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Finansų ministerijai
Ministro Pirmininko pavedimu prašytume, rengiant ir teikiant patikslintą 2021 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektą, išnagrinėti ir įvertinti bendruomenių prašymus neskirti lėšų Vilniaus kongresų
centro (buv. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų) rekonstravimui, taip pat atsakyti draugijai
„Gerbkime kapines“ (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai).
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-----Original Message----From: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt>
Sent: Monday, December 14, 2020 7:38 AM
To: LRVK raštinė <rastine@lrv.lt>
Subject: FW: Prašome Vyriausybę skelbti argumentus už ir prieš Sporto rūmų rekonstravimą

-----Original Message----From: ruta@kapines.com <ruta@kapines.com>
Sent: Sunday, December 13, 2020 6:21 PM
To: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt>
Subject: Prašome Vyriausybę skelbti argumentus už ir prieš Sporto rūmų rekonstravimą
Gerbiama Lietuvos Respublikos Ministre pirmininke Ingrida Šimonyte, Gerbiama Lietuvos Respublikos
Finansų ministre Gintare Skaiste,
Prašome Jūsų užtikrinti, kad naujoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė peržiūrėtų, suvestų, įsiklausytų ir
atsižvelgtų į jai pateiktus argumentus nefinansuoti Vilniaus žydų kapinėse esančių Vilniaus sporto rūmų
rekonstravimo.
Lietuvos Respublikos Seimas pateikė Vyriausybei svarstyti 55 gautus pasiūlymus nefinansuoti Vilniaus
koncertų ir sporto rūmų rekonstravimo.
Jų sulaukė iš Seimo nario Kęstučio Masiulio, taipogi iš daugybės organizacijų ir asmenų.
Šį Ateities DNR projektą kuruoja Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamentas.
Departamento direktorė Aušra Vičkačkienė mums pasakė telefonu, kad Departamentas negavo iš
Vyriausybės šių pasiūlymų, nė jokio nurodymo juos peržiūrėti.
1) Prašome, kad Finansų ministerija paskelbtų raštą, kuriame išdėstytų visus gautus argumentus
nefinansuoti rekonstravimo, taipogi visus argumentus finansuoti rekonstravimą, ir galiausiai savo išvadas,
kaip jinai vertina šiuos argumentus, kodėl jinai siūlo rekonstravimą finansuoti ar jo nefinansuoti.
2) Kartu prašome, kad Finansų ministerija savo svetainės naujienose lietuvių kalba https://finmin.lrv.lt ir
anglų kalba https://finmin.lrv.lt/en/ pripažintų nepaprastą susidomėjimą Lietuvoje ir išeivijoje šiuo biudžeto
klausimu:
2A) Seimo Biudžeto ir finansų komitetas sulaukė rekordinį skaičių - 54! - pasiūlymų iš organizacijų ir asmenų
būtent šiuo klausimu. Šiais metais bet kokiais biudžeto klausimais be mūsų šalininkų pasiūlymus teikė vienų
vienintelė Lietuvos savivaldybių asociacija. Palyginimui, 2019 metais pasiūlymus teikė 3 organizacijos ir
asmenys, 2018 metais - 4, 2017 metais
- 1, 2016 metais - 11, 2015 metais - 5.
2B) Rutos Bloštein „Peticiją perkelti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių“ yra
pasirašę 52,567 žmonės.
https://www.bernardinai.lt/2017-02-28-peticija-del-vilniaus-zydu-kapiniu-likimo/
2C) Žymiausias litvakų rabinas Chaimas Kanievskis ir aukščiausias litvakų rabinų teismas Bnei Brak yra
paskelbę nuosprendį draudžiantį šiose Vilniaus žydų kapinėse įkurdinti kongresų rūmus nė vystyti bet kokią
su kapinėmis nesusijusią veiklą.
https://defendinghistory.com/authorized-english-version-of-cemetery-edict-by-doyen-of-litvak-rabbis-isreleased/103111

2D) Laikraštis „The Algemeiner“ įtraukė žymiausią Lietuvos žydų šviesuolį Dovid Katz į „Šimtuką žmonių
2020 metais teigiamiausiai įtakojusių žydų gyvenimą“. Būtent pabrėžė jo žygį „paprieštarauti Lietuvos
valdžios sumanymui pastatyti kongresų rūmus istorinėse žydų kapinėse Vilniuje, kuriose tūkstančiai Vilniaus
žydų piliečių tebėra palaidoti.“ https://www.algemeiner.com/list/the-top-100-people-positivelyinfluencing-jewish-life-2020/
Šiame sąraše jisai pagerbtas kartu su JAV prezidentais Donald Trumpu ir Joe Bidenu, Izraelio ministru
pirmininku Benjamin Netanyahu, ir daugybe kitų politikos, verslo, kultūros bei religijos įžymenybių.
Kreipiamės į Jus, kad Finansų ministerija patenkintų šiuos mūsų prašymus puoselėti Lietuvos demokratiją,
pripažinti ir gerbti jos dalyvius, atsakingai vertinti jų argumentus, pažvelgti į šį Lietuvos biudžeto klausimą
juo susidomėjusiųjų akimis.
Laukiame atsakymo iš Finansų ministerijos.
Ruta Bloštein
Andrius Kulikauskas
Arkadij Kurliandchik
Draugija „Gerbkime kapines“
ruta@kapines.com
+370 607 27 665 (Andrius)
http://www.kapines.com
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From: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt>
Sent: Monday, December 7, 2020 4:39 PM
To: LRVK raštinė <rastine@lrv.lt>
Subject: FW: Objection to Budget Allocation

From: GUOGA Antanas <antanas.guoga@lrs.lt>
Sent: Monday, December 7, 2020 4:11 PM
To: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt>
Cc: BRAZDILIENĖ Alina <alina.brazdiliene@lrs.lt>
Subject: FW: Objection to Budget Allocation

Laba diena,
Persiunčiu Jums žydų bendruomenių prašymą neskirti lėšų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
pastatų komplekso Vilniuje rekonstravimui iš Valstybės investicijų 2021–2023 metų programos.
Pagarbiai
Antanas Guoga
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, I-114 kab.
Tel.: (8 5) 239 6441
El. p. antanas.guoga@lrs.lt

From: Save Vilna <savevilna@gmail.com>
Sent: Tuesday, November 24, 2020 6:28 PM
To: businessadviser@mail.com
Subject: Objection to Budget Allocation

Dear Honorable Seimas Member,
I communicate to you on behalf of the following people and organisations, with the
purpose of protecting the interests of the respective parties and those of the Jewish
communities they represent, with reference to the government proposed budget
allocation for the development of a conference center on the Shnipishok cemetery.
 Conference of European Rabbis (CER)
 Moetzes Gedolei Hatorah (Council of Torah Sages) of Agudath Israel of America
 Orthodox Union
 NY Board of Rabbis
 Agudath Israel of America



Members of the Israeli Knesset
 Chief Rabbi of Israel
 Minister Ayeh Deri – Israeli Minister of Interior
 Bnei Berak Rabbinical Court of Rabbi Nissim Karelitz
 Chief Rabbi of South Africa
Letters from the above mentioned parties, outlining their objections to the conference
center on the old Jewish Piramont cemetery in Shnipishok, Vilnius may be downloaded
for review from: https://bit.ly/JewishReps
The Lithuanian government’s suggested state budget for 2021 currently provides
funding for a conference center development on the cemetery. As stated in the respective
letters, the proposal for the conference center development violates Jewish legal, cultural
and heritage provisions of Jewish law.
It is important to appreciate that Jewish law has determined that it is forbidden to use the
cemetery for a conference center or any other purpose, other than as a resting place
for the deceased. Accordingly, because of the heritage and cultural Lithuanian
provisions attached to protected sites, it is therefore an illegal initiative under Lithuanian
law as well.
In this regard, the matter is currently being litigated in the Lithuanian courts: (Lith. Dėl
uždraudimo atlikti veiksmus sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje) Nr. e2625-918/2020 in the District Court of Vilnius City.
Given: 1) the broad international objections to the conference center which have been
filed, 2) current litigation and 3) the probability that the illegal development will never
be actualized, we believe that it will not be in the interests of the Lithuanian government
to include a provision for expenditure in a budget for the proposed conference center.
Therefore, any allocation or provision of expenditure to the conference center on the
cemetery site, will be both irresponsible and detrimental to the Lithuanian economy.
The results of a recent poll, overwhelmingly opposed the development of a
conference center on the Shnipishok cemetery. See
https://twitter.com/Save_Vilna/status/1328779703000440834
We are confident that given the sentiment which strongly favors the scraping of a budget
allocation for a conference center on a Jewish cemetery, the committee will move to
remove the provision for its respective expenditure, and trust that the respective
allocation will be made to an alternative form of expenditure.
Should you have any further questions, please do not hesitate to contact me.
Respectfully,

Rabbi Elchonon Baron
Dean, Ahavas Torah Baranovich
US – Canada – Israel
Chairman of International Committee to Save the Shnipishok Cemetery
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