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DĖL ARCHITEKTŲ KVALFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMOS
Lietuvos architektų rūmai (toliau –Rūmai) 2022-01-21 gavo Architektūros kokybės vystymo asociacijos raštą, kuriuo prašoma įvertinti Architektūros kokybės vystymo asociacijos“ (toliau
–AKVA) sudarytą programos priedą Nr.4 ir pateikti išvadą ar programa atitinka Rūmų tarybos sprendimu patvirtinto Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo nustatytus programų sudarymo reikalavimus.
Teritorijų planavimo įstatymo 40 str. 5 d. numato, kad fiziniai asmenys, gavę atestatus, ne
rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių
žinių srities paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su atestavimą atliekančia organizacija. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis
Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 1 ir 2 dalimis architektų atestavimą atlieka Rūmai. Taip
pat Statybos įstatymo 12 str. 12 d. numato, kad asmenys, gavę kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip
kas 5 metai privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20
valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija jos nustatyta tvarka.
Remiantis 2017-01-26 Rūmų tarybos sprendimu Nr. T17/01-1 „Dėl architektų kvalifikacijos
tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4 p. <...> Rūmų
sprendimus dėl programų derinimo ir išvados Aplinkos ministerijai pateikimo priima Rūmų
pirmininkas, atsižvelgęs į Rūmų tarybos pastabas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, informuojame, kad
Rūmai derina Programą ir jos temas, skirtas teritorijų planavimo vadovams. Programa yra suderinta
2022-02-02 Lietuvos architektų rūmų pirmininko įsakymu Nr. 22P-644.
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