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DĖL ARCHITEKTŪRINĘ VEIKLĄ ĮTAKOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ TOBULINIMO 

 

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Klaipėdos apskrities organizacijos narių 

vardu sveikiname ir palaikome Lietuvos architektų rūmų veiklą tobulinant teisės aktus, įtakojančius 

architektūros sritį. Džiaugiamės LR Architektūros įstatymo, konkursų organizavimo tvarkos 

rekomendacijų, projektavimo kainų rekomendacijų parengimu, pagarbiai vertiname prisidėjusių kolegų 

pastangas ir esame dėkingi.  

Perduodami Klaipėdos regiono architektų bendruomenės lūkesčius tolesnei Architektų rūmų 

veiklai, prašome kitu svarbiu uždaviniu minėtoje veikloje iškelti egzistuojančios statinio projekto rengimo 

tvarkos patobulinimą.  

Matome, kad reikalavimai statinių projektų, projektinių pasiūlymų sudėčiai ir procedūroms 

nuolat auga ir plečiasi. Didžioji šių reikalavimų dalis šiuo metu yra skirta atlikti projektavimo stadijoje iki 

statybų leidimo gavimo. Manome, kad įvertinus pasiteisinusią kitų šalių praktiką, tikslinga persvarstyti, 

kokia projekto apimtis yra tikrai būtina ir aprėpiama projektų sprendinius tikrinančioms institucijoms 

sprendžiant ar konkretaus statinio statyba leistina konkrečioje vietoje.  

Siūlytume tas projektų dalis, kurios leidimą išduodančių institucijų nėra nei tikrinamos, nei 

vertinamos, privalomai rengti jau po institucijų formalaus pritarimo statinio statybai (galbūt tai būtų 

techninės specifikacijos, resursų poreikio žiniaraščiai, skaičiuojamosios kainos skaičiavimai, BIM 

modeliavimas ir pan.). Galbūt dalies nesudėtingų statinių (pvz. vienbučių pastatų) statybos leidimui gauti 

užtektų projektinių pasiūlymų ar sumažintos apimties projekto, geriau reglamentavus tokio projekto apimtį 

ir vertinimą. Tokioje stadijoje galėtų būti detaliau sprendžiami architektūros klausimai, kitoms projekto 

dalims parengiant tik reikalavimų aprašus. Sprendimai detalizuojami darbo projektu, kuris liktų privalomas 

parengti iki statybos pradžios. Didesni reikalavimai projekto apimčiai, gaunant statybos leidimą, galėtų būti 

taikomi ypatingiems objektams.  

Sumažinus projektui iki statybos leidimo spręstinų techninių klausimų sąrašą, galėtų būti 

daugiau ir kokybiškiau sprendžiami projekto sprendinių pagrįstumo, tvarumo, estetinės kokybės, vertybių 

ir kt. pagrįstų interesų apsaugos ir panašūs klausimai. Stadijoje nuo formalaus pritarimo statinio statybai iki 

pilnos apimties Techninio darbo projekto parengimo (ir teisės pradėti statybos darbus suteikimo) atsirastų 

galimybė, prireikus,  projektų rengėjams patobulinti sprendinius pagal pagrįstas institucijų, ekspertų 

pastabas ir rekomendacijas. Manome, tokiu būdu būtų sudarytos geresnės prielaidos kokybiškesnei 

architektūrai rastis. 
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