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LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI         
Rūmų tarybos posėdis  
2022 m. balandžio 27 d.  
Posėdis vyko Kalvarijų g. 1, Vilnius ir nuotoliniu būdu 
 
PROTOKOLAS Nr. T22-4 
 
Rūmų tarybos posėdžio pirmininkas – T. Paulauskas 
Rūmų tarybos posėdžio sekretorė – D. Vencienė. 
 
Dalyvaujantys Rūmų tarybos nariai: G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, 
V. Kuliešius, T. Lapė, T. Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. 
Vaškevičius, R. Zilinskas. 
Kiti dalyvaujantys asmenys: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovai: 
informacija nuasmeninta. 
 
 
Preliminari Rūmų tarybos 2022 m. balandžio 27  d.  10.00 val. posėdžio darbotvarkė 
 
10.00 – 10.15 val. Ankstesniame Rūmų tarybos posėdyje priimtų sprendimų vykdymo 
apžvalga;  
10.15 – 10.30 val. Rūmų architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatų ir sudėties 
tvirtinimas; 
10.30 – 11.00 val. Regioninių architektūros tarybų nuostatų pakeitimo projektas; 
11.00 – 11.30 val.  Rūmų tarybos nario siūlymas dėl Rūmų darbo grupės sukūrimo; 
11.30 – 12.00 val.  Diskusija dėl architekto A. Dineikos pastato; 
12.00 – 12.20 val.  Diskusija dėl Vilnius Tech architektūros katedros prašymo paremti 100-
mečio minėjimo renginius; 
12.20 – 12.50 val.  Pertrauka 
12.50 – 13.20 val.  Dėl Rūmų narių susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimo; 
13.20 – 13.40 val.  Rūmų narių prašymai; 
13.40 – 14.10 val. Apklausos dėl 2021 m. Rūmų vykdytos veiklos aptarimas; 
14.10 – 14.30 val. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklių 
pakeitimo projekto pristatymas ir tvirtinimas; 
14.30 – 14.50 val. Vidinės asmens duomenų tvarkymo politikos pristatymas ir tvirtinimas. 
 
Papildomi klausimai 
Urbanistinės plėtros darbo grupės siūlymas dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo programos. 
 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos narys (Rūmų pirmininko pavaduotojas) informavo Rūmų 
tarybos narius, kad Rūmų tarybos pirmininkas (Rūmų pirmininkas) atostogauja ir pasiūlė 
pasitvirtinti Rūmų tarybos posėdžio darbotvarkę. Siūlyta svarstyti klausimus Rūmų tarybos 
posėdžio darbotvarkėje nurodytu laiku, priminta, kad po pietų bus Regioninės architektūros 
tarybos (toliau – RAT) posėdis, kuriame turi dalyvauti dalis Rūmų tarybos narių. Siūlyta, kad 
klausimai, kurių nebus spėta apsvarstyti iki 14.30 val., būtų keliami į sekantį Rūmų tarybos 
posėdį. Siūlyta Rūmų tarybos posėdžio darbotvarkės klausimą dėl Urbanistinės plėtros darbo 
grupės siūlymo dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos 
spręsti pirma.  
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NUTARTA: Pirma svarstyti Rūmų tarybos posėdžio darbotvarkės klausimą dėl Urbanistinės 
plėtros darbo grupės siūlymo dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo programos. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, V. 
Kuliešius, T. Lapė, T. Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. 
Vaškevičius, R. Zilinskas. 
 
NUTARTA: Rūmų tarybos posėdžiui pirmininkaus Rūmų tarybos narys (Rūmų pirmininko 
pavaduotojas) Tauras Paulauskas. Patvirtinti patikslintą Rūmų tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Klausimai kurių nebus spėta apsvarstyti iki 14.30 val. bus keliami į sekantį Rūmų tarybos 
posėdį. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
Dėl Rūmų narių susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimo 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl Rūmų 
narių susirinkime priimto klausimo dėl viešinamų Rūmų tarybos posėdžių transliavimo viešai. 
Siūlyta Rūmų tarybos posėdžius dalinti į dvi dalis: atviroji ir uždaroji, atvirą dalį transliuoti 
viešai. Siūlyta viešinti vykstančio Rūmų tarybos posėdžio įrašą, keltas klausimas dėl Rūmų 
tarybos posėdžių viešinimo teisėtumo. Siūlyta nustatyti viešinimo procedūras (vykdymo 
procesą). Keltas klausimas, ar nereikia šio klausimo aptarti su notarais. Siūlyta, kad teisininkai 
įvertintų, ar Rūmų tarybos posėdžių viešinimas yra teisėtas. Atkreiptas dėmesys, kad Rūmų 
veikla turėtų būti labiau viešinama, t.y. Rūmų tinklapyje turėtų būti matomi Rūmų tarybos 
siekiami tikslai, Rūmų tarybos strategija, vykdomas monitoringas ir kt. Siūlyta, pasiruošti 
transliacijai ir, kad transliacija vyktų nuo sekančio Rūmų tarybos posėdžio, t.y. nuo gegužės 
mėnesio. Siūlyta transliuoti tik užsiregistravusiems Rūmų nariams. Siūlyta transliuojant Rūmų 
tarybos posėdį nurodyti, kad transliacija skirta tik Rūmų nariams, ją draudžiama kopijuoti, 
įrašinėti ir platinti. 
Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl klausimo, kaip 
įgyvendinti Rūmų narių sprendimą ir užfiksuoti Rūmų tarybos narių balsavimo rezultatus. 
Siūlyta, kad posėdžio sekretorius turi stebėti ir užfiksuoti tai Rūmų tarybos posėdžio protokole. 
 
NUTARTA: Rūmų tarybos posėdžius dalinti į dvi dalis: atviroji ir uždaroji, atvirą dalį 
transliuoti tiesiogiai Rūmų nariams. Transliaciją vykdyti tiems Rūmų nariams, kurie yra 
išreiškę norą (užsiregistravę) stebėti Rūmų tarybos posėdžio transliaciją. 2022 04 27 
vykstančio Rūmų tarybos posėdžius netransliuoti, Rūmų tarybos posėdžių transliavimą pradėti 
nuo sekančio Rūmų tarybos posėdžio. Techninius transliavimo klausimus išsprendžia Rūmų 
administracijos darbuotojai.  
Rūmų tarybos nariai balsavo: už – T. Paulauskas, G. Čaikauskas, Gražina Janulytė – 
Bernotienė, L. Naujokaitis, J. Vaškevičius, D. Dijokienė, S. Motieka, R. Zilinskas; prieš – 
Tumas Mazūras, L. Tuleikis; susilaikė - V. Kuliešius. 
 
NUTARTA: Suformuoti notarui klausimą dėl Rūmų tarybos posėdžių transliavimo teisėtumo. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
NUTARTA: Rūmų tarybos posėdžio sekretorius turi stebėti Rūmų tarybos narių balsavimą ir 
užfiksuoti tai Rūmų tarybos posėdžio protokole. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
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Regioninių architektūros tarybų nuostatų pakeitimo projektas 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariams elektroniniu paštu buvo išsiųstas paskutinis Regioninių 
architektūros tarybų nuostatų pakeitimo projekto variantas ir LR Aplinkos ministerijos ir LR 
Kultūros ministerijos pateiktos pastabos. Prie Rūmų tarybos posėdžio prisijungė Aplinkos 
ministerijos atstovės, kurios atsakė į Rūmų tarybos narių keltus klausimus dėl Aplinkos 
ministerijos pateiktų pastabų dėl Regioninių architektūros tarybų nuostatų pakeitimo projekto. 
Diskutuota, išsakytos nuomonės bei siūlymai dėl RAT išvadų teikimo architektūros kokybės 
aspektu, t.y. dėl išsakytos nuomonės, kad: RAT neturėtų dubliuoti kitų institucijų funkcijų, 
RAT turėtų pasisakyti dėl teisės normų taikymo daugiau vertybiniu - kokybiniu aspektu, RAT 
turėtų užpildyti tas spragas, kurių neatlieka kitos institucijos. LR Aplinkos ministerijos atstovės 
ir Rūmų tarybos nariai diskutavo dėl RAT finansavimo ir RAT išvadų kokybinių reikalavimų 
nustatymo. Rūmų tarybos nariai siūlė neatsižvelgti į LR Aplinkos ministerijos siūlymą dėl 
RAT nuostatų keitimo dėl RAT išvadų teikimo vertybiniu – kokybiniu aspektu. LR Aplinkos 
ministerijos atstovės ir Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl 
LR Aplinkos ministerijos siūlymo RAT nuostatuose nustatyti RAT narių, dalyvaujančių 
posėdžiuose, rotacijos sąlygas (narių skaičius, kiekvienos tarybos vidinė išrinktų ar paskirtų 
narių kaita, sudarant galimybes visiems nariams periodiškai dalyvauti posėdžiuose). Priminta, 
kad dėl RAT narių rotacijos atsiras papildomos išlaidos. Rūmų tarybos nariai siūlė nepritarti 
LR Aplinkos ministerijos pateiktoms pastaboms dėl RAT nuostatų pakeitimo projekto. Rūmų 
tarybos nariai siūlė nustatyti, kad RAT prioritetas yra vertinti architektūros kokybę. Rūmų 
tarybos nariai diskutavo dėl LR Kultūros ministerijos pateiktų pastabų dėl RAT nuostatų 
pakeitimo projekto. Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl 
RAT nuostatų 23 punkto išbraukimo, buvo atkreiptas dėmesys, kad atitinkamai reikėtų 
išbraukti ir 89 nuostatų punktą. 
Pasisakė LR Aplinkos ministerijos atstovė informacija nuasmeninta. 
NUTARTA: RAT nuostatuose nustatyti, kad RAT prioritetas yra vertinti architektūros 
kokybę. Atsakyme LR Aplinkos ministerijai nurodyti, kad į dalį siūlymų dėl RAT narių 
rotacijos bus atsižvelgta kai bus reglamentuotas RAT finansavimas, rašte pažymint, kad 
rotacija RAT vyksta natūraliu būdu (posėdžiuose dalyvauja tik dalis RAT narių). Taip pat rašte 
nurodyti, kad RAT nariai bus kviečiami dalyvauti kitų miestų RAT posėdžiuose bei, kad 
išbraukus RAT nuostatų 23 punktą neliks teisinės galimybės finansuoti RAT veiklą. 
Patikslintus RAT nuostatus ir parengtus atsakymus LR Aplinkos ministerijai ir LR Kultūros 
ministerijai suderinti su Rūmų taryba elektroniniu paštu.  
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
Urbanistinės plėtros darbo grupės siūlymas dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo programos 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos narys (Urbanistinės plėtros darbo grupės narys) Saulius 
Motieka pristatė klausimo esmę, taip pat priminta, kad Rūmų tarybos nariams Urbanistinės 
plėtros darbo grupės siūlymai persiųsti elektroniniu paštu prieš Rūmų tarybos posėdį. Rūmų 
taryba informuota, kad pastabas dėl LR Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos 
reikia išsiųsti iki balandžio 30 d. Siūlyta išsiųsti Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės 
siūlymus LR Aplinkos ministerijai. Rūmų tarybos nariai diskutavo dėl pirmos pastabos, kurią 
pateikė darbo grupė. 
NUTARTA: Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės siūlymus  dėl Lietuvos Respublikos 
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos pateikti LR Aplinkos ministerijai Rūmų 
vardu.  
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Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, D. Dijokienė, V. Kuliešius, T. Lapė, T. 
Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, J. Vaškevičius, R. Zilinskas; susilaikė - 
G. Janulytė-Bernotienė, L. Tuleikis. 
 
Rūmų architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatų ir sudėties tvirtinimas 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybai priminta, kad vadovaujantis Architektų rūmų įstatymo 11 
straipsnio 1 dalimi Rūmų Atestavimo komisijos sudėtį ir nuostatus, suderinusi su LR Aplinkos 
ministerija ir LR Kultūros ministerija, tvirtina Rūmų taryba. Taip pat Rūmų taryba informuota, 
kad Rūmų architektų atestavimo komisijos nuostatų pakeitimo projektas, kuriam buvo pritarusi 
Rūmų taryba, buvo suderintas su LR Aplinkos ministerija ir LR Kultūros ministerija bei 
išsiųstas Rūmų tarybos nariams elektroniniu paštu.  
NUTARTA: Patvirtinti Rūmų architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatus ir sudėtį. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, T. 
Lapė, T. Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, J. Vaškevičius, R. Zilinskas; 
susilaikė - L. Tuleikis, V. Kuliešius. 
 
 
Rūmų tarybos nario siūlymas dėl Rūmų darbo grupės sukūrimo 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos narys Linas Tuleikis pristatė klausimo esmę. Rūmų tarybos 
nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl Rūmų darbo grupės „Pirmoji pagalba“ 
sukūrimo. Keltas klausimas, ar yra Rūmų narių norinčių prisijungti prie siūlomos sukurti darbo 
grupės veiklos. Išsakyta nuomonė, kad Rūmų taryba palaiko Rūmų tarybos nario iniciatyvą ir 
siūlyta pirma suburti grupę. Siūlyta pranešimą apie siekį suburti darbo grupę paskelbti Rūmų 
tinklapyje. 
NUTARTA: Palaikyti Rūmų tarybos nario Lino Tuleikio iniciatyvą sukurti darbo grupę 
„Pirmoji pagalba“. Rūmų tarybos narys L. Tuleikis parengs kvietimą Rūmų nariams jungtis 
prie planuojamos kurti darbo grupės, parengtas kvietimas bus patalpintas Rūmų tinklapyje. Bus 
laikoma, kad grupė yra įkurta kai ją sudarys bent keli nariai, tada Rūmų administracija pateiks 
Rūmų tarybai tvirtinti Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos reglamento pakeitimo 
projektą. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
Diskusija dėl architekto A. Dineikos pastato 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos posėdžio pirmininkas pristatė klausimo esmę. Rūmų tarybos 
nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl A. Dineikos pastato. Siūlyta, kad 
Rūmų tarybos narys R. Zilinskas parengtų raštą diskutuojama tema. Rūmų tarybos nariai 
diskutavo dėl rašto parengimo, siūlyta, kad raštas būtų parengtas per vieną savaitę. 
NUTARTA: Rūmų tarybos narys R. Zilinskas per vieną savaitę parengs raštą dėl A. Dineikos 
pastato ir išsiųs rašto projektą Rūmų tarybos nariams. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
Diskusija dėl Vilnius Tech architektūros katedros prašymo paremti 100-mečio minėjimo 
renginius 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariai informuoti, kad Vilnius Tech organizuoja susitikimų su 
kitų institucijų atstovais dėl renginio organizavimo. Siūlyta šį klausimą svarstyti po susitikimo. 
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Priminta, kad šis klausimas buvo spręstas elektroniniu paštu. Pasiūlyta iki kito Rūmų tarybos 
posėdžio pagalvoti apie sumos, kuria siūloma remti renginį, dydį. 
NUTARTA: Šį klausimą svarstyti kitame Rūmų tarybos posėdyje 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariai diskutavo dėl Rūmų tinklapio ir informacijos Rūmų 
tinklapyje viešinimo. Siūlyta, kad Rūmų tinklapyje būtų matomi Rūmų tarybos siekiami tikslai, 
Rūmų tarybos strategija, vykdomas monitoringas ir kita aktuali informacija. Diskutuota dėl 
papildomų Rūmų administracijos darbuotojų etatų sukūrimo, kurie buvo numatyti Rūmų 
biudžete. 
NUTARTA: Siekti pertvarkyti (pakeisti struktūrą) Rūmų tinklapį ir pateikti jame aktualią 
informaciją. Įpareigoti Rūmų pirmininką spręsti šį klausimą. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo nuomones ir siūlymus dėl 
Rūmams pateiktos informacijos viešinimo bei dėl Rūmų tarybos nario Lino Tuleikio pateiktos 
informacijos, straipsnio viešinimo. 
NUTARTA: Paskelbti Rūmų tinklapyje Rūmų tarybos nario Lino Tuleikio pateiktą 
informaciją, straipsnį. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, V. 
Kuliešius, T. Lapė, T. Mazūras, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, R. 
Zilinskas; prieš - S. Motieka. 
 
 
Rūmų narių prašymai 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariai informuoti, kad į Rūmus kreipėsi informacija 
nuasmeninta su prašymu dėl pensinio amžiaus 50 % sumažinti Rūmų nario mokestį. Rūmų 
tarybai pateiktas pensijos gavėjo pažymėjimas. Rūmų tarybos nariai diskutavo ir išsakė savo 
nuomones bei siūlymus dėl pateikto prašymo. 
NUTARTA: Sumažinti Rūmų nario mokesčio įmokos dydį 50 %  informacija nuasmeninta, 
įmoka sumažinama dėl pensinio amžiaus. Rūmų nario mokesčio įmoką sumažinti nuo 2022 m. 
informacija nuasmeninta, neterminuotam laikui. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, V. 
Kuliešius, T. Lapė, S. Motieka, T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, R. Zilinskas; prieš 
– T. Mazūras; susilaikė – L. Naujokaitis. 
 
SVARSTYTA: Rūmų taryba informuota, kad Rūmai gavo informacija nuasmeninta prašymą 
Rūmų nario mokesčio sumokėjimo dalimis. Rūmų tarybos nariai diskutavo ir išsakė savo 
nuomones bei siūlymus dėl pateikto prašymo. 
NUTARTA: Pritarti, kad su informacija nuasmeninta būtų sudarytas susitarimas dėl Rūmų 
nario mokesčio sumokėjimo dalimis. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
Apklausos dėl 2021 m. Rūmų vykdytos veiklos aptarimas 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybai pristatyta Rūmų vykdyta apklausa dėl 2021 m. Rūmų vykdytos 
veiklos (pateiktos skaidrės). Rūmų tarybos nariai diskutavo ir išsakė savo nuomones bei 
siūlymus dėl apklausos. Siūlyta apklausą dėl 2021 m. Rūmų vykdytos veiklos (skaidres) įkelti 
į Rūmų tinklapį. Siūlyta patikslinti skaidrių spalvas.  
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Rūmų tarybos nariai diskutavo dėl Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės vykdytos 
apklausos (apklausa dėl savivaldybių veiklos). 
NUTARTA: Apklausą dėl 2021 m. Rūmų vykdytos veiklos (skaidres) paskelbti Rūmų 
tinklapyje. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
NUTARTA: Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės parengtą Rūmų vykdytos apklausos 
„Dėl savivaldybių veiklos“ apžvalgą paskelbti Rūmų tinklapyje. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, D. Dijokienė, V. Kuliešius, T. Lapė, T. 
Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, J. Vaškevičius, R. Zilinskas; susilaiko - 
G. Janulytė-Bernotienė, L. Tuleikis. 
 
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklių pakeitimo projekto 
pristatymas ir tvirtinimas 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos posėdžio pirmininkas priminė, kad Rūmuose buvo darytas 
duomenų apsaugos auditas ir audito metu išsakytų pastabų pagrindu yra parengti teisės aktai. 
Rūmų tarybos nariams pristatytas Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose 
taisyklių pakeitimo projektas (Priedas Nr. 1), kuris prieš Rūmų tarybos posėdį buvo išsiųstas 
Rūmų tarybos nariams elektroniniu paštu. Rūmų tarybos nariai diskutavo ir išsakė savo 
nuomones bei siūlymus dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklių 
pakeitimo projekto. Siūlyta Rūmų narių, kurie išreikš sutikimą, kontaktinius duomenis viešinti 
Rūmų tinklapyje. 
 
NUTARTA: Siekti viešinti Rūmų narių, kurie išreikš sutikimą, kontaktinius duomenis. Rūmų 
teisininkai sekančiam Rūmų tarybos posėdžiui paruoš informaciją dėl Rūmų profesinės etikos 
tarybos sprendime nurodytų duomenų (vardo, pavardės) viešinimo. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
NUTARTA: Patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisykles ir 
paskelbti jas Rūmų tinklapyje. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, T. 
Lapė, T. Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, R. 
Zilinskas; prieš - V. Kuliešius. 
 
 
Vidinės asmens duomenų tvarkymo politikos pristatymas ir tvirtinimas 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariams pristatyta Vidinė asmens duomenų tvarkymo politika 
(Priedas Nr. 2), kuri prieš Rūmų tarybos posėdį buvo išsiųsta Rūmų tarybos nariams 
elektroniniu paštu. Rūmų tarybos nariai diskutavo ir išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl 
Vidinės asmens duomenų tvarkymo politikos  
NUTARTA: Patvirtinti Vidinę asmens duomenų tvarkymo politiką ir paskelbti ją Rūmų 
tinklapyje. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: už - G. Čaikauskas, G. Janulytė-Bernotienė, D. Dijokienė, T. 
Lapė, T. Mazūras, S. Motieka, L. Naujokaitis, T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, R. 
Zilinskas; susilaiko - V. Kuliešius. 
 
Ankstesniame Rūmų tarybos posėdyje priimtų sprendimų vykdymo apžvalga 
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SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariams pristatyta 2022 03 09 ir 2022 03 16 Rūmų tarybos 
posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymo lentelė. Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo 
nuomones bei siūlymus dėl Rūmų tarybos priimtų sprendimų vykdymo.  
NUTARTA: su Rūmų tarybos posėdyje priimtų sprendimų vykdymo lentele susipažinta. 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybai pateiktas rašto projektas dėl architektų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo. Rūmų tarybos nariai diskutavo, išsakė savo nuomones bei siūlymus dėl rašto 
projekto. 
NUTARTA: Pritarti rašto „Dėl architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pasirašymui 
ir siuntimui Aplinkos ministerijai. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
SVARSTYTA: Rūmų tarybos nariai diskutavo dėl preliminarios sekančio Rūmų tarybos 
posėdžio datos. 
NUTARTA: Atsižvelgiant į tai, kad prasidėjus studentų darbų gynimams (gegužės pabaigoje 
- birželio pradžioje) dalis Rūmų tarybos narių, dalyvaujantys akademiniame darbe, neturės 
galimybės dalyvauti Rūmų tarybos posėdžiuose, sekantis Rūmų tarybos posėdis preliminariai 
planuojamas gegužės 18 d. 
Rūmų tarybos nariai balsavo: bendru sutarimu 
 
PRIEDAI: 

1. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklių pakeitimo projektas 
2. Vidinės asmens duomenų tvarkymo politika 

 
 
 
 
 
Rūmų tarybos posėdžio pirmininkas     Tauras Paulauskas 
 
 
 
 
Rūmų tarybos posėdžio sekretorė     Daiva Vencienė 


