipsnis pakeičiamas taip:  

"59 straipsnis  

Skaidrumas  

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d. perduoda 
Komisijai jų teritorijoje esamų reglamentuojamų profesijų sąrašą, 

 



nurodydamos kiekvienos profesijos veiklą, ir reglamentuojamo 
rengimo, taip pat 11 straipsnio c punkto ii papunktyje nurodyto 
specialios struktūros rengimo sąrašą. Visi tų sąrašų pakeitimai taip 
pat turi būti be nepateisinamo delsimo perduodami Komisijai. 
Komisija sukuria reglamentuojamų profesijų, įskaitant bendrus 
kiekvienos profesijos veiklos aprašymus, duomenų bazę, kuri turi 
būti viešai prieinama, ir ją tvarko. 

2. Ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai profesijų, kurias turinčių asmenų kvalifikacijos pagal 7 
straipsnio 4 dalį turi būti patikrintos iš anksto, sąrašą. Valstybės 
narės nurodo Komisijai konkretų pagrindimą, dėl kurio kiekviena tų 
profesijų įtraukiama į tą sąrašą. 

 

3. Valstybės narės tikrina, ar reikalavimai, kurie taikomi pagal jų 
teisinę sistemą, kuriais konkrečios profesinės kvalifikacijos turėtojui 
apribojama teisė užsiimti profesija arba vykdyti profesinę veiklą, 
įskaitant naudojimąsi profesiniu vardu ir veiklos pagal tokį profesinį 
vardą vykdymą, (toliau šiame straipsnyje – reikalavimai) yra 
suderinami su toliau išvardytais principais: 

 

a) reikalavimai neturi būti nei tiesiogiai nei netiesiogiai 
diskriminuojantys dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos; 

 

b) reikalavimai turi būti pagrįsti svarbiomis bendrojo intereso 
priežastimis; 

 

c) reikalavimai turi būti tinkami siekiant įgyvendinti nustatytą tikslą ir 
jais neturi būti reikalaujama daugiau, nei būtina tam tikslui pasiekti. 

 

5. Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d. pateikia 
Komisijai informaciją apie reikalavimus, kuriuos jos ketina palikti 
galioti, ir nurodo priežastis, kodėl tie reikalavimai atitinka 3 dalį. Per 
šešis mėnesius nuo priemonės priėmimo valstybės narės pateikia 
informaciją apie jų vėliau priimtus reikalavimus ir nurodo priežastis, 
kodėl jų reikalavimai atitinka 3 dalį. 

 

6. Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d., o vėliau – 
kas dvejus metus, Komisijai taip pat pateikia ataskaitą apie 
panaikintus arba sušvelnintus reikalavimus. 

 

 


