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Vilniaus miesto savivaldybės taryba, 

atsižvelgdama į tai, kad: 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane ir kituose strateginiuose 
dokumentuose yra iškeltas uždavinys turėti mieste tarptautinius standartus atitinkantį Vilniaus 
kongresų centrą rekonstravus saugomą unikalios architektūros pastatą ir sukurti savo funkcija ir 
mastu unikalų kultūros infrastruktūros objektą; 

įgyvendinant miesto ir valstybės bendrus tikslus turi būti išsaugotos reikšmingos kultūros 
paveldo vertybės – 1971 m. pastatyti Vilniaus koncertų ir sporto rūmai (unikalus objekto kodas 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 17400) bei apsaugota ir pritaikyta pagarbiam naudojimui 
valstybės saugoma Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta (unikalus objekto kodas 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 31812); 

Vilniaus koncertų ir sporto rūmai buvo sukurti koncertinei veiklai ir rekonstravus puikiai 
atitiktų šiuolaikinius kongresų organizavimo poreikius, pačiame miesto centre esantis ir gerai iš 
svarbiausių panoraminių apžvalgos taškų matomas pastatas dėl savo unikalaus plano negali būti 
pritaikytas kitokiai, nei suplanuota, funkcijai; 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 1-607 „Dėl 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir valstybės įmonės Turto banko jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutarties patvirtinimo“ yra pritarusi Vilniaus miesto savivaldybės dalyvavimui 
įgyvendinant Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritorijos sutvarkymo projektą, kuris apima 
Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių tvarkymą ir Vilniaus kongresų centro rekonstrukcijos 
projektą, įgyvendinamą 4,8829 ha teritorijoje, kurioje yra valstybės įmonės Turto banko turto 
patikėjimo teise valdomas 2,1513 ha dydžio žemės sklypas su Vilniaus koncertų ir sporto rūmų 
pastatu (projektu tvarkoma teritorija be pastato užimamo ploto – 1,2289 ha) ir Vilniaus miesto 
savivaldybės panaudos teise valdomi 0,4960 ha bei 2,2356 ha dydžio sklypai (bendra projektu 
tvarkoma teritorija – 2,7316 ha); 



 

Vilniaus miesto savivaldybė yra inicijavusi Vilniaus senųjų Šnipiškių kapinių dalies, 
esančios piečiau Olimpiečių gatvės, sutvarkymo projektą, skirtą kapinių istorijos įamžinimui 
pagarbiai eksponuojant antkapinių paminklų fragmentus iš įvairių sunaikintų žydų kapinių; 

Vilnius neturi konferencijų centro, visiškai atitinkančio tarptautinių konferencijų rengėjų 
reikalavimus, todėl Lietuvos sostinę iki šiol aplenkdavo didesni tarptautiniai renginiai, kurie būtų 
kartu ir finansiškai naudingiausi; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė atsisakanti planų rekonstruoti Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmus, todėl miestas ir toliau neteks konferencinio turizmo pajamų; 

tiek dabartinė pastato būklė, tiek jo užkonservavimas kosmetinio remonto būdu 
demonstruoja nepagarba Vilniaus istorijai, Lietuvos žydų istorijai ir sukuria urbanistinę dykrą 
Vilniaus miesto centre; 

sustabdžius Vilniaus kongresų centro bei senųjų žydų Šnipiškių kapinių tvarkymo projekto 
įgyvendinimą, blogos techninės būklės pastatas bus pasmerktas sunykti, o apleista istorinių kapinių 
teritorija pačiame miesto centre nebus atverta Vilniaus miesto istorijos pažinimui ir pagarbiam 
naudojimui,  

ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir kitas atsakingas valstybės institucijas siekti 
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos projekto tęstinumo, įrengti tarptautinius standartus 
atitinkantį Vilniaus kongresų centrą ir yra pasirengusi bendradarbiauti visais su Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmų rekonstrukcija bei aplinkinės teritorijos sutvarkymu susijusiais klausimais. 

 
 
 
 
 

            
 


