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DĖL PASTABŲ PATEIKIMO DARBO TVARKA
Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) 2019 m. vasario 20 d. elektroninėmis ryšio
priemonėmis, gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 14
d. įsakymo Nr. D1-439 „Dėl skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės
pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo
panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymas), kurį prašoma pagal kompetenciją derinti, arba teikti
pastabas darbo tvarka.
Rūmai įvertinę pateiktą Įsakymo projektą, nesutinka su 15.1 ir 15.2 punktuose
reglamentuojamais komisijos sprendimais, t. y. būtent dėl komisijos teisės pripažinti sprendimo
dalį pagristu (teisėtu) ar nepagrįstu (neteisėtu). Rūmų nuomone, komisijai suteikta teisė priimti
sprendimus dėl Architektų atestavimo komisijos sprendimų dalies pagrįstumo ar nepagrįstumo,
niekaip nesiderina su Architektų atestavimo komisijos vykdomu pretendentų profesinių žinių ir
patirties vertinimu, kuris be kita ko apima ir pretendento profesinių žinių ir gebėjimų
patikrinimą atsižvelgiant į prašomą suteikti architekto kvalifikaciją. Toks profesinių žinių ir
gebėjimų patikrinimas negali būti skaidomas į dalis ir turėtų būti suprantamas ir vertinamas
kaip vientisas architekto turimų žinių ir gebėjimų patikrinimas, kurio rezultate Architektų
atestavimo komisija priima sprendimą dėl statybos techninės veiklos atitinkamo srities vadovo
pareigų suteikimo. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Rūmai mano, kad komisija spręsdama dėl
Architektų atestavimo komisijos sprendimų, turėtų naikinti visą sprendimą, bet ne jo dalį, kaip
dabar nustatyta Įsakymo projekte.
Rūmai taip pat atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kad Architektų atestavimo sprendimai
įsigalioją, jų priėmimo dieną, o vadovaujantis Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo
tvarkos aprašo 54 punktu, Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rūmų sprendimo
priėmimo dienos dėl atestato ar dokumento galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ar galiojimo panaikinimo arba įspėjimo atestato ar dokumento turėtojui
pareiškimo turi šį sprendimą paskelbti atestuotų architektų sąraše. Dėl to, Rūmai atsižvelgdami
į tai kas išdėstyta, pagrįstai mano, kad Įsakymo projekte turėtų būti aiškiai nurodoma, jog
komisijai priėmus sprendimą pripažinti Rūmų Architektų atestavimo komisijos sprendimą
nepagrįstu (neteisėtų), komisija tuo pačiu, tokį sprendimą pripažįsta negaliojančiu. Priešingu
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atveju, komisijai nepanaikinus Architektų atestavimo komisijos priimtų sprendimų,
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, toks komisijos sprendimas galės būti vertinamas tik
kaip nuomonė ir nesukels teisinių pasekmių, kol klausimas bus nagrinėjamas iš naujo. Tačiau
per tą laiką asmuo naudosis nepagrįstu (neteisėtu) pripažintu atestatu, o Rūmai privalės
skaičiuoti nario mokestį ir atlikti kitus su naryste Rūmuose susijusius veiksmus. Atsižvelgdami
į tai, manome, kad negali susidaryti tokia situacija, kad kol klausimas bus nagrinėjamas iš naujo,
galiotų komisijos nepagrįstu (neteisėtu) pripažintas sprendimas.
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