
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895 

el. p.  LRVkanceliarija@lrv.lt ,   http://www.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574 

Peticijos „Dėl Senųjų žydų kapinių Šnipiškėse, 

Vilniuje, išsaugojimo“ teksto autorei 

Rutai Bloshtein 

Naugarduko g. 13-20 

Vilnius 

(El. p. rutabloshtein@gmail.com) 

DĖL PETICIJOS „DĖL SENŲJŲ ŽYDŲ KAPINIŲ ŠNIPIŠKĖSE, VILNIUJE, 

IŠSAUGOJIMO“ 

Atsakydami į Jūsų kreipimąsi, dėkojame už Jūsų rodomą dėmesį ypač svarbiai Vilniui ir 

visai Lietuvai vietai. Norime Jus patikinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau –

Vyriausybė) ir žmonėms yra labai svarbi Lietuvos žydų istorija ir jos paminklai, nes Lietuvos 

žydai savo veikla šimtmečius puošė ir garsino mūsų kraštą.  

Dar 2015 metais Vyriausybė nupirko Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, siekdama 

sutvarkyti šią teritoriją, kurioje yra senosios Šnipiškių žydų kapinės. Esame tikri, kad pritariate 

akivaizdžiam faktui, jog būdama privačiose rankose ši teritorija tapo apleista Vilniaus miesto 

erdve. 

Norime Jus informuoti, kad Vyriausybė jau daug metų bendradarbiauja su Europos žydų 

kapinių išsaugojimo komitetu, kuriam vadovauja garbusis rabinas Elyakimas Schlesingeris. Šios 

organizacijos priežiūra yra garantija, kad su Šnipiškių kapinėmis bus elgiamasi ypač pagarbiai. 

Kartu norime Jus informuoti, kad nuolat bendraujame su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene ir 

informuojame ją apie Vyriausybės planus. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, nustačiusi Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rangos darbų 

ankstesnių viešųjų pirkimų procedūrų galimą neskaidrumą, valstybės įmonė Turto bankas 2017 m. 

vasario 2 d. nutraukė rangos konkursą. Pabrėžiame, kad šiuo metu nevykdomi jokie darbai nei 

Sporto rūmuose, nei senųjų Šnipiškių žydų kapinių teritorijoje.  

Vadovaujantis 2009 metais pasirašytu trišaliu susitarimu tarp Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Europos žydų 

kapinių išsaugojimo komiteto, visi sprendimai iki šiol buvo derinami ir ateityje taip pat bus 
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derinami tiek su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, tiek ir su Europos žydų kapinių 

išsaugojimo komitetu. 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Vyriausybės veiksmai, kuriais siekiama sutvarkyti 

Vilniaus miesto centre esančią apleistą teritoriją, yra palankiai vertinami visų nurodyto susitarimo 

šalių.  

Pabrėžiame, kad septynioliktoji Vyriausybė ypač didelį dėmesį skiria viešųjų pirkimų 

procedūrų skaidrumui, todėl sieks užtikrinti, kad naujai skelbiamas konkursas atitiktų aukščiausius 

skaidrumo kriterijus. Naujas Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato projektas privalo būti 

įgyvendintas užtikrinant tinkamą senųjų Šnipiškių žydų kapinių įamžinimą.  

Norime Jus užtikrinti, kad abu projektai – Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato 

sutvarkymas ir senųjų Šnipiškių žydų kapinių įamžinimas – bus įgyvendinami laikantis 

aukščiausių skaidrumo kriterijų, pagal žydų tradicijas, dalyvaujant Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenės atstovams ir prižiūrint Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto rabinams. 

Vyriausybė įsipareigoja abu projektus vystyti nepažeidžiant kapinių rimties ir nevystant 

pramoginės veiklos turinio. 

Norime Jus dar sykį patikinti, kad Vyriausybė ypač vertina senųjų Šnipiškių žydų kapinių 

svarbą ir pagal 2009 metais pasirašyto susitarimo nuostatas, dalyvaujant Europos žydų kapinių 

išsaugojimo komiteto bei Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atstovams, planuoja deramai 

įamžinti senąsias Šnipiškių žydų kapines ir jose palaidotų Lietuvos žydų atminimą. 
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