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DĖL IŠVADŲ PATEIKIMO TEISĖS AKTO PROJEKTUI NR. 18-9216
Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) elektroninėmis ryšio priemonėmis buvo
informuoti, kad Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo
posistemėje paskelbtas teisės akto projektas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius
laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
projektas Nr. 18-9216 (toliau – Teisės akto projektas).
Rūmai atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str.
įtvirtintus teisėkūros principus, įvertinę Teisės akto projekto turinį, teikia šias išvadas ir
pasiūlymus:
Teisės akto projekto 6.1 punkte nurodoma, kad už geriausią urbanistikos kūrinį
(projektą), įgyvendintą per pastaruosius kalendorinius metus. Neįgyvendinti ir (ar) iš dalies
įgyvendinti projektai vertinami tik, kai nurodomas teritorijos planavimo organizatorius.
Rūmų nuomone tokia nuostata realiai yra neįgyvendinama, kadangi joks urbanistikos
kūrinys (projektas) negalėtų būti įgyvendintas per pastaruosius kalendorinius metus. Paprastai
urbanistikos kūriniai įgyvendinami per kur kas ilgesnį terminą nei per metus laiko. Dėl to
manome, kad pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas į pačius urbanistikos projektus.
Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, Teisės akto projekto 6.1 punktą siūlome išdėstyti taip:
„6.1. už geriausią urbanistikos projektą (įgyvendintą ar įgyvendinamą). Neįgyvendinti
ir (ar) iš dalies įgyvendinti projektai vertinami tik, kai nurodomas teritorijos planavimo
organizatorius.“.
Rūmai susipažinę su Teisės akto projekto 2 priedu „Vertinimo išvados forma“ ir
atsižvelgdami į formoje pateiktus vertinimo kriterijus, mano, kad pats vertinimas pareikalaus
nuodugnesnio įsigilinimo į patį vertinamą kūrinį (projektą), dėl šios priežasties, Teisės akto
projekte turėtų būti nustatytas išankstinis vertinamo objekto projektinės dokumentacijos
pateikimas vertinimo komisijos nariams, o jei komisijoje vertinamas realizuotas projektas,
papildomai Teisės akto projekte turėtų būti numatyta tvarka ir sudarytos visos galimybės
vertinimo komisijos nariams apsilankyti vertinamame objekte atliekant jo vizualų vertinimą.
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