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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 
 
 

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai)  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 
juridinis asmuo, vienijantis atestuotus architektus ir įgyvendinantis atestuotų architektų profesinę 
savivaldą (Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas 2 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos 
architektų rūmų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Lietuvos architektų rūmų (toliau – 
Rūmai) steigimo tikslas – užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis 
architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės 
etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti 
architektams santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitais juridiniais ir fiziniais 
asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose 
architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius 
interesus, spręsti kitus susijusius klausimus. Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, teikiame Jums 
šį raštą.  

Rūmai išnagrinėję Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios įstaigos 
statybos sektoriaus vystymo agentūros įsteigimo ir valstybės turto investavimo“ projektą (toliau – 
Nutarimo projektas) atkreipia dėmesį, kad Nutarimo projekto priede pateiktame Viešosios įstaigos 
Statybos sektoriaus vystymo agentūros įstatų projekte teigiama, kad viena iš Viešosios įstaigos 
Statybos sektoriaus vystymo agentūros atliekamų funkcijų yra atestuoti fizinius asmenis, 
siekiančius įgyti teisę vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentų (miškų tvarkymo schemų, inžinerinės infrastruktūros vystymo 
planų, žemės gelmių naudojimo planų, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentų) rengimui (Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo 
agentūros įstatų projektas 7.1.11. punktas). 

Rūmai pažymi, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 1 
dalies 2 punkte teigiama, kad vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui 



 
 
turi teisę fizinis asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba 
jam lygiavertį išsilavinimą ir gavęs atestavimą atliekančios organizacijos kvalifikacijos atestatą 
(toliau – atestatas), suteikiantį teisę vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 
rengimui pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis. Šiame 
punkte nurodytų asmenų atestavimą atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai. Rūmai 
pažymi, kad  šiame punkte nurodyti asmenys yra Lietuvos Respublikos architektų rūmų nariai ir 
todėl šių asmenų atestavimą atlieka tik Lietuvos Respublikos architektų rūmai. Taip užtikrinama 
atestuotų asmenų atsakomybė prieš visuomenę. Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 2 
dalies 2 punkte teigiama, kad vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui 
(išskyrus atvejus, kai konkrečių specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą 
reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta kitaip) turi teisę teritorijų planavimo vadovas, turintis 
profesinę patirtį vadovaujant aukštesnio ar atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų rengimui, jeigu juose buvo sprendžiami atitinkami specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentui priskirtini uždaviniai, arba fizinis asmuo, pagal Vyriausybės nustatytas studijų sritis 
ir kryptis įgijęs aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba jam lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį 
specialiojo teritorijų planavimo dokumento rūšį, ir turintis atestatą, suteikiantį teisę vadovauti 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis 
ir teritorijų planavimo lygmenis. Šiame punkte nurodytų asmenų atestavimą atlieka valstybės 
įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, išskyrus asmenų, įgijusių aukštąjį universitetinį 
meno studijų srities architektūros krypties arba jam lygiavertį išsilavinimą, kurių atestavimą 
atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai. Taigi, darytina išvada, kad teisės aktais yra 
įtvirtinta Rūmų pareiga atestuoti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties 
arba jam lygiavertį išsilavinimą įgijusius asmenis, nenustatant išimčių. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Rūmai mano, kad Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros įstatų projekto 7.1.11. punktas prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 40 
straipsniui, todėl prašo suderinti minimą projektą su galiojančiais įstatymais. 
 
 
 
 
Lietuvos architektų rūmų pirmininkas                                   Lukas Rekevičius 
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