
2006.12.19 d. įvykusio 2-ojo LR Vyriausybės Peticijų komisijos posėdžio,  

kuriame svarstyta Peticija “dėl buvusio “Lietuvos” kino teatro likimo  

ir su juo esmingai susijusio sostinės kultūros politikos formavimo” 

 

                                                 STENOGRAMA  

 

 

Pirmininkas P. Koverovas: Laba diena visi dar kartą. Tai šiandien mes... Kiek praeitą 

kartą girdėjome, tai tą esmę iš tikrųjų žinome. Tai šiandien iš tikrųjų norėtume žinoti 

konkrečius reikalavimus pareiškėjų, pavyzdžiui, kokius teisės aktus kaip pakeisti. 

Turėtume išklausyti Savivaldybės nuomonę dėl to, Kultūros ministerijos, ir tada iš 

tikrųjų, matyt, po diskusijų, galvosime kokį sprendimą  priimti. Bet, matyt, akcentuoti 

tokius dalykus, kuriuos diskutavome praeitą kartą nereikėtų. 

 

Š. Bagdonas: būtų techninis klausimas: praeito posėdžio reikėtų protokolo ir kokia būtų 

darbotvarkė, kiek šiandien mes užtruksime, kad orientuotis? 

 

P. Koverovas: racionaliai mums reikia laiko tiek, kiek koncentruotai galėtume išdėstyti 

kiekvienas savo poziciją. Mes galim, aišku, išsiplėsti į dideles diskusijas, bet kiek 

suprantu, visi čia esantys esmę tų dalykų žino. Mums reikia koncentruotis ne į galimybę 

plačiai padiskutuoti, o vis tik į racionalius sprendimus, t.y., ką Vyriausybė gali padaryti 

tam, kad patenkinti, t.y., kokia dalimi jūsų dalykai gali būti patenkinti ir kiek jie yra 

Vyriausybės arba Vyriausybei pavaldžių institucijų kompetencijoje. 

 

Š. Bagdonas: o protokolas? 

 

P. Koverovas: o protokolas... 

 

V. Naugurnaitė: praeito? 

 

R. Kalinauskaitė:  na ir šio susitikimo - ir reglamentas, ir protokolas? Kaip Šarūnas 

minėjo, kaip būtų šiuo atveju įforminama, kad tiesiog būtų galima grįžti prie tų dalykų ir 

pažiūrėti, kas jau buvo kalbėta, ir tada, kai tą protokolą, kur mes patys rašėm… Kaip šį 

kartą yra? 

 

P. Koverovas: protokolas, aišku, su išvadom bus kartu pateiktas. Tai nebus stenogramos 

forma, kurią jūs padarėte, bet... 

 

Š. Bagdonas: o su ta scenograma ar teko susipažinti praeito posėdžio? 

 

P. Koverovas: Taip. 

 

Š. Bagdonas: ok. 

 

R. Kalinauskaitė: Kadangi šitas posėdis jau yra ano posėdžio tęsinys, tai aišku, kad 

nereikėtų kartoti to, kas tada buvo pasakyta, bet buvo nutarta dėl kelių tokių dalykų.  Kad 



nukeliamas posėdis dėl kelių priežasčių. Viena, yra negauti kelių įstaigų, institucijų 

atsakymai - konkrečiai buvo kalbėta apie Kultūros minsiteriją ir Vilniaus apskrities 

viršininko administraciją, pirmas dalykas. Ir antras dalykas - mes buvome paprašyti 

pateikti sukonkretintus Peticijos reikalavimus. Tai pradėsiu nuo antrojo. Buvo atsiųstas 

laiškas Gedimino Urbono. Ar Vyriausybės Peticijų komisija yra susipažinusi? 

 

P. Koverovas: Taip. Mes su juo esame susipažinę. Ir tuos dalykus šiandien reiktų ir 

akcentuoti. Tai, kas buvo siųsta. Yra ir Apskrities viršininko administracijos atsakymas ir 

Kulūros ministerijos. Tai nauji dalykai ir šiandien mes apie tai ir turėtume diskutuoti. 

 

R. Kalinauskaitė: Dėl ko pradedu nuo atsakymų - nes mes negavome tų atsakymų, arba 

galbūt tiesiog gavome raštus, kurių nesuprantame, kad tai yra atsakymai. Nes Apskrities 

viršininko administracija buvo paprašyta Vyriausybės Peticijų komisijos nario kalbėti 

apie sklypo nuomos kainą. Tokio atsakymo jokio mes negavome. Ar jūs turite? 

 

J. Markevičienė: mums bent jau nieko nebuvo atsiųsta. 

 

Š. Bagdonas: arba pristatykite gal trumpai (tuos atsakymus). 

 

P. Koverovas: čia yra Kultūros ministerijos atsakymas ir čia yra Apskrities protokolas. 

Protokolo esmė, tai yra kiek susiję su šita Peticija, tai atsižvelgiant į visuomenės reakciją 

ir siekiant maksimaliai užtikrinti, kad nebūtų urbanistinių ir paveldosauginių reikalavimų 

pažeidimų, prašyti rengėjų papildomai detalų planą pateikti ICOMOS ekspertų ir 

Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus... ir architektūros ekspertų tarybos 

vertinimui… 

 

R. Kalinauskaitė: Šitą raštą mes gavome. Bet ar tai yra atsakymas, va tas kurio mes 

laukėme, nes iš tikrųjų buvo prašyta atsakyti į klausimą apie sklypo nuomą. Šitas irgi yra 

labai svarbus dalykas, bet… 

 

P. Koverovas: čia yra Apskrities atstovas, aš manau, mums atsakys į tą klausimą. Tai gal 

pradėkime iš eilės, kaip ir tarėmės. 

 

J. Markevičienė: bet to atsakymo raštu nėra? 

 

P. Koverovas: Peticijų komisijos darbo esmė yra žodinis nagrinėjimas. Tai, ko nėra 

rašytiniuose dokumentuose, tai mes galime... 

 

R. Kalinauskaitė: tiesiog reikėtų pasitikrinti, ar va šitas va raštas, skirtas Valstybės 

kontrolei, persiųstas mums tai ir yra atsakymas, kurio laukėme po pirmojo posėdžio. 

 

P. Koverovas: Kultūros ministerijos? 

 

R. Kalinauskaitė: taip. 

 



P. Koverovas: yra Kultūros ministerijos raštas Peticijų komisijai, kuris parašytas 

gruodžio 6 dieną. 

 

R. Kalinauskaitė: Aha, mes tokio negavome. Nesame su juo susipažinę. 

Tai gal mes galėtume pristatyti tuos savo sukonkretintus reikalavimus. 

 

P. Koverovas: šitas dalykas būtų iš tikrųjų svarbus ir tada mes galėtume kalbėt apie 

racionalų... 

 

G. Urbonas: tai gal galėtume tada? Karolis pasiruošęs perskaityti. 

 

K. Klimka: tai galime priminti reikalavimus. Tai būtų 5 reikalavimai. Siūlome: 

Pirma: sudaryti darbo grupę parengti Teritorijų planavimo įstatymo pataisai, kurioje būtų 

apibrėžta viešosios erdvės sąvoka. Antrasis reikalavimas. 

 

P. Koverovas: jeigu galim, trupučiuką padiskutuoti prie kiekvieno reikalavimo. Šiaip jau 

jūs žinote, esate susipažinę su Peticijų įstatymo reikalavimais, ir šiuo atveju darbo grupės 

sudarymas tai yra procesas, ne rezultatas. O šiuo atveju mes kalbame apie Vyriausybės 

galimus sprendimus. Tai yra, kokie teisės aktai galėtų būti pakeisti patenkinti jūsų 

reikalavimus. Darbo grupės sudarymas tai nėra rezultatas. Galutinis rezultatas šiuo atveju 

yra Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimas. Kitaip sakant, tai yra tai, ką iš esmės savo 

kompetencijoj gali priimti įstatymą leidžiantis Seimas. Dėl to norėtųsi daugiau diskutuot 

apie tuos galimus sprendimus. Kitaip sakant, mums reikia diskutuoti daugiau apie tai, ką 

gali padaryti pati Vyriausybė. 

 

Š. Bagdonas: būtų replika tokia, kad būtent Peticijų įstatymas, jame ir parašyta yra, kad 

gali inicijuoti Vyriausybė darbo grupes, t.y. krūva rezultato to, kuris gali būti ne tik kad 

įstatymo pakeitimas, bet konkrečios problemos sprendimas. 

 

P. Koverovas: kalbam apie rezultatus. Dėl to ir yra įstatymai ir Seimo Peticijų komisija, 

ir Vyriausybės Peticijų komisija. Kiekviena iš jų turi savo galutinį darbo rezultatą. Seimo 

Peticijų komisija - kiek susiję su įstatymų priėmimu, projektų rengimu ir pasiūlymais dėl 

įstatymų keitimo, Vyriausybės Peticijų komisija - kiek susiję su Vyriausybės nutarimų 

priėmimu ir institucijų, subordinuotų Vyriausybei, sprendimų priėmimu. 

 

Š. Bagdonas: tai visiškai teisingai. 

 

K. Klimka: šio pirmo reikalavimo esmė - tai yra viešosios erdvės sąvokos apibrėžimas. 

Ir reikalaujama teisės aktų, kuriuose būtų apibrėžta viešoji erdvė. Tokių nėra, mūsų 

teigimu. 

 

R. Kalinauskaitė: ar Vyriausybė galėtų inicijuoti tokią Teritorijų planavimo įstatymo 

pataisą, kurią, be abejo, Seimas toliau tvirtins, tai nėra Vyriausybės kompetencijoje, bet 

patį procesą, atsižvelgdama į tai, kad tokios pataisos akivaizdžiai reikia, ką rodo 

“Lietuvos” kino teatro pavyzdys. Tiesiog inicijuoti patį procesą.  

 



P. Koverovas: gal Vyriausybė tą galėtų daryti, bet šiuo atveju, matyt, nėra Peticijos 

teisės įgyvendinimas. Tai yra šiaip teisėtvarkos proceso dalis, aš suprantu, yra įmanomas 

toksai dalykas. Bet jeigu kalbame šiuo atveju kaip Peticijos tenkinimo rezultatas, tai toks 

Peticijos reikalavimo tenkinimas galimas Seimo Peticijų komisijos. Nes būtent Peticijos 

esmė – matyti galutinį rezultatą. Galutinis rezultatas, kiek suprantu, šitos viešosios erdvės 

apibrėžimas Teritorijų planavimo įstatyme. Kitaip sakant, tas reikalavimas bus 

patenkintas, kai bus įstatyminė nuostata, kuri apibrėš, kas yra viešoji erdvė.  

 

Š. Bagdonas: tai vienas iš šitų punktų ir yra prašomas… 

 

J. Markevičienė: Kadangi Vyriausybė turi įstatymų iniciatyvos teisę... 

 

Š. Bagdonas: Tai čia tik pirmas punktas. 

 

P. Koverovas: Tai mes supratome. Gal padiskutuokime, kad nenukreiptume diskusijos ta 

linkme, kuri...  

 

K. Klimka: Tai jei aš teisingai supratau jūsų poziciją, kad Vyriausybė šiuo klausimu, 

būtent viešosios erdvės sąvokos apibrėžimo klausimu, jūsų teigimu, nieko negali 

padaryti? Ar aš teisingai suprantu? 

 

P. Koverovas: Aš komentuoju Peticijų įstatymo reikalavimus, o ne savo subjektyvią 

nuomonę. 

 

K. Klimka: Jokiu būdu aš apie jūsų subjektyvią nuomonę ir neklausiu. Aš klausiu apie 

komisijos nuomonę. 

 

P. Koverovas: Turime šitą punktą ir jo sąsajas su Peticijų įstatymu ir Vyriausybės 

Peticijų komisijos kompetencija.  

 

Teisininkas A. Biguzas: Pirmas punktas buvo sudaryti darbo grupę.  Tai sekant pagal 

Vyriausybės Peticijų komisijų kompetenciją, pagal įstatymo 7.5 punktą, kaip tai aiškinta - 

sudaryti darbo grupę teisės aktų projektui parengti. 

 

P. Koverovas: Tai kokių teisės aktų projektams? 

 

J. Markevičienė: Teritorijų planavimo įstatymo. 

 

Š. Bagdonas: Kad būtų apibrėžta viešosios erdvės sąvoka. 

 

Komisijos narys šalia pirmininko: Tai nutarimas gali būti <..> įstatymo projektas. 

 

J. Markevičienė: Taip. 

 

Komisijos narys šalia pirmininko: Bet nutarimu mes neišspręsime šitos problemos. Čia 

reikalinga įstatymo pataisa. 



 

J. Markevičienė: Bet ją pirma reikia parengti. 

 

Komisijos narys šalia pirmininko: Mes sprendžiame klausimus, kurie yra Vyriausybės 

kompetencijoje. Įstatymų Vyriausybė neleidžia. 

 

Š. Bagdonas: Bet sudaro darbo grupę parengti įstatymo pataisas. 

 

Komisijos narys šalia pirmininko: Čia jau Seimo kompetencija. Įstatymų leidyba yra 

Seimo kompetencija. 

 

Teisininkas A. Biguzas: Tai siūlome, kad darbo grupė ir parengtų įstatymo pataisas.  

 

P. Koverovas: Peticijos esmė yra konkretus reikalavimas ir jo įgyvendinimas. Darbo 

grupės sudarymas yra… 

 

Š. Bagdonas: Tai yra svarbus rezultatas 

 

R. Kalinauskaitė: Tam tikras tarpinis rezultatas. 

 

P. Koverovas: Tarpinis rezultatas yra procesas, teisėkūros proceso dalis. Šiuo atveju mes 

kalbame apie konkrečius rezultatus. Tikslas, kurį jūs norite pasiekti. Jeigu tikslas, kurį jūs 

norite pasiekti, yra viešosios erdvės apibrėžimas, tai iš esmės nereikia darbo grupės. Tai, 

matyt, yra apibrėžimo klausimas, sąvokos klausimas Teritorijų planavimo įstatyme. Tai 

yra, jeigu jūs suformuluojate ir pateikiate Peticijų komisijai kažką daryti, darbo grupes 

sudarinėti ir nenustatyti aiškaus uždavinio, ką toje grupėje padaryti, tai nėra Peticijos 

objektas. Jeigu mes kalbame, kad mes žinome, kaip ta sąvoka turi atrodyti, tai nėra 

prasmės sudarinėti darbo grupės. Tai yra įstatymo pakeitimas. 

 

G. Urbonas: Matot, visa problema yra tame, kad visi privatizacijos procesai ar viešųjų 

erdvių, arba kultūros erdvių naikinimai prasideda nuo to, kad nėra aiškaus viešosios 

erdvės apibrėžimo. Tai vienas momentas. Antras momentas yra tas, kad nėra viešųjų 

erdvių registro. Aš praeito posėdžio metu demonstravau šitą schemą, kuri vadinasi 

„Vilniaus miesto viešųjų erdvių schema“, kuri iš esmės apibrėžia tiktai gatves. Tai yra, 

tik gatvė suprantama kaip viešoji erdvė. Tuo tarpu aikštės, kultūros vietos ir visa kita yra 

eliminuojama. Todėl tokio registro buvimas padėtų realius pagrindus - vienas dalykas, 

įvardinti viešųjų erdvių kokybę, atskirti, kur yra tikros viešosios erdvės, ir kur yra pseudo 

viešos erdvės, sakykime, tokios kaip parduotuvės ir panašiai. 

 

R. Kalinauskaitė: Ir šiuo atveju tas galutinis rezultatas (jūs klausiate kokio galutinio 

rezultato mes siekiame) , tai jis buvo įvardintas pačioje pirmoje Peticijoje - išsaugoti 

visuomenei tą viešąją „Lietuvos“ kino teatro erdvę. Praėjusiame posėdyje mes buvome 

paprašyti tiesiog pasiūlyti konkrečias priemones pasiekti šitam tikslui. Tai pakeisti tam 

tikrus įstatymus, sukurti darbo grupes, kurios nagrinėtų tą problemą ir yra tos konkrečios 

priemonės. Tai nėra galutinis rezultatas, bet tai yra tam tikras tarpinis rezultatas, kad būtų 

galima pasiekti galutinį. 



 

K. Klimka: Aš, jei galima, norėčiau tokią analogiją pateikti. Žinome tokį mechanizmą, 

kaip vartotojų teisių gynimas, kur yra vartotojų teisių gynimo nacionalinė taryba, kuri 

teikia Vyriausybės vardu iniciatyvas, remdamasi skundais piliečių. Ir tokiu būdu 

inicijuojami tam tikri aktai. Aš manyčiau, kad vis dėlto ta iniciatyvos teisė Vyriausybės 

turėtų būti plačiai naudojama. 

 

P. Koverovas: Aš suprantu tą jūsų turinio klausimą. Bet mes kalbame apie teisines 

kategorijas, deja, mes turime jomis vadovautis. Nežinau, ar teisininkai iš tikrųjų mano, 

kad Vyriausybės Peticijų komisijos kompetencijoje yra sudaryti darbo grupę dėl įstatymo 

keitimo. 

 

Š. Bagdonas: Peticija yra apie kultūros politikos formavimą. Šiam klausimui reikalingos 

teisinės kategorijos. Vyriausybė gali inicijuoti... 

 

P. Koverovas: Bet kokiu atveju, mes tada atskirai žiūrėsime. Tai tada kiti dalykai. Tada 

iš eilės. 

 

Elzbergas: Jei galima. Dėl kiekvieno reikalavimo paskui galėsime pasisakyti, ar kaip? 

 

P. Koverovas: Aš nežinau, galima kalbėti dėl kiekvieno iš eilės. 

 

Elzbergas: Nors tai tiesiogiai mūsų neliečia šis reikalavimas, kad būtų sudaryta darbo 

grupė, ar nebūtų sudaryta darbo grupė, tarsi tiesiogiai Savivaldybės interesas nebūtų 

paliestas, ar įpareigojimų Savivaldybei nebūtų, spėju, kad iš to, jeigu jau būtų įstatymu 

numatyta, kas tai yra kultūros viešoji kultūros erdvė, tada galbūt Savivaldybėje jau sektų 

paskui. Bet žiūrėkime į reikalavimų esmę. Kažkas sugalvojo sau naujadarą - sąvoką. 

Toliau tas kažkas sugalvojęs nori, kad tai būtų numatyta įstatyme. Ir siekdamas parašo 

peticiją: „Noriu, kad man priimtina sąvoka „kultūros viešoji erdvė“ atsirastų įstatyme“. 

Bet šiandieną įstatyme yra aiškiai pasakyta, kas yra viešosios erdvės, t.y. viešoji vieta, 

žinome, kas yra kultūros objektai ir panašiai. Dabar atskira žmonių grupė sugalvojo, kad 

jiems įstatyme reikia vat štai tokios sąvokos ir mes pateikiam peticiją. Kaip tas klausimas 

tada atrodo? Tai dar kažkas įstatyme sugalvos įsirašyti dar ką nors. Tai šiandien dieną 

teisė turi būti ginama pagal galiojančius įstatymus. O jeigu teisė yra pažeista, ir teisei 

ginti trūksta kažkokio teisės akto, tai turėtų aiškiai suformuluot. O dabar formuluojama 

tiktai tai, kad mes norime sąvokos įtvirtinimo. O kas iš to seka? Koks pagrindimas iš to 

yra?  

 

Š. Bagdonas: Mes surašėme tą pagrindimą – pagrindimas yra surašytas. 

 

J. Markevičienė: Ir dar galbūt būtų galima papildyti, kad iš tikrųjų ta sąvoka nėra 

visiškai nežinoma. Jinai Europos teisėje yra iš tikrųjų žinoma ir įteisinta. O jeigu 

Lietuvoje formuojant Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymus kažkas apie ją pamiršo, 

tai mes ir nurodome tą trūkumą. Tuo pačiu atveju trūksta harmonizacijos tarp Europos 

teisės atitinkamos ir mūsų įstatymų. Taip kad manau, kad ponas Elzbergas nėra teisus, 



nes mes turime įstatymus harmonizuoti su Europos teise. Ir visose srityse. Tame tarpe ir 

teritorijų planavime. 

 

R. Kalinauskaitė: Ir tą nurodome remdamiesi labai konkrečiais pavyzdžiais. Vilniaus 

transporto schema šiuo metu yra vienintelis reglamentas, kuriame kalbama apie viešąsias 

erdves. Praėjusiame posėdyje tą trūkumą ir praktikoje, ir teisinėje sistemoje ir 

akcentavome. 

 

J. Markevičienė: Savivaldybė iš tikrųjų, deja, nesupranta, kas yra viešoji erdvė. Nes 

pagal ją, tai yra magistralė. Tai prieštarauja Europos teisei. Vis tiktai viešoji erdvė yra 

labai aiški urbanistinė kategorija. Ir mes manome, kad jei iš tikrųjų Vyriausybė negali 

sudaryti darbo grupės įstatymo pataisoms, o jūs sakote, kad tai padaryti gali tik Seimas, 

tai Peticijų komisija visiškai sėkmingai gali parašyti, kad, kadangi Vyriausybė 

nekompetetinga teikti įstatymų pataisas, tai... 

 

R. Kalinauskaitė: Gali siūlyti sudaryti darbo grupę Seimui. 

 

P. Koverovas: Mes šiuo atveju nepradėkime čia diskutuoti apie įstatymo aiškinimą. Šiuo 

atveju įstatymas sistemiškai šitą aiškina. Vyriausybė gali sudaryti darbo grupę tuo atveju, 

jei tai yra Vyriausybės priimamas sprendimas, ar tai yra institucijos, kuri yra pavaldi 

Vyriausybei, priimamas sprendimas. Tokiu atveju projekto parengimui gali būti 

sudaroma darbo grupė. Bet galutinį sprendimą turi priimti Vyriausybė ar jos subordinuota 

institucija. Jeigu tas įstatymas ar teisės aktas turi būti Seimo, t.y. turi būt įstatymas, šiuo 

atveju tai yra Seimo Peticijų komisijos kompetencija.  

 

R. Kalinauskaitė: O jeigu Peticijų komisija mato, kad šiuo metu esančių teisinių 

priemonių nepakanka spręsti problemai, su kuria ji susiduria, ar ji gali siūlyti sudaryti 

tokią darbo grupę? 

 

P. Koverovas: Siūlyti ji gali sudaryti, bet tai nėra Peticijų įstatymo reglamentavimo 

dalykas. Tai yra bendrai teisėkūros proceso dalis. Bet jei mes kalbame apie Peticijų teisės 

įgyvendinimą, tam ir yra atskira struktūra – Seimo Peticijų komisija ir Vyriausybės 

Peticijų komisija. Tiek kiek susiję su įstatymų keitimu, turi nagrinėti Seimas. Tiek kiek 

susiję su Vyriausybės nutarimais arba Vyriausybės pavaldžių institucijų teisės aktais, turi 

nagrinėti Vyriausybės Peticijų komisija. 

 

R. Kalinauskaitė: O pati pirmoji Peticija buvo adresuota ir Seimui, ir Vyriausybei, ir 

daugeliui kitų institucijų, ir taip atsitiko, kad šį klausimą nagrinėja Vyriausybės Peticijų 

komisija. Ir jūs susiduriate su problema, kad galvojate, kad galbūt nesate pajėgūs, kiek 

suprantu, ne jūsų kompetencijoje, ar tada ...  

 

P. Koverovas: Iš dalies. Išklausykim visų jūsų reikalavimų, tada apsispręsim, kas iš 

tikrųjų yra Vyriausybės komisijos kompetencija.  

 

K. Klimka: Gal būtų galima paprašyti šiek tiek informacijos - vis dėlto kokiu pagrindu ši 

Peticija buvo pripažinta peticija.  



 

P. Koverovas: Peticijos pripažinimo klausimas yra... Vėlgi pradėkim nuo to, kokie 

reikalavimai buvo pačioje pradžioje. Šiandien Jūs pateikėt naujus reikalavimus... 

 

[Šurmulys]  

 

R. Kalinauskaitė: Šitie reikalavimai yra konkrečios priemonės pasiekti tam tikslui. 

 

Š. Bgdonas: Trečias punktas buvo [toks]: “užtikrinti demokratinį visuomenės dalyvavimą 

priimant esminius sostinės kultūros politikos sprendimus”. Viešosios kultūros erdvės 

sąvoka būtent ir padėtų užtikrinti demokratinį visuomenės dalyvavimą. Tos sąvokos mes 

neturime. Jeigu ponas Elsbergas ras įstatymuose viešąją kultūrinę erdvę... 

 

P. Koverovas: Mes visi suprantame... --------teisės įgyvendinimas nėra politinės 

diskusijos dalis. Mes kalbame apie konkrečių teisės aktų keitimą konkrečiai aiškiai mūsų 

sutartu būdu.  

 

Komisijos narys: Mes priimame tą siūlymą ir nukreipiame į Seimo Peticijų komisiją. 

Mes nesakom, kad nesprendžiam, bet yra Seimo Peticijų komisija, ji lygiai taip pat 

svarstys jūsų klausimą ir priims sprendimą sudaryti darbo grupę. Tai mes nusiunčiam tą 

pirmą klausimą ir baigiam. Toliau, nes kitaip nebaigsim šiandien.   

 

R. Kalinauskaitė: Bet jį galima peradresuoti? 

 

Komisijos narys: Taip, mes klausimą perduosim Seimo Peticijų komisijai, jie svarstys, 

sudarys darbo grupę ar ką… 

 

Elsbergas: Iš tikrųjų įstatymas numato peticijų teikėjams teisę patiems paruošti įstatymo 

projektą ir teikti Seimui su peticija. Šiuo atveju, taigi niekas tokios teisės iš jų neatėmė. 

Galėtų suformuluoti savo norimą įstatymo pataisą, teisėtai pasinaudoti Peticijų teise ir 

teikti tiesiogiai.  

 

J. Markevičienė: Mūsų siūlymai yra tokie, kokie jie yra.  

 

P. Koverovas: Mes nekvestionuojame šiuo atveju pasiūlymų pagrįstumo. Mes šiuo 

atveju kalbame tik apie subjektą, kuris gali tenkinti tuos pasiūlymus. Matyt, vienintelė 

išeitis šitokio siūlymo, koks jis yra suformuluotas, yra Seimo Peticijų komisija. Galima 

eiti prie kito siūlymo.  

 

K. Klimka: Ir antras, ir trečias, ir ketvirtas siūlymai yra dėl darbo grupių sudarymo, aš 

manau, kad čia galioja panašūs argumentai. Ar skaityti?  Antras punktas. Sudaryti darbo 

grupę, kuri atliktų urbanistinį sostinės viešųjų erdvių tyrimą. Jos tikslas - įvertinus viešųjų 

erdvių kokybę, parengti jų žemėlapį bei registrą. Tai užtikrintų, kad bus adekvačiau 

atsižvelgta į viešąjį interesą, planuojant privatizaciją ir urbanistinius procesus. Ištyrusi 

dabartinę viešųjų erdvių infrastruktūrą, ši darbo grupė turėtų įvertinti per 

nepriklausomybės metus įvykusius jos pokyčius bei ateičiai svarbias raidos tendencijas, 



kurios užprogramuotos Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų projekte. Svarbu 

atsakyti į klausimą, ar šie pokyčiai ir tendencijos yra pozityvūs viešojo intereso požiūriu. 

 

J. Markevičienė. Jeigu galima, papildyt norėčiau šitą punktą. Kodėl jis yra šitoj Peticijoj 

ir kodėl jis neadresuotas, pavyzdžiui, Savivaldybei. Todėl, kad, kaip parodė gyvenimo 

praktika, Savivaldybės panašūs tyrimai ne visada atsižvelgia į įstatymus. Pavyzdžiui, 

Lietuvos ICOMOS nacionalinis komitetas yra daręs keletą tokių ekspertizių, viena buvo 

dėl aukštybinių pastatų, ir dėl Senamiesčio detaliojo plano, kurį irgi rengė Savivaldybė.   

Ir ten visi tie dalykai - dauginiai teisės aktų pažeidimai buvo konstatuoti. Juo labiau, kad 

rengdama Bendrąjį planą savivaldybė irgi to neatliko - reiškia ji yra nesuinteresuota, ir iš 

tikrųjų čia yra reikalingas objektyvumas.  Kitaip sakant - nešališkas tyrimas. Savivaldybė 

nepajėgi to padaryti. Todėl mes manome, kad tokie tyrimai turėtų būti inicijuoti... 

Vyriausybė, pavyzdžiui, galėtų inicijuoti, kad [juos atliktų] Aplinkos ministerija, tokį 

dalyką, gaudama objektyvius rezultatus.  

 

R. Kalinauskaitė: Šitas tyrimas suteiktų kontekstą, kuriame būtų galima vertinti ir 

“Lietuvos” kino teatro problemas. Kol kas to konteksto trūksta.  

 

P. Koverovas: Bet tai vėl Teritorijų planavimo įstatymo dalykas, ar ne? 

 

Š. Bagdonas: Ne, ne. 

 

P. Koverovas: Keisti pagrindus. Kaip tas galėtų būti padaryta? 

 

Elsbergas: Vėl gi, du aspektai turbūt. Pirmas aspektas yra tai, kad visa veikla, susijusi su 

Savivaldybe, ko Savivaldybė nepadaro ar ką turėtų padaryti, turėtų svarstyti Savivaldybės 

Peticijų komisija. Yra tokia sudaryta. Ir pažymėtina, kad ten vadovauja opozicijos 

atstovai, sudarantys didžiąją daugumą. Teigti, kad atmetami peticijų siūlymai, nepagrįsta. 

Statistika rodo, kad dauguma peticijų pripažįstamos pagrįstomis. Antras dalykas, pats 

reikalavimas turėtų būti konkretesnis. Ką reiškia sudaryti darbo grupę inventorizuoti 

kultūros viešosioms erdvėms arba viešosioms erdvėms, kai ką tik pirmu punktu 

šnekėjom, kad nežinom, kas tai yra. Įstatymo nesuformuluota sąvoka ir panašiai. Dabar 

jau tirtume tai, ko dar kol kas nežinome, kas tai yra. 

 

K. Klimka: Tai Jūs nežinote. 

 

[Šurmulys] 

 

R. Kalinauskaitė: Yra tam tikri etapai. 

 

Elsbergas: Planuojant, Teritorijų planavimo įstatymas numato specialiuosius, 

detaliuosius planus, bendruosius planus. Jūs ruošiate vėlgi poveikio aplinkai vertinimą, 

įvairūs pjūviai tyrinėjami, ir visa kita. Tai kažkuo tai galima pasinaudoti galiojančiais 

įstatymais. Ir galų gale, iš kokių specialistų ta darbo grupė bus sudaryta? Kas ta 

institucija, kuri tai gali padaryti? Šiandien yra krūva institucijų, kurios gvildena tokius 

klausimus – KVAD-as ir daugybė kitų.  



 

P. Koverovas: Tai šiuo atveju vien dėl pavadinimo darbo grupę sudaryt... Matyt, šiuo 

atveju galima paprasčiausiai pakeisti tą reikalavimą – parašyti “inventorizuoti viešąsias 

erdves”. Klausimas yra sąvoka viešųjų erdvių – kol jos nėra įstatyme, neaišku, ką įtraukti 

į tas viešąsias erdves. Iš tiesų tie dalykai [bus] įgyvendinami tik tada, kai bus išspręstas 

pirmasis punktas.  

 

Š. Bagdonas: Bet dar kartą – kodėl tai [vis dėlto] turėtų, galėtų būti Vyriausybės dėmesio 

objektas. Nes mes krūvoj miestų savivaldybių pastebime labai panašias tendencijas - kai 

nacionaliniai interesai, ypač kultūros politikos interesai, nėra atliepiami konkrečioje 

savivaldybėje. Jeigu konstatuojame tai, kaip tam tikrą sisteminę ydą, Vyriausybės 

dėmesys būtent tokiam klausimui, ir ypatingai sostinėje, turint omeny “Kultūros sostinės 

2009” klausimą, ta darbo grupė tikrai duotų gerą rezultatą - ir šalies kontekstu, ir 

konkrečiai šitam miestui.  

 

K. Klimka: Manau, verta pridurti ir prie pirmo, ir prie antro siūlymo, kad vis dėlto mes 

kalbame apie šalies sostinę. Ir jos savivaldybė ir pats miestas nėra eilinė vieta. Tai 

reprezentacinė vieta, kuri reprezentuoja šalį. Tai vis dėlto yra ypatingas atvejis.  

 

J. Markevičienė: Be to, vėl galima priminti tą pačią Europos teisę. Jeigu sąvokos nėra 

Lietuvos nacionaliniuose įstatymuose, tai jie yra Europos atitinkamoje teisėje. Ir būdami 

Europos Sąjungos nariai mes esame visiškai pajėgūs atlikti tokį inventorinimą, 

pasiremdami konkrečiais... Ten daug jų yra prirašyta tų direktyvų. Dabar tikrai 

nepasiruošiau tų visų direktyvų sąrašo. Jeigu Peticijų komisiją domintų, tegul kreipiasi. 

 

R. Kalinauskaitė: O dėl antro punkto, vis dėlto, na, inventorizuoti tas viešąsias erdves. 

Ar tai būtų Peticijų komisijos kompetencija? Nes pirmą punktą, kiek supratau, 

peradresuosite Seimo Peticijų komisijai. O kai bus apibrėžta įstatyme ta sąvoka – ar tai 

būtų Vyriausybės Peticijų komisijos kompetencija?  

 

P. Koverovas: Klausimas, kaip įstatymas, kam įgaliojimai suteikti tą iš tiesų daryti? 

Šiandien į tą klausimą iš tiesų neįmanoma atsakyti. Neįmanoma atsakyti vien dėl to, kad 

mes šiandien neturime viešųjų erdvių sąvokos. Jeigu Seimas priimtų tą sprendimą dėl 

viešųjų erdvių ir nustatytų tvarką, kaip tos viešos erdvės atsiranda.... Vėlgi tas pats jūsų 

minėtas siūlymas dėl registro kūrimo. Iš esmės, jeigu yra įstatyminis pagrindas, jeigu 

įstatymas apibrėžtų, kas yra viešoji erdvė - kad jos yra įtraukiamos į registrą... Galbūt 

nereikia kalbėt apie atskirą registrą, galbūt galima kalbėt apie tą patį nekilnojamojo turto 

registrą , apie jau egzistuojančius registrus... 

 

[šurmulys]  

 

J. Markevičienė: Ne, ne - tai ne tas klausimas. 

 

Š. Bagdonas: Čia kitas aspektas. 

 



P. Koverovas: Šiuo atveju klausimas - ar tai atskiro registro klausimas? Jei galima 

kalbėti kažkuriame registre… Tai vėlgi jeigu atsiras įstatyminė nuostata dėl registrų 

kūrimo, taip kad įstatymas numatytų , kas tą galėtų padaryt. Neabejotinai įstatymai galėtų 

būti tos pačios… 

  

J. Markevičienė: Paimam iš Europos teisės ir įdedam. Savaitės darbas.  

 

R. Kalinauskaitė: Vyriausybės Peticijų komisijai atrodo, kad vis dėlto ši iniciatyva 

įtraukti į teisės aktus viešosios kultūros erdvės sąvoką yra sveikintina, ar ne? 

 

P. Koverovas: Nu ta prasme... Mes tam prieštaravimų kažkokių... Vėlgi, aišku, ji yra 

logiška. 

 

R. Kalinauskaitė: Ir ji yra šiuo atveju - sprendžiant “Lietuvos” kino teatro problemą - 

yra vienas iš būdų spręsti tą problemą, ar ne? 

 

P. Koverovas: Abejotina, ar galima spręsti jau įvykusį faktą. Bet šiuo atveju bent jau 

ateities klausimus... Matyt, šitos konkrečios problemos mes negalėtume spręsti, nebent 

Seimas ryžtųsi pasakyti, kad --- išimtinė valstybės nuosavybė, po to sektų paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūra, nacionalizavimo procedūra. Aš nežinau, apie ką mes 

šiuo atveju galim kalbėti. Bet tai vėlgi, aišku, ne reglamentavimo dalykas. Bent jau ta 

dalis, kas numatyta Teritorijų planavimo dokumentuose. Galėtų būt, aišku, toks 

sprendimas.   

 

K. Klimka: Ar gali Vyriausybės Peticijų komisija peradresuoti šitą reikalavimą 

Savivaldybės peticijų komisijai?  

 

Š. Bagdonas, J. Markevičienė: Kam to reikia? 

 

P. Koverovas: Galima tai padaryti, bet, matyt, galvokim apie tai, ką mes patys galim 

nuspręsti.  

 

Š. Bagdonas: Dar toks komentaras būtų, kad pirmas ir antras klausimai [reikalavimai] 

yra susiję, ir ne tik taip, kad tik išsprendus pirmą klausimą, būtų galimą spręsti antrą 

klausimą. Jeigu yra tas apibrėžimas viešosios kultūros erdvės europiniuose aktuose, tai 

galima pradėti tą darbo grupės darbą analizuojant sostinės urbanistinių viešųjų erdvių 

situaciją, ir lygiagrečiai Seime aiškintis, kaip turėtų būti apibrėžta ta sąvoka. Nes tai yra 

du pakankamai paralelūs dalykai, ypač turint omenyje, kad mes esame Europos 

Sąjungoje, o ten tomis sąvokomis operuojama. Tai būtų netgi pagrindimas Seimo grupės 

darbui, kadangi jau būtų reali praktika. 

 

Š. Bagdonas: Tai duok tą trečią. 

 

K. Klimka: Tai trečias būtų – sudaryti darbo grupę, kuri atliktų urbanistinį kultūros 

industrijų tyrimą. Pasaulyje kultūros industrijos yra pripažintos vienu iš svarbiausių 

veiksnių, lemiančių šalies konkurencingumą. Deja, Lietuvoje šis potencialas iki šiol 



tebėra nesuvoktas. Nėra atlikti tyrimai, leidžiantys įvertinti kultūros industrijų indėlį 

kuriant nacionalinį produktą. Todėl į kultūros industrijas neatsižvelgiama planuojant 

urbanistinius procesus bei privatizaciją, kuri baigiasi viešųjų kultūros erdvių sunaikinimu. 

Mūsų siūlomo tyrimo tikslas yra įvertinti dabartinę sostinės viešųjų kultūros erdvių 

infrastruktūrą, įvykusius ir prognozuojamus jos pokyčius bei poreikius kultūros industrijų 

požiūriu. Būtina kultūros poreikių aspektu įvertinti Vilniaus miesto bendrojo plano iki 

2015 metų projektą. Išskyrus vos kelis naujus kultūrinės traukos taškus, jame visai nėra 

numatyta naujų teritorijų kultūros objektams. Nėra nei žadėtos simfoninės muzikos salės, 

nei multifunkcinio kultūros centro, nei smulkesnių kultūros centrų. Svarbu atsakyti į 

klausimą, ar tokia kultūrinio gyvenimo vizija atitinka vilniečių poreikius ir būsimosios 

Europos kultūros sostinės statusą. 

 

P. Koverovas: Iš principo reikia žiūrėti, kokiu teisės aktu galima būtų tai padaryti. Šiuo 

atveju tai jau būtų iš esmės Vyriausybės Peticijų komisijos kompetencija. 

 

J. Markevičienė: Galėtų būti atitinkamas papildymas Lietuvos Kultūros politikos 

nuostatoms. 

 

Š. Bagdonas: Čia apie tyrimą. Tai būtų Vyriausybės kompetencijoje atlikti tokį tyrimą 

 

P. Koverovas: Matyt, net ne apie tyrimą - o vis dėlto reikėtų nustatyti, kokie kultūros 

objektai yra, jeigu kalbėtume apie galutinį rezultatą. Tyrimas šiuo atveju būtų tik dalis 

rezultato. 

 

G. Sodeika: Jei galima, aš trumpą labai komentarą pasakysiu. Reikia galbūt paviešinti. 

Ponas Elzbergas tai tikrai žino, o kas nežinote, tai tiesiog painformuosiu, kad 2009-

tiesiems metams, kuomet Vilnius taps Europos kultūros sostine, yra numatyta iš tikrųjų 

keletas objektų - tiek simfoninės muzikos prestižinė salė, tiek multifunkcinis, kultūrai 

būtent skirtas objektas Vilniaus mieste. Taip kad meras, kiek jisai pajėgia, jis viešina tuos 

planus, nes tai reikia daryti vien dėl to, kad tai turėtų palaikymą visuomenėje, tiek 

pritraukiant lėšas įvairiausias, nes tai kainuos nepigiai, taip kad atsakant į tai, replika būtų 

tokia. 

 

Komisijos narys: Bet iš principo ar tai galėtų būti Vyriausybės kompetencijoj, Kultūros 

ministerijos kompetencijoj? 

 

G. Sodeika: Taip, tai ir yra iš dalies Vyriausybės kompetencijoj, todėl, kad lėšos tiems 

objektams bus kopiruojamos tiek iš miesto, tiek Vyriausybės, tiek iš Europos Sąjungos 

lėšų.  

 

Š. Bagdonas: Dar toks komentaras, kad tyrimas turėtų būti gana išsamus, todėl kad ir iš 

Prezidentūros susirūpinimas buvo tas, kad nėra užtikrinamas demokratinis procesas 

kultūros politikos vykdymui. Mūsų Peticijoje antru punktu kaip tik yra “Dėl kultūros 

politikos formavimo” klausimas. Taip kad Vyriausybės dėmesys - atskiras,  peržiūrintis, 

vertinantis sostinės planus, būtų labai sveikintinas.  Ir demokratijos įvertinimas priimant 

sprendimus taip pat turėtų būti išnagrinėtas. 



 

R. Kalinauskaitė: Tuo labiau, kad ir dabar paminėti Vilniaus mero ir viešinti šiek tiek 

sprendimai yra prieštaringi ir abejotini. Tarkim vienas iš jų, numatytas buvusių Sporto 

rūmų vietoje. Ir tam reikėtų atlikti arba pastato rekonstrukciją, arba nugriauti tą pastatą. 

Šiuo metu jis yra paskelbtas kultūros vertybe. Meras kalbėjo, kad tenai bus 

daugiafunkcinis kultūros centras. Abejotina yra tokia galimybė, nes šiuo metu tą pastatą 

saugo įstatymas. Tai tokių klaustukų vis dėlto kyla. 

 

P. Koverovas: O jūs nematot problemos, kad tas pastatas šiandien yra saugomas įstatymo 

kaip kultūros vertybė? 

 

(šurmulys) 

 

Š. Bagdonas: Vilniaus savivaldybė šiuo atveju elgiasi visiškai neprognozuojamai - 

neaišku, kas bus, ir kaip bus. Taip pat kaip su kino teatru “Lietuva”. Vasarą tarybos narys 

žadėjo, kad bus atperkamos dvi salės, tai nebuvo labai entuziastingai sutikta. Tačiau 

vėliau miesto meras jau pasiūlė piliečiams išsipirkti tas dvi sales ir tarpininkauja 

privačiam interesui. Tai mes turime visiškai neaiškią savivaldybės politiką. 

 

K. Klimka: Dar verta pridurti, kad oficialiuose atsakymuose, laiškuose valstybės 

institucijos operuoja šitais pažadais kaip kažkokiu oficialiu šaltiniu, kas yra ypač keista. 

Ten yra, atrodo, Kultūros ministerijos ištisi laiškai, kur vien tiktai pasakojamos tokios 

pasakos apie kažkieno ketinimus. 

 

J. Markevičienė: Iš tikrųjų, kalbant apie Kultūros ministeriją, kaip dabar ponas 

viceministras pasakė, kad Kultūros ministerija kultūros politika rūpinasi.  Tuo tarpu 

gautame mūsų atsakyme 2006-10-31 “Dėl buvusio kino teatro “Lietuva” ponas Kultūros 

viceministras aiškina, kad Kultūros ministerija neturi jokio pagrindo kištis į Savivaldybės 

kultūros politiką.  Ir aiškina, kad Lietuvos kultūros sostinė yra kažkas eksteritorialus 

objektas, kuriam netaikoma Lietuvos kultūros politikos nuostata, ir kur Vyriausybė neturi 

jokios įtakos.  Aiškiai parašyta, kad viskas yra Vilniaus savivaldybės kompetencijoje ir 

ministerija net neturi teisės į tai kištis. Aiškinama, kad Savivaldybė neturi jokios 

galimybės išpirkti kino teatrą, nes yra biudžetinė valstybinė institucija. Todėl mums kyla 

klausimas, kodėl gali būti Nacionalinė Mažvydo biblioteka, kodėl gali būti Nacionalinis 

operos teatras - kodėl mes neturime Nacionalinės Sinematekos, neturime Nacionalinio 

[kino] centro, kodėl Kultūros ministerija aiškina, kad tai Savivaldybės kompetencija. Jei 

Savivaldybė pradės Mažvydo biblioteką pardavinėti, sekančią dieną jūs irgi pasakysit, 

kad tai ne ministerijos kompetencija? 

 

G. Sodeika: Ne, nepasakysim, todėl, kad Nacionalinė Mažvydo biblioteka yra ne miesto 

pavaldumo objektas.  

 

Š. Bagdonas: Dar kitas komentaras būtų, kad tiek Savivaldybė, tiek Vyriausybė gali 

vykdyti kultūros politiką ir netapdami savininkais tam tikrų objektų. Dabar plačiai 

nuskambėjusi “7 Meno Dienų” istorija. Vėlgi, Savivaldybė bando tapti savininku 

kažkokio tai dalyko. Juk galimos programos, ir teisingas finansavimas pagal programas 



konkuruojančių objektų. Jeigu būtų infrastruktūros organizavimo programa, kurioje 

skirtingi operatoriai galėtų tam tikruose infrastruktūros taškuose pateikti projektus ir gauti 

finansavimą, būtų labai puiku. Ir visai nebūtina, kad taptų vėl savininku būtent valstybė - 

nors tai gal būtų irgi variantas. Yra krūvos priemonių, ir Kultūros ministerija tas 

priemones turi savo arsenale.  

 

Elsbergas: Norėčiau grįžti prie Peticijos trečiojo reikalavimo ir pacituoti dar sykį 

Peticijos reikalavimą sudaryti darbo grupę, kuri atliktų urbanistinį kultūros industrijos 

tyrimą Vilniaus kultūros erdvių infrastruktūros požiūriu. Čia dvi teisinės sąvokos: 

“urbanistinis kultūros industrijos tyrimas”, kas yra “urbanistinė kultūros industrija”, čia 

pareiškėjai pateikia tik savo nuomonę. 

 

[Triukšmas] 

 

Rasa Kalinauskaitė: Jūs suklydote cituodamas: “urbanistinis kultūros industrijų 

tyrimas”. 

 

Elsbergas: jeigu galima, aš jūsų nepertraukinėjau. Noriu suprasti, ką reikės ištirti šiuo 

atveju. Reikės ištirti kultūros erdvių infrastruktūros požiūriu. Šiandien dienai visą 

reikalingą informaciją, kiek yra kokių kultūros įstaigų, kokia yra jų būklė, absoliučiai nuo 

bibliotekų iki kultūros centrų seniūnijose, tokią informaciją galime pateikti bet kuriai 

institucijai, kuri to paprašytų, įskaitant jos nusidėvėjimą, avarinę būklę, biudžetą ir visus 

kitus dalykus, absoliučiai viską. Tai ką šiuo atveju tas tyrimas duotų? Ar nepanašu tai į 

“nežinau kur, nežinau ką atnešti”. Ir kas tą dalyką tirtų? 

 

P. Koverovas: Mintis ta, kad reikėtų turėti kažką panašaus į Vilniaus Bendrąjį planą, tik 

jis turėtų būti kultūros erdvių bendrasis planas. 

 

Elsbergas: Specialusis planas dėl kultūros objektų išdėstymo schemos ir panašiai? Taip, 

toks planas galėtų būti parengtas, ir būtų visai logiška, nes šiandien yra sporto objektų 

išdėstymo specialusis planas, kuris numato nuo menkiausių aikštynų ir stadionų, iki 

menkiausių krepšinio aikštelių iki didelių objektų. Taip be abejo, jei būtų toks 

reikalavimas, nebūtų problemos paruošti. 

 

G. Urbonas: Man labai malonu, kad Savivaldybės atstovas sutinka su reikalingumu, 

tiktai gaila, kad yra labai pavėluotai yra šis pozityvus sutikimas.  Nes iš tikrųjų per 

paskutinius penkiolika metų tos kultūros erdvės su Savivaldybės pagalba buvo 

naikinamos, neturint jokio perspektyvinio plano. Ką mes norim iškelti, kad bet kokie 

planai, ar tai būtų Guggenheim’as plius Ermitaž’as, ar tai Tautos namai, ar tai “Lietuvos” 

kino teatro naikinimas - jie būtų daromi remiantis tam tikra metodika, tam tikru planu. 

Juk negalima taip staiga iš niekur nieko, nesiremiant jokiais dokumentais, pasakyti - “na, 

aš čia turiu tokią viziją” arba “manau, kad kino teatrų nereikia”. Nes teiginys, kad kino 

teatrų lankomumas mažėja ar panašiai, nesiremia jokiais moksliniais tyrimais, jokiais 

kultūros erdvių tyrimais, kultūros industrijų įvertinimu. Todėl “Lietuvos” byla kilo būtent 

iš tokio poreikio, kad mes šiandieną galime turėti kino teatrą. Rytoj galbūt mums reikės 

lazerių centro toj vietoj. Bet statydami ten gyvenamąjį namą, mes visiems laikams 



Vilniaus mieste, šitam urbanistiniame darinyje, prarasime kultūros vietą. Ir to praradimo 

nesugrąžins tie trys milijonai, gauti už privatizavimą. Keliamas klausimas susijęs ir su 

kultūros industrija, ir su miesto, kaip urbanistinio darinio, supratimu. Ir be abejo, tam 

tikriems sprendimams tiek iš Kultūros ministerijos, tiek iš Savivaldybės - kad atsirastų tie 

sprendimai, jie turi remtis tam tikru tyrimu, kaip ir visose šalyse. 

 

K. Klimka: Galima būtų pridurti, kad nors ir neturima jokio pagrindo, kalbant apie tas 

perspektyvas kultūrinių industrijų, tačiau labai noriai oficialiuose dokumentuose, kaip jau 

minėjau, institucijų laiškuose, remiamasi privačių subjektų ketinimų pažadais.  Kas yra 

ypač paradoksalu.  

 

R. Kalinauskaitė: Cituojama netgi nevienoda informacija. Kiek galima, galvojant apie 

ateitį, tikėti tuo, ką žada Vilniaus savivaldybė, jeigu Kultūros ministerijos rašte yra 

cituojama ... 

...(triukšmas)…  

bet Vitas Karčiauskas žadėjo prieš kelis mėnesius, labai įsitikinęs žadėjo, kad 

Savivaldybė išpirks iš “Rojaus apartamentų” dvi sales. Tai iki šiol nėra padaryta. 

 

G. Sodeika: Ar jis nurodė datą, vietą? 

 

R. Kalinauskaitė: Jis buvo perklaustas ir sakė, kad artimiausiu metu tai bus padaryta.  

 

G. Sodeika: Aš supratau kiek kitaip, kad kai atsiras tie objektai, tada jie ir bus perkami.  

 

R. Kalinauskaitė: Bet tam prieštarauja Vilniaus mero pasiūlymas 7000-iems Peticiją 

pasirašiusių žmonių patiems susimesti ir išsipirkti. Tai prieštarauja pasiūlymui, kad 

Savivaldybė išpirks tas sales. 

 

G. Sodeika: Jūs juk suprantate, kad meras pabandė pajuokauti šitoj vietoj. 

 

[didelis triukšmas] 

 

Elsbergas: Iš esmės labai svarbus dalykas. Ginčijamės dėl to, ko nėra. Salių tų dviejų 

naujų pastatytų nėra. Ginčijamasi, baramasi ir viskas daroma, kad jų nebūtų. Tai kodėl 

dabar reikėtų ginčytis dėl tų salių, kurios neaišku, ar bus pastatytos. Nagrinėkim tai, kas 

yra. 3 punktas. Visiškai neturima susitarimų. Jeigu mes įsivaizduojame, kad siūloma 

Kultūros ministerijai kartu su Vilniaus savivaldybe padaryti Vilniaus miesto kultūros 

objektų išdėstymo specialųjį planą, tam specialiam planui padaryti reikės atlikti ir 

analizę, įvertinimą, ir inventorizaciją, ir pateikti siūlymų, kas bus. Nes reikės visuomenei 

pasitvirtint ir t.t. Nuspręskim bendru susitarimu tokiam daiktui padaryti metus. Ir jei 

bendru sprendimu tai galima būtų padaryti, tai visi būtų patenkinti. Bent jau vienas 

konkretus rezultatas būtų, judėjimas į priekį, o ne bendros kalbos apie viską.  

 

J. Markevičienė: Visiškai pritarčiau ponui Elsbergui dėl konkretumo, nes aš tiktai 

norėčiau grįžti prie Kultūros ministerijos rašto ir prie tų žinių. Skamba maždaug taip: 

mūsų žiniomis, kažkokie apartamentai mus informavo, kad kažką padarys, kažką 



pasiūlys, nei vieno fakto prie to nėra pridėta. “Rojaus apartamentai” yra plėtros bendrovė, 

kuri pastato, parduoda  ir dingsta. Nėra jokių garantinių raštų, kad jie užtikrina. “Rojaus 

apartamentai” iš viso susilikviduos kaip firma, pardavus pastatą. Ministerija, mano galva, 

prie savo rašto turėjo pridėti tokius raštus. 

 

G. Sodeika: Kokius raštus? 

 

J. Markevičienė: Jūs rašote, kad “Rojaus apartamentai” informavo Kultūros 

ministeriją… 

 

Komisijos narys: Baikim tas diskusijas, nusprendėm, kad darom, ir nereik grįžt prie 

pirmo klausimo. Jei pradėsit reikšt savo visokius nepasitenkinimus, kas kur parašyta… 

Supraskit, mes jau sėdime nuo dviejų valandų, priimkime konkrečius sprendimus. 

 

[Triukšmas] 

 

G. Urbonas: Turiu techninį klausimą dėl trečio klausimo įgyvendinimo. 

 

P. Koverovas: Bet kokiu atveju, mes šiandien galime numanyti galimus sprendimus, bet 

realiai mes sprendimą priimsime po savaitės, suformuluoti galutinius sprendimus, kaip 

turėtų atrodyti.   Tai dėl trečio punkto pasiūlymo galima įtraukti ministeriją, Savivaldybę 

dėl viešųjų kultūros erdvių, ir bandysime svarstyti būtent tokį pasiūlymą. 

 

G. Urbonas: O galima užtikrinti visuomenės dalyvavimą to dokumento rengime? 

 

P. Koverovas: Jeigu prieiname prie detalaus planavimo, tai nebereikia nieko užtikrinti, 

visuomenės dalyvavimas yra privalomas. 

 

K. Klimka: 4-as reikalavimas iš penkių: Sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų buvusio 

“Lietuvos” kino teatro, kaip kultūros objekto ir su juo susijusios viešosios erdvės svarbą 

sostinės kultūros gyvenimui. Tam būtina atsižvelgti į dabartinę sostinės viešųjų erdvių ir 

kultūros industrijų infrastruktūrą, jos pokyčius bei raidos tendencijas. Čia pravers 

aukščiau minėti urbanistiniai tyrimai. Šis visumos kontekstas leis aiškiau įvertinti 

“Lietuvos” privatizavimo faktą, planuojamą viešosios kultūros erdvės sunaikinimą, bei 

galimą jos perspektyvą. Svarbu atsakyti į klausimus, kurie kelia keblumų “Lietuvos” bylą 

iki šiol svarsčiusioms institucijoms. Ar “Lietuvos” privatizacija buvo naudinga viešojo 

intereso požiūriu? Ar vertinga kelis dešimtmečius “Lietuvos” brandinta kultūros 

gyvenimo tradicija? Ar “Lietuva” yra svarbi kaip paskutinis kinoteatras istoriniame 

sostinės center? Ar vertinga perspektyva, kurią galėtų turėti ši viešoji kultūros erdvė, 

kokia ta perspektyva galėtų būti ir ką reikėtų daryti, siekiant ją įgyvendinti? Ar įmanoma, 

remiantis “Lietuvos” kino teatro tradicija, kurti modernų kultūros objektą, kurio šerdimi 

taptų Nacionalinis kino centras ir apie jį susitelkusios kultūros industrijos. 

 

P. Koverovas:  Jeigu grįžtume prie reikalavimo esmės, tai šiuo atveju, įsivaizduoju,  kiek 

tai gali būti susiję su Peticijų komisijos sprendimu, tai gali būti nacionalinės svarbos 

objekto statuso suteikimas. Jeigu jūs nieko prieš, mes sprendimą galėsime priimti tik šiuo 



aspektu. Aš nežinau, koks jis bus, nes išvados yra skirtingos, tačiau jūsų motyvai šiuo 

metu yra aiškūs, Kultūros ministerijos išvada šiuo metu yra taip pat aiški. Jeigu galima 

formuluoti tą reikalavimą kaip Nacionalinės svarbos objekto statuso suteikimą, apie ką 

Jūs iš esmės ir kalbate, tai galima teigti tą dalyką. 

 

R. Kalinauskaitė: O ar tai būtų galima daryti, neįvertinus ankstenių dalykų - ar manote, 

kad galima? 

 

P. Koverovas: Tai yra konkretus objektas ir jam taikomas individualus vertinimas.  

 

Elzbergas: Nacionalinės svarbos statuso suteikimas, be abejo, yra Komisijos 

kompetencijai įvertinti. Bet drįsčiau atkreipti dėmesį dėl nacionalinės svarbos statuso 

apibrėžimo, kiek jis yra vartojamas galiojančioje mūsų teisėje. Tai – pagrinde Žemės 

įstatyme, sprendžiant klausimą dėl žemės suteikimo konkurso ar ne konkurso tvarka, ir 

dar šią savoką sutinkame, kai skiriamas ar neskiriamas finansavimas iš ES fondų. 

Šiandien vartojimos analogijos dėl Nacionalinio operos ir baleto teatro ar Nacionalinės 

bibliotekos šiek tiek neadekvačios. Vien dėl to, kad priklauso jie Valstybei, šito įstatymo 

aspektu Nacionaliniam operos ir baleto teatrui iš ES nebūtinai skiriamos tos lėšos.  Antras 

dalykas LNOBT, kaip valstybės objektui, neaktualu žemės suteikimas ne konkurso 

tvarka, lygiai tas pats su biblioteka. Todėl šiuo atveju, jeigu būtų suteiktas nacionalinės 

svarbos objekto statusas šitai “Lietuvai”, reikia žiūrėti, ką tai duos, ar bus suteiktas 

prioritetas rekonstruojant jį, ar žemė, ar finansavimas? 

 

P. Koverovas: Jeigu mes kalbame teisine kalba, tai šiuo atveju turime kalbėti apie Žemės 

įstatymą ir  valstybės svarbos ekonominio objekto pripažinimą, kas suteikia iš esmės 

išpirkimo galimybę... 

 

Elzbergas: nebūtinai. Vėlgi, paėmimas visuomenės poreikiams vien dėl to, kad jis yra 

nacionalinės svarbos objektas, nesuteikia tokios teisės. Paėmimas visuomenės poreikiams 

yra tada, kai reikalinga nutiesti gatvėms, keliams ir t.t., ir neseniai prezidentas vetavo 

išplėtimą šitos teisės. Todėl vien suteikimas pasakymas, kad “Lietuva” yra nacionalinės 

svarbos kino teatras, nereiškia teisės ją išpirkti, paimti visuomenės poreikiams. 

 

P. Koverovas: Bet atsiranda pagrindas. 

 

Elzbergas: Nebūtinai... 

 

[triukšmas] 

 

P. Koverovas: Bet kokiu atveju, tai yra Vyriausybės Petcijų komisijos kompetencijoje, ir 

dėl šito klausimo bet kokiu atveju komisija privalės pasisakyti.  

 

Elzbergas: Bet nebūtų sąžininga, jei reikėtų išpirkti Savivaldybės lėšomis. Jeigu būtų 

nuspręsta, kad reik išpirkt šitą pastatą… 

 

[visi garsiai juokiasi] 



 

Š. Bagdonas: Dėl 4 punkto komentaras būtų toks, kad tokia darbo grupė ir toks tyrimas 

yra labai reikalingas ir simptomatiškai Savivaldybė į tai žiūri, kaip į nekilnojamo turto 

dalykus.  Kalbama apie inventorizaciją, nusidėvėjimus ir panašiai - tuo metu , kai mes čia 

kalbame apie kultūros pasekmes, poveikio kultūrai pasekmes. Kitas dalykas, dėl 

nacionalinės svarbos statuso - neleiskite man sumeluot, bet juk tos visos pramogų arenos 

kažkokį statusą įgauna. Tai yra valstybinės svarbos dalykai, mes juos pripažįstam ir tai 

gauna adekvatų dėmesį. Todėl čia yra ne tik nekilnojamo turto klausimas. 

 

J. Markevičienė: Gariūnai gali turėt nacionalinės reikšmės statusą, o nekomercinis kinas 

nustumtas į užkampį. 

 

[triukšmas] 

 

Š. Bagdonas: akcentas tame, kai mes šitą klausimą nagrinėjame, pastoviai nurodome į 

nekilnojamo turto reikalus - tuo tarpu kai tai yra kultūros infrastruktūros dalykas ir čia 

Savivaldybė, matosi, nepajėgi savarankiškai spręsti to klausimo. 

 

K. Klimka: formuluodami šį reikalavimą, mes dar norėjome akcentuoti nuostolio 

klausimą, nes “Lietuvos” kino teatras, mūsų supratimu, buvo brangus objektas visom 

prasmėm. Šiuo atveju klabame apie nuostolingą naikinimo aktą. 

 

Š. Bagdonas: Ir sklypo nuomos klausimas turėtų patekti būtent į šį tyrimą, kadangi 

sklypo nuomos sutartį reikės perrašyti - dabar ji sudaryta iki 2093 metų, paskirčiai, 

susijusiai su kino veikla. Tai tas klausimas yra ypatingai svarbus. Tą reikia ypatingai 

pabrėžti ir protokoluoti. Nuomos sutartis yra esminis dalykas. 

 

K. Klimka: Ir 5-as būtų: Prašome tarpininkauti, kreipiantis į teisėsaugą su prašymu 

įvertinti buvusio kino tetaro “Lietuva” privatizavimą viešo intereso požiūriu. Sykiu 

primename, kad prašyme Ministrui pirmininkui mes prašėme kreiptis į prokuratūrą dėl 

aukščiau minėtų sprendimų  pagrįstumo ir žalos Lietuvos valstybei įvertinimo.  

 

P. Koverovas: Siūlyčiau šitą dalyką neteikti Peticijų komisijai, o kreiptis tiesiog į 

Generalinę prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Tai būtų trumpesnis ir tiesioginis 

kelias, nes viešą interesą savo esme gina Prokuratūra ir Vyriausybės sprendimo tam 

nereikia.  

 

J. Markevičienė: Bet Peticijų komisija galėtų inicijuoti tokį kreipimąsi. 

 

Elzbergas: Kartu suteiktų galimybę ginčyti kaip šališką, jei vyriausybės būtų kišimąsis,  

tarpininkavimas. Pažiūrėkit, kaip tai skamba. Niekas netrukdo pareiškėjams tiesiogiai 

kreiptis ir tai jei galėjo padaryti. 

 

P. Koverovas: Tai neturėtų papildomos reikšmės Prokuratūrai, galbūt kaip tik atvirkščiai 

-  turėtų neigiamos įtakos, kad Vyriausybė inicijuotų tą dalyką, o ne dalis visuomenės.  

 



Š. Bagdonas: Nebūtinai, nes tai yra mūsų rinkta valdžia ir Vyriausybė, kuri mums atlieka 

tam tikrą servisą. Nes tai užima laiką. Mes tai čia laisvalaikiu susirinkę, o jūs – dirbate. 

 

P. Koverovas: Į gretimą stotį galima patekti arba tiesiu keliu, arba aplinkiniu keliu. 

 

Š. Bagdonas: Skirtumas yra tas, kad mes turime labai ribotus savo resursus tuos dalykus 

daryti. 

 

P. Koverovas: Iš tikrųjų, tai nėra koks nors teisinio dokumento parengimas, o gana 

elementarus prašymas prokuratūrai ginti viešą interesą. 

 

[triukšmas] 

 

Š. Bagdonas: Peticijų komisija ne tik įstatymų pakeitimus inicijuoja, tą labai svarbu 

pažymėti. Peticijų komisija padeda spręsti tą klausimą iš esmės, panaudojant visą 

priemonių arsenalą. Ir jeigu Kultūros ministerija yra įpareigota kažką padaryti, tai nėra 

įstatymo pakeitimas, tai tiesiog yra Kultūros ministerijai įpareigojimas. Turi būti 

mobilizuotos pajėgos pačios įvairiausios.  

 

P. Koverovas: Galbūt yra variantas, kas būtų Peticijų komisijos kompetencijoje, tai 

siūlyti Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje tą padaryti. 

 

R. Kalinauskaitė: Tarkim, jei motyvas būtų toksai, kad atsižvelgiant į tai, kaip 

rutuliojosi ir buvo sprendžiama ši byla iki šiol, kuomet daugybė institucijų buvo 

nekompetentingos ar nenorėjo spręsti, Vilniaus savivaldybė, tarkim,- viena iš tokių 

institucijų… 

 

P. Koverovas: Jūs teigiate ar klausiate? 

 

R. Kalinauskaitė:  Ne ne ne, mes šitą žinome ir esame tą klausimą jau išdiskutavę ne 

vieną kartą - bet tiesiog Vyriausybės Peticijų komisija, įvertindama tuos dalykus, 

kreiptųsi į Prokuratūrą. Tai būtų tam tikras politinis įvertinimas. 

 

P. Koverovas: Tiesiogiai pati negali kreiptis. Mes galime atskirai Vyriausybei pateikti 

sprendimus, ką galėtų Vyriausybė daryti. 

 

Elzbergas: Šiuo atveju šį klausimą galėtų tirti prokurorai, ne Vyriausybės atstovas. 

Niekas netrukdo pareiškėjams nustatyta tvarka kreiptis į prokurorą arba civilinio proceso 

tvarka ginti viešą interesą.  

 

J. Markevičienė: Mūsų nuomone, ponas Elzbergas išeina už Peticijos ribų. 

 

P. Koverovas: Šiuo atveju jis kalba ne kaip Savivaldybės atstovas, o kaip žmogus, 

nurodantis racionalų kelią, tai gal to ignoruoti nereikėtų. 

 

[triukšmas] 



 

Š. Bagdonas:  Minutėlę, mes sugrįžtame prie to paties, ką jau svarstėme. Mes turime tą 

teisę, bet taip pat prašome Peticijų komisijos, kad savo ruožtu inicijuotų tą kreipimąsi. 

Lygiai taip pat, kaip ir dėl sklypo nuomos. 

 

P. Koverovas: Tvarkoj, dėl to mes taip pat priimsime sprendimą. Kitas klausimas, kaip 

suprantu, kuris dabar nebeakcentuotas, tai yra dėl paskirties pakeitimo, ar ne? Ar jis 

dingęs? 

 

Š. Bagdonas: Tiesą pasakius, šitie nauji punktai nedengia ir nenuneigia prieš tai buvusių 

pradinių Peticijos reikalavimų. 

 

[šurmulys]  

 

P. Koverovas: ...dėl galimybės pakeisti paskirtį... 

  

J. Markevičienė: …ir dėl galimybės išsaugoti esamą žemės paskirtį.... 

 

[šurmulys] 

 

K. Klimka: Pirma gal reiktų akcentuoti, kad visus šituos reikalus gali sustabdyti ir 

palaidoti, jeigu būtų patvirtintas detalusis planas. Tada jau būtų procesas visiškai 

nebegrįžtamas. Tai čia yra toks labai degantis klausimas. 

 

R. Kalinauskaitė: Bet Apskritis pasakė, kad kol kas jie to detaliojo plano netvirtins… 

 

P. Koverovas: Apskritis informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų 

komisija Urbono kreipimąsi pripažino Peticija, pabrėžė, kad Peticijos nagrinėjimo 

išvados gali įtakoti ir detaliojo plano sprendinius. Todėl būtų tikslinga sulaukti Lietuvos 

Respublikos Peticijų komisijos sprendimo. Tai yra klausimas šiuo atveju Peticijos 

komisijai – reikalavimas dėl detaliojo plano sprendinių. Tai yra vienas iš svarbesnių 

dalykų, kuris turėtų įtakos pačiam projektui. 

 

Elzbergas: Norėčiau pasakyti, kad praeitą sykį buvo pasakyta, kad bus sutikslinti 

reikalavimai ir ta Peticija. Tai aš suprantu, kad prieš tai pateikti penki punktai šiandien 

nesvarstomi. Nes jeigu svarstomi, norėčiau dėl jų atskirai pasisakyti. Nes praeitą sykį 

buvo penkios visai kitos pozicijos, o dabar yra visai kitos pozicijos. Ypač dėl penktosios 

norėčiau pasisakyt. Jiegu jie yra paliekami. Bet aš supratau, kad patikslino ir liko tik šitie 

nauji reikalavimai.  

 

Š. Bagdonas: nieko panašaus. Reikia juos pakartoti. 

 

R. Kalinauskaitė: Galima pasiekti rezultatus, kurių siekėme, teikdami pirmuosius 

reikalavimus. Buvo kalbama apie tai, kad mes pateiksime konkretų būdą, kaip galima to 

pasiekti. Bet jie jokiu būdu nenunyko.  

 



[triukšmas] 

 

Š. Bagdonas: Šitie nauji punktai tik paaiškina senesnius. Pvz. 3 – “užtikrinti demokratinį 

visuomenės dalyvavimą priimant esminius sostinės kultūros politikos sprendimus”, tai jis 

taip pat išlieka. Tie tyrimai yra šio, trečio punkto dalis. Kaip ir sklypo nuomos aiški 

kontrolė, kad nebūtų bet kaip išnuomotas sklypas. Lygiai taip pat yra klausimas svarstyti 

išpirkimo galimybę – tai yra Vyriausybės kompetencijoje. Ir būtent,  detaliojo plano 

rengimo procedūra, kad būtų užtikrinta, kad išsprendus anksčiau minėtus reikalavimus, 

būtų galima atsakyti į tą klausimą. 

 

J. Markevičienė: Dėl detaliojo plano procedūrų – mums iš tikrųjų neramu, nes anam 

posėdyje jau sakėm, kad iki šiol dar negautas atsakymas į konkrečius skundus iš Vilniaus 

apskrities dėl detaliojo plano. Nors turėjom gaut iki spalio 29. Informuojame, kad 

Apskritis tiesiog visiškai nesusitvarko su savo pareigom. 

 

Elzbergas: Manau, kad LR Peticijų įstatymas numato galimybę piliečiams ginti savo 

pažeistas teises arba teikti siūlymus tais atvejais, kai negalima to padaryti per kitus teisės 

aktus. Tai šiuo atveju jeigu būtų patenkintas Peticijos, raštu įteiktos liepos 11 d., 5 

punktas, kuriuo reikalaujama sustabdyti UAB „Rojaus apartamentai“ vykdomas DP 

rengimo procedūras iki to laiko, kol bus atsižvelgta į anksčiau minėtus teisės 

reikalavimus, tai šiuo atveju Peticijų komisija pažeistų Administracinių teisių įstatymą, 

nes tokius klausimus turi spręst Administracinis teismas, Teritorijų planavimo įstatymas 

teisės tvarka ir sprendžia, ar taikyti laikinas apsaugos priemones arba ne. Tai šiuo atveju 

paaiškėja interesas savo galioje ginti pateikdami skundą Administraciniam teismui arba 

Apskričiai kuri vykdo Teritorijų planavimo priežiūrą. Jiegu komisija sustabdytų 

procedūras… 

 

P. Koverovas: Komisija procedūrų stabdyti negalima.  

 

Elzbergas: Tai jeigu patenkintų 5-tą reikalavimą, tai šiuo atveju veiktų kaip teismas. 

Peticijų komisijai tokia teisė nėra suteikta. 

 

P. Koverovas: Procedūrų stabdymas įmanomas tik per kreipimąsi į teismą. Visi tą puikiai 

supranta. 

 

Š. Bagdonas: Mes ir akcentuojame, kad Vyriausybė šioje vietoje gali užimti aktyvią 

poziciją. Ir įstatymų interpretavimas eilinį kartą kiša mums koją, nes ponas Elzbergas po 

šiai dienai abejoja, ar Peticija vertėjo pripažinti šitą kreipimąsi. Tuo tarpu kai Vyriausybė 

jau tai pripažino. 

 

P. Koverovas: normalu. Kur du teisininkai, ten… 

 

R. Kalinauskaitė: Kreipimasis į prokuratūrą yra vienintelis kelias susitarti su 

Savivaldybe, kad ji vis dėlto neskubėtų su tuo detaliuoju planu. 

 



Elzbergas: Čia Apskrities kompetencija. Jie tikrina procedūras. Veikdami pagal 

Teritorijų planavimo įstatymą jie turi galimybes vertinti, nevertinti, teikti išvadas 

teigiamas ar neigiamas. Procedūrų stabdyti negali, bet be jų išvados nebus tvirtinamas 

detalusis planas. Tai šitoje vietoje Teritorijų planavimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės 

aktai jums suteikia daug galimybių. Tai čia bus klausimas, o kaip pareiškėjai tai pareikš 

byloje. Tai tam yra daug kitų alternatyvų: galite tai daryti per prokurorą, galite tai daryti 

per Vyriausybės atstovą, galite tai daryti per kažkokias kitas institucijas, jeigu yra 

bendruomenė ar bendrija. Tai šiuo atveju įvairios teismų praktikos yra. Bet tai tikrai nėra 

Peticijų komisijos klausimas yra stabdyti ar nestabdyti DP procedūras. 

 

Š. Bagdonas: Tai čia vėl interpretavimas Peticijos komisijos įgaliojimų. Mes tiesiog 

prašome pagalbos iš Vyriausybės. 

 

Teisininkas P. Ragauskas: Aš tik norėčiau šiek tiek patikslinti 3 Peticijos reikalavimą 

dėl demokratinio visuomenės dalyvavimo užtikrinimo. Problema dėl šito klausimo yra ta, 

kad dabartinis Viešojo administravimo įstatymas numato galimybę visuomenei dalyvauti, 

iš kitos pusės - institucijų, tiek savivaldos, tiek valstybės, pareigą konsultuotis su 

gyventojais, kai yra sprendžiami jiems aktualūs klausimai. Tai šitas pavyzdys parodė, kad 

nuostata be kažkokių detalizuojančių ar tai Vyriausybės nutarimų, ar tai Vidaus reikalų 

ministerijos aktų iš esmės neveikia. Jeigu kalbant apie teritorijų planavimo reikalus, yra 

konkrečios normos. Bet šiuo atveju, kai mes kalbame apie kultūros objektų 

privatizavimą, Savivaldybė neturi jokių konkrečių įpareigojimų konsultuotis su 

visuomene, t.y. ji pati sprendžia, ar tai svarbus klausimas, ar ne. Ir niekas negali pasakyti 

jai, ar šitas klausimas svarbus, ar nesvarbus. Kitaip kalbant, tai bus tik viena iš nuomonių, 

kuri bus niekuo neįpareigojanti. Taigi mūsų nuomone Vyriausybė – ar tai būtų kaip 

kolegiali institucija, ar veiktų kažkokios ministerijos akto forma, turėtų detalizuoti ir 

paaiškinti, kaip vyksta tas konsultavimasis su visuomene. Kita vertus, reikėtų atsižvelgti 

ir į tai, kad nebūtų parenkami lojalūs socialiniai partneriai, kas šiandien yra didelė 

problema. Ypač savivaldos institucijos mėgsta pasikviesti tuos, iš kurių žino, ką gaus, 

tokius pasiūlymus ar pritarimus, kurie jiems bus naudingi. Taigi kad šita įstatymo norma 

imtų veikti, reikia kažką tai padaryti.  

 

Elzbergas: Bet ta nuostata apima ne tik Savivaldybę, bet ir Vyriausybę. Valstybė taip pat 

nesikonsultuoja su gyventojais parduodama vienus ar kitus objektus. Tai čia valstybės ir 

savivaldybių turto privatizavimo įstatymo problema. Šiandien ne tik Savivaldybė, bet ir 

valstybė neatsiklausia mūsų, ar reikia parduot vieną ar kitą objektą, kaip jį parduot ir pan. 

Tai jei trečiu punktu į tą pusę kreipt, tai taip, privatizavimo įstatymą galima būtų panašiai 

vertinti… 

 

[triukšmas] 

 

Elzbergas: nebuvo klausta visuomenės, ar reikia parduoti ar nereikia.   

 

Š. Bagdonas: Šiandien turime detaliojo planavimo procedūrą, kuri pažeidžiama ta 

prasme, kad nėra atliktas pasekmių poveikio vertinimas. Tas vertinimas nėra atliktas nei 

Vilniaus miesto savivaldybės, nei LR kultūros ministerijos. Mes turime ydingai 



atliekamas procedūras. Todėl socialiniai partneriai M2 Invest yra suinteresuoti pasidaryti 

sau tvarkingai tą detalųjį planą. Ir jų DP derinimas su visuomene yra fiktyvus ir 

simuliacinis. 

 

J. Markevičienė: Dar mes turime nuomos sutartį, kuri įpareigoja kino teatro pirkėją 

žemę naudoti veiklai, susijusiai su kino teatro veikla. 

 

[didelis triukšmas] 

 

G. Sodeika: Jūs teigiate, kad nuomos sutartis įpareigoja M2 Invest vykdyti veiklą, 

susijusią su kinu. Taip ar ne? Tai kuo čia dėta Kultūros ministerija? Sutartis yra ar nėra? 

Ji galioja ar ne?  

 

J. Markevičienė: Bet detalusis planavimas organizuojamas ir tam, kad pakeisti žemės 

paskirtį. Būtent tuo tikslu daromas tas detalusis planas. Visuomeninė žemės paskirtis bus 

pakeista į gyvenamąją ir jie gaus dovanų žemės sklypą už simbolinę kainą. 

 

Š. Bagdonas: Kultūros ministerijos dalyvavimo detaliojo planavimo procese mes 

nematėme. Tai yra labai blogai. 

 

P. Koverovas: Tai gal būtų galima šiandien šitą posėdį pabaigti? Išanalizavusi visus 

šiandien gautus dokumentus ir diskusiją Komisija turėtų priimti sprendimą iki kitų metų 

sausio vidurio. Ir jeigu dar kas nors turite kokių rašytinių dokumentų ar įrodymų, tai per 

porą savaičių dar galite juos Peticijų komisijai įteikti. 

 

Elzbergas: prašymas Peticijų komisijai.  Kad ir koks būtų sprendimas, kad ir kokiu 

punktu, prašymas vienas: kad tą punktą būtų įmanoma įvykdyti. Nes dabar daugelio 

neįsivaizduoju, kaip būtų galima… 

 

P. Koverovas: Peticijų komisijos sprendimas yra pasiūlymas Vyriausybei, ką ji turi kam 

pavesti ir ką padaryti. Šiuo atveju tai nėra galutinis sprendimas, jei bus kažkokių klaidų, 

kurių negalima bus ištaisyti. 

 

J. Markevičienė: Jeigu bent žemės paskirtis būtų išsaugota kino teatro veiklai, jau daug 

dalykų būtų išspręsta. 

 

Elzbergas: Sklypo paskirtis yra kita. 

 

J. Markevičienė: žemės nuomos sutartį paskaitykite. Yra aiškiai parašyta: komercinei 

veiklai susijusiai su kino teatro veikla. Ir viskas 

 

G. Sodeika: Aš vieną repliką turiu, kuri gal ne visiems čia patiks. Ji yra išdėstyta rašte 

Peticijų komisijai. Skamba ji taip: mūsų nuomone, pareiškėjų skunde keliami 

reikalavimai Kultūros ministerijai neatitinka Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 2 

straipsnio 4 dalies, bei 9 straipsnio 3 dalies reikalavimų, kreipimesi nėra nurodyta, kokį ar 

kokius aktus, esančius Kultūros ministerijos kompetencijoje, siūloma pakeisti, papildyti, 



pripažinti netekusiais galios, ar priimti naują teisės aktą. Todėl vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies punktu pareiškėjų kreipimasis šioje 

dalyje neturėtų būti pripažintas peticija. Ir toliau mes atsakome į klausimą dėl kultūros 

politikos, kas išdėstyta tame rašte. Tai čia tik tiek pabaigai, kad jūs atsižvelgtumėte, 

priimdami verdiktą.  

 

P. Koverovas: Kas gali būti Kultūros ministerijos kompetencijoje – tai specialusis 

planas.  

 

Š. Bagdonas: O tyrimai?  

 

R. Kalinauskaitė: O nacionalinės svarbos statusas? Tai taip pat teisės aktas. 

 

P. Koverovas: Tai Vyriausybės kompetencijoj pripažinimo procedūra, tiesiogiai. 

 

R. Kalinauskaitė: O ar galėtume ir mes gauti išvadas. Ar jos viešos? 

 

V. Naugurnaitė: Taip. 

 

Teisininkas P. Ragauskas: jei galima, dar repliką trumpą. Iš tikrųjų Peticijų įstatymas 

neįpareigoja Peticijos autorių pateikti kokius nors siūlymus, kokį konkrečiai teisės aktą 

reikia keisti ir ką konkrečiai reikia daryti. Užtenka to, kad tam, kad pakeist situaciją, 

reikia teisės aktą apskritai keisti. Bet nebūtinai kažkokį konkretų aktą. Jei pasakyta, kad 

kažką reikia keisti, tai yra pakankamas pagrindas, jei tai sprendžiama teisėkūros keliu. 

 

G. Sodeika: Sutinku, bet jūs atkreipkite dėmesį į tai, kad šiandien mes sugaišome virš 

valandos, nes nebuvo pasiūlyti konkretūs veiksmai konkrečiuose teisės aktuose. Ir 

pirmininkas daug kartų kreipė mus visus būtent ta kryptimi. 

 

Š. Bagdonas: Atsakymas toksai, kad tuo klausimu reikalingos darbo grupės. Klausimas 

tikrai nepaprastas. Jei tikitės iš Peticijų pareiškėjų, kad jei pateiks receptus, jūs šitoj vietoj 

klystate. Mes tiesiog diagnozuojame, kad reikia klausimą išspręsti. Antras dalykas, vis tik 

Kultūros ministerija turi programas. Tai taip pat tampa teisės aktu, kai jūs vykdote vieną 

ar kitą programą kultūros politikai realizuoti.  

 

G. Sodeika: Jūs ne tuo adresu atėjote. Reikėjo ne į Peticijų komisiją kreiptis… 

 

P. Koverovas: siūlau replikas pratęsti koridoriuje. Iki susitikimo. 

 

Stenogramos pabaiga 

  

Susipažinę su šia stenograma, ją patvirtina Vyriausybės Peticijų komisijos posėdyje 

2006.12.19 d. dalyvavę Peticijos iniciatyvinės grupės atstovai: 

 

 


