Nuorašas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIUS
Edmundui Kulikauskui
g.antanas@gmail.com

2020-08- Nr. A51-

/20(3.3.2.26E-VMA)

DĖL VILNIAUS KONGRESŲ CENTRO PROJEKTO

Atsakydami į Jūsų 2020-07-13 raštą (reg. Nr. A50-21171/20) „KOKIOS KITOS VIETOS
SVARSTYTOS DĖL VILNIAUS KONGRESŲ CENTRO“ informuojame, kad 2015 m. birželio
9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų
ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams
renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“ (toliau – Nutarimas). Projekto
tikslas - įrengti naują kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centrą, skatinti ir plėtoti
dalykinį (konferencinį) turizmą, siekiant padidinti Lietuvos žinomumą ir turizmo sektoriaus
konkurencingumą bei sudarant sąlygas pritraukti investicijas.
Svarbu paminėti, kad 1971 m. pastatyti Vilniaus koncertų ir sporto rūmai (unikalus objekto
kodas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 17400) yra regioninės reikšmės nekilnojamųjų
kultūros vertybių objektas, kurį siekiama ne tik išlaikyti, bet ir įprasminti, tikslingai pritaikant
visuomeninėms reikmėms.
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato bei žemės sklypo valdytojas Valstybės įmonė
turto bankas, vykdydama Nutarimą, 2016 m. kovo 25 d. paskelbė viešąjį konkursą dėl Vilniaus
koncertų ir sporto rūmų, esančių Rinktinės g. 1, Vilniuje, pritaikymo kongresų, konferencijų ir
kitų kultūrinių renginių veiklai pagal rangovo projektuojamų statybos ir inžinierinių darbų,
elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas darbų
pirkimo.
Visų planavimo ir projektavimo procedūrų atlikimo metu, Savivaldybė skyrė didžiulį
dėmesys Vilniaus žydų senųjų Šnipiškių kapinių teritorijai, todėl 2016 m. gegužės 16 d. pastato
rekonstrukcijos sprendiniai buvo derinami su Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu, kuris
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pritarė Vilniaus kongresų centro projekto projektiniams pasiūlymams. 2019 m. birželio 1 d. buvo
pritarta Vilniaus kongresų centro rekonstrukcijos ir sklypo sutvarkymo sprendiniams (toliau –
Projektas).
Papildomai informuojame, kad 2019 m. birželio 17 – 19 d. vyko Projekto sprendinių
aptarimas su Europos kapinių išsaugojimo komiteto atstovų rabinu Dr. Berysz Rosenberg ir
konsultantu Arieh Klein. Vėliau, 2019 m. rugsėjo 9 – 10 d. vyko susitikimas dėl projekto
sprendinių susijusių su Vilniaus žydų senųjų Šnipiškių kapinių teritorija. Susitikime dalyvavo
Europos kapinių išsaugojimo komiteto atstovai.
Atsakydami į Jūsų klausimą ar buvo svarstytos analogiškos vietos Vilniaus kongresų
centro įrengimui, maloniai prašome šiuo klausimu kreiptis į Lietuvos Respublikos vyriausybę.
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