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Architektūros kokybės vystymo asociacijai

DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ DERINIMO

Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 12 
dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos architektų rūmų išvadą pateiktą 2022-02-02 raštu Nr. S22/01/57 
„Dėl architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos“, derina Architektūros kokybės vystymo 
asociacijos (toliau – Asociacija) 2022 m. sausio 21 d. prašymu pateiktą Aplinkos ministerijai suderinti 
Asociacijos sudarytą „Atestuotų architektų (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų 
planavimo vadovų) kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos priedą Nr. 4“ (toliau – Priedas).

Patvirtintą Priedą su Aplinkos ministerijos suderinimo žyma prašome pateikti el. paštu 
edvardas.minkevicius@am.lt.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas Administracinių bylų 
teisenos įstatyme, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka 
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Administracinių bylų 
teisenos įstatyme nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 
01102 Vilnius)

Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius

E. Minkevičius, tel.  8 614 45323, e. p. edvardas.minkevicius@am.lt
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