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DĖL DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANA VIMO ĮSTATYMO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖs ĮSTATYMO PAKEITIMŲ
Lietuvos žemėtvarkos
ir hidrotechnikos
inžinierių sąjunga isnagnnejo
Lietuvos
Respublikos Seimo komitetuose apsvarstytus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
pakeitimo įstatymo (toliau - Teritorijų planavimo įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo 2,9, 10, 12, 13, 15,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,37,38,39,40,
41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo (toliau - Žemės įstatymo projektas)
projektus. Pakartotinai
reiškiame nepritarimą Teritorijų planavimo įstatymo projekto 40
straipsnio I dalies 2 punkto ir Žemės įstatymo projekto 41 straipsnio 1 dalies nuostatoms,
kuriomis proteguojami meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą įgiję asmenys.
Mums
nesuprantama
kodėl technologijos
mokslų
srities
inžinerijos
krypties
žemėtvarkos šakos išsilavinimą turintiems asmenims, iki šiol sėkmingai rengusiems detaliuosius
planus pagal jiems išduotus kvalifikacijos pažymėjimus, Teritorijų planavimo įstatymo projektu
siekiama atimti teisę vykdyti šiuos darbus. Minėtų asmenų parengti teritorijų planavimo
dokumentai būna neblogesnės kokybės už architektūrinį - meninį išsilavinimą turinčių asmenų
rengtus planus.
Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2005/361EB Dėl profesinių
kvalifikacijų pripažinimo kuri perkeliama į nacionalinę teisę, esame tikri, kad ne tik įstatymo
projekte nurodytoms specialybėms (meno studijų srities architektūros krypties, socialinių mokslų
srities visuomeninės geografijos krypties ir teritorijų planavimo krypties bei technologijos
mokslų srities statybos inžinerijos krypties urbanistinės inžinerijos šakos) ir jų atstovams yra
suteikiamos žinios apie miestų projektavimą, planavimą ir įgūdžius reikalingus planavimo
procese, supratimą apie santykį tarp žmonių bei pastatų bei jų aplinkos ir apie poreikį susieti
pastatus ir erdvę tarp jų su žmonių poreikiais ir masteliu.
Taip pat nesuprantama, kodėl meno studijų srities architektūros krypties, socialinių
mokslų srities visuomeninės
geografijos
krypties ir teritorijų planavimo
krypties bei
technologijos
mokslų srities statybos inžinerijos krypties urbanistinės
inžinerijos šakos
išsilavinimą įgijusiems asmenims, neturintiems žinių apie konkurencingų ūkių žemės valdų
formavimą, žemės ūkio naudmenų gerinimą, kaimo infrastruktūros plėtrą ir alternatyvios žemės
ūkio veiklos vystymą, Žemės įstatymo projektu suteikiamos teisės rengti kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus neįgijus patirties šioje srityje bei neatestuotiems šioje teritorijų planavimo
dokumentų rengimo srityje. Tuo tarpu technologijos
mokslų srities inžinerijos krypties
žemėtvarkos šakos išsilavinimą įgijusierns asmenims tokia teisė suteikiama tik po to kai jie įgyja
ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį šioje srityje ir išklausę kvalifikacijos kėlimo kursus išlaiko
profesinių žinių patikrinimo testą.
Valstybė negali "proteguoti" vienų specialistų, eliminuodama likusius, tuo sukurdama
veiklos monopolį ir atsi sakydama proceso išskaidrinimo, kaštų sumažinimo.
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Siekdami iš darbo rinkos neišstumti detaliųjų planų rengime patirtį turinčių atestuotų
specialistų bei norėdami užtikrinti vienodas sąlygas specialistų, rengiančių kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus, atestavimui, siūlome:
1. Teritorijų planavimo įstatymo projekto 40 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas
išdėstyti taip:
,,2) vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui turi teisę asmuo,
įgijęs aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties, 0 valstybės lygmens ir
savivaldybės lygmens (išskyrus miestų savivaldybes) ir socialinių mokslų srities visuomeninės
geografijos krypties ir teritorijų planavimo krypties, bei technologijos mokslų srities statybos
inžinerijos krypties urbanistinės inžinerijos šakos bei technologijos mokslų srities inžinerijos
krypties žemėtvarkos šakos ar lygiavert] aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir gavęs Aplinkos
ministerijos šios veiklos atestatą pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis. Šis reikalavimas
netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir Šveicarijos Konfederacijos
piliečiams, kitiems fiziniams asmenis, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems
suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje
teisėmis, jeigu jie turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą
dokumentą, [rodanti, kadjie turi teisę vadovauti tokių dokumentų rengimui."
2. Atsisakyti Žemės įstatymo projekto 41 straipsnio 1 dalies papildymo, papildyti
Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei papildyti Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalį
3 punktu, juos išdėstant taip:
,,2) asmenys, rengiantys kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo
ir pertvarkymo projektus, remės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės
konsolidacijos projektus, privalo turėti aukštąjį žemėtvarkos, kraštotvarkos, geodezijos,
architektūros ar hidrotechnikos išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemėtvarkos
sch.emų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų arba žemės valdos projektų rengimo srityje,
kvalifikacijos tobulinimo kursuose turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo tema, išlaikę profesinių žinių, susijusių su
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu, patikrinimo testą.
3) asmenys, rengiantys žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės
konsolidacijos projektus, privalo turėti aukštąjį žemėtvarkos, kraštotvarkos, geodezijos ar
hidrotechnikos išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemėtvarkos schemų,
kaimo plėtros žemėtvarkos projektų arba žemės valdos projektų rengimo srityje,
kvalifikacijos tobulinimo kursuose turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo tema, išlaikę profesinių žinių, susijusių su
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu, patikrinimo testą."
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