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Kopija
Lietuvos architektų rūmams
info@architekturumai.lt
DĖL ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ
SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
MOKYMO PROGRAMOS DERINIMO
Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 12
dalimi, derina Architektūros kokybės vystymo asociacijos parengtą Atestuotų architektų (statybos
techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovų) kvalifikacijos tobulinimo
mokymo programą (toliau – programa).
Patvirtintą programą su Aplinkos ministerijos suderinimo žyma prašome pateikti el. paštu
gintare.dubickaite@am.lt.

Aplinkos ministerijos kancleris

Gintarė Dubickaitė, 8 706 63583, el. p. gintare.dubickaite@am.lt

Arminas Mockevičius
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