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DĖL VILNIAUS KONGRESŲ CENTRO PROJEKTO
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. birželio 9 d. nutarimu
Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams,
konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“
(toliau – Nutarimas) pripažino Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo
kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projektą valstybei svarbiu projektu (toliau
– Projektas) ir pavedė valstybės įmonei Turto bankui (toliau – Turto bankas) įgyvendinti Projektą.
Įgyvendinant Projektą bus sutvarkytos greta esančios Vilniaus žydų Šnipiškių senosios kapinės,
kurios šiuo metu yra apleistos. Pažymime, kad Turto bankas visus Projekto įgyvendinimo
veiksmus atlieka ir ateityje atliks vadovaudamasis 2009 m. rugpjūčio 26 d. susitarimu dėl Vilniaus
žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietos teritorijos ir apsaugos zonos paveldosaugos sąlygų ir
galiojančiais teisės aktais. Taip pat visi klausimai, susiję su kapinių teritorijos sutvarkymu ir
pastatų rekonstrukcija yra nuolat derinami su Lietuvos žydų bendruomene, Europos žydų kapinių
išsaugojimo komitetu ir kitomis institucijomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažindama Projektą valstybei svarbiu projektu,
Nutarimo lydimojoje medžiagoje nurodė, kad viena iš Lietuvos turizmo strateginių krypčių yra
verslo turizmo plėtojimas. Akcentuojama, kad verslo turizmo plėtra pastarąjį dešimtmetį tapo
viena iš svarbiausių priemonių, didinančių viešbučių užimtumą ir gerinančių apgyvendinimo
verslo rezultatus. Didžiausia šios srities turizmo plėtros ir Lietuvos konkurencingumo regione
didinimo kliūtis – didelio konferencijų centro nebuvimas Vilniuje. Tą patį patvirtino ir Ūkio
ministerijos užsakymu Ernst&Young atlikta galimybių studija „ES paramos poveikio Lietuvos
turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas“ kurioje, kaip prioritetinė dalykinio
(konferencijų) turizmo plėtros vieta Lietuvoje įvardijamas Vilniaus regionas. Dar 2008 m. atlikta
„Nacionalinio mokslo ir kongresų centro galimybių studija“ (UAB „Urbanistika“) būtent Vilniaus
koncertų ir sporto rūmų vietą pripažino unikalia ir teisinga kongresų centro veiklai – ir miesto
urbanistinės struktūros, ir objekto optimalaus pasiekiamumo, kultūrinės ir gamtinės aplinkos,
renginių saugumo ir aptarnavimo prasme. Pastatas ir jo vieta atitinka pagrindinius tarptautinių
konferencijų kriterijus: apgyvendinimo įstaigos ir miesto centras pasiekimas per 10 min., geras
susisiekimas su tarptautiniu Vilniaus oro uostu, galimybė objekte įrengti iki 10 įvairaus dydžio
konferencinių posėdžių salių, galimybė organizuoti iki 2400 vietų konferencijas. Įgyvendinus
Projektą ir rekonstravus pastatų kompleksą bei pritaikius jį kongresams, konferencijoms ir kitiems
renginiams, bus ne tik sukurta trūkstama dalykinio (konferencinio) turizmo infrastruktūra, bet ir
išsaugota apleista ir nenaudojama kultūros paveldo infrastruktūra Vilniaus miesto centre.
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