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Sveiki gerb. Ministre Pirmininke Sauliau Skverneli, 
 
norėtume susitikti su Jumis dėl koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos 
projekto, kuris vykdomas nepaisant daugumos pasaulio žydų ir ne žydų 
protesto įkurti Kongresų centrą senosiose Vilniaus žydų kapinėse.  
 
Įvykę susitikimai ir atviri pokalbiai su darbuotojais ir ekspertais Vilniaus m. 
savivaldybėje (06.21) ir Turto banke (07.02) teikia vilčių, kad Vyriausybės 
nutarimas įkurti Kongresų centrą senosiose žydų kapinėse galėtų būti 
peržiūrėtas.  
 
Pagarbiai 
 
Ruta Bloshtein 
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Gerbiama p. Bloshtein, 
 
 
Ačiū labai už Jūsų nuolatinį interesą dėl sporto rūmų rekonstrukcijos į 
kongresų centrą. Norime Jus informuoti, prieš metu, 2017 m. birželio 
pradžioje LRV kanceliarija pateikė Jums informaciją oficialu raštu apie 
kertinius vykdomos rekonstrukcijos elementus bei Vyriausybės 



įsipareigojimą visus darbus vykdyti koordinuojantis su Lietuvos žydų 
bendruomene bei Londone reziduojančia Europos žydų kapinių 
išsaugojimo komiteto remiantis 2009 m. susitarimu. Norime Jus informuoti, 
kad Vyriausybės pozicija šiuo klausimu nesikeičia. 
 
 
Papildomai norime informuoti, kad VĮ Turto bankas yra parengęs Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų Rinktinės g. 1, Vilniuje, rekonstrukcijos techninio 
projekto pirkimo dokumentus. Techninis projektas bus rengiamas pagal 
parengtus projektinius pasiūlymus, kurie buvo suderinti su Europos žydų 
kapinių išsaugojimo komitetu. Techninio projekto rengėją planuojame 
atrinkti iki 2018 m. pabaigos. Lygiagrečiai rengime operatoriaus konkurso 
dokumentus ir planuojame iki 2018 m. pabaigos būti atsirinkus būsimo 
kongresų centro operatorių. Toliau planuojama, kad techninis projektas ir 
statybą leidžiantis dokumentas bus gautas iki 2019 m. pabaigos; rangos 
darbų viešasis pirkimas užtruktų iki 2020 m. vidurio; rangos darbai būtų 
pradėti 2020 m. viduryje ir baigti iki 2021 m. pabaigos. 
 
  
 
Pagarbiai, 
 
  
 
Andrius Kalindra 
  
Ministro Pirmininko sekretoriato vyresnysis patarėjas 
+370 706 63835, +370 668 42271 
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