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"Lietuvos" dvasia paklydo
valdininkų kabinetuose
"Lietuvos" kino teatro pastatą privatizavę verslininkai dar šiemet
ketino pradėti statybos darbus,
tačiau Pylimo gatvėje statybomis
kol kas nekvepia.

3 psl.

Gruzija nepalikta
likimo valiai
3, 5 psl.

Pasak investuotojų bendrovės
"M2 Invest" generalinio direktoriaus
Daliaus Kavecko, kada "Lietuvos"
vietoje bus imtasi statyti modernų
trijų aukštų pastatą su mansarda,
neaišku, kol savivaldybė nepatvirtino detaliojo plano. Anot Vilniaus
vicemero Vito Karčiausko, jis dar
nepradėtas svarstyti.
Vilties nepraranda ir už "Lietuvos" išlikimą kovojanti visuomenės grupė. Vasarą paskelbtą
peticiją, reikalaujančią išsaugoti senąjį kino teatrą, pasirašė 7,5
tūkst. žmonių. Ji buvo išsiųsta septynioms valstybės institucijoms.
Vieno iš "Pro-testo laboratorijos"
iniciatorių Gedimino Urbono teigimu, jau daugiau nei du mėnesiai
nesulaukiama vienintelio Vilniaus
savivaldybės atsakymo.
Tuo metu visuomenėje pasigirdo spėliojimų, neva savivaldybė
svarsto galimybę išpirkti privatizuotą "Lietuvos" kino teatrą. Tačiau
Vilniaus vicemeras V.Karčiauskas
"15min" patikino, kad tokių svarstymų savivaldybėje nebuvo.

Paslaptingos
moterų mirtys

6 psl.
Jaunam parkui Senjorų vardas
6 psl.
Į alaus jūrą liežuvį
merkė ir lietuviai
16 psl.
Po vienu stogu subkultūros

Iki šiol neaiškus ir "Lietuvos" vardo likimas - privatizuojant kino teatro pastatą pavadinimas nebuvo patentuotas
ar kitaip įteisintas.
R.Medonio nuotr.

Nukelta 7 psl.

Komisaro vizitas priminė nuoskaudą dėl euro
8 psl.

ORAI
Šiandien Vilniuje
dieną
naktį
19 0C
11 0C

Vėjas pietų, pietvakarių, 6-11 m/s.

2 psl.

Į Lietuvą vakar atvyko už ekonominę ir pinigų politiką atsakingas Europos Komisijos (EK) narys
Joaquinas Almunia.
Manoma, kad susitikimuose su
šalies vadovais J.Almunia pareikš sa-

vo nuomonę, kada Lietuva vėl galėtų
bandyti įsivesti eurą. Kai prieš kelis
mėnesius EK nutarė neleisti Lietuvai prisijungti prie euro zonos nuo
kitų metų, tuometinis premjeras
Algirdas Brazauskas pareiškė, kad

bendros Europos Sąjungos valiutos
Lietuva sieks 2009 metais. Šią datą
J.Almunia tada pavadino realistiška. Tačiau finansų ministras Zigmantas Balčytis praėjusią savaitę
tikino, kad "atsižvelgiant į paskuEUROPOS TVARKOS CENTRAS
VISOS TEISINĖS PASLAUGOS
LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
Advokatai, Teisininkai, Juristai, Privačių
seklių, detektyvų paslaugos. Baudžiamosios,
civilinės, administracinės, darbo,šeimos, žemės,
paveldėjimo, santuokos nutraukimo ir visais
kitais klausimais.
Rengiame skundus, pareiškimus, prašymus,
sutartis ir visus kitus teisinius dokumentus.
Atstovavimas, tarpininkavimas, derybos.
Konsultacijos visais teisiniais klausimais.
Patikėkite savo teisines problemas MUMS!
Kedrų g.9, Vilnius.
Registracija tel/faks: (8 5) 213 94 98
Mob.tel: 8 671 85441, 8 671 85442.

tines makroekonomines prognozes", euras Lietuvoje anksčiausiai
gali būti įvestas 2010 metais.
J.Almunia į Lietuvą planavo atvykti dar liepą, tačiau atidėjo vizitą rudeniui.
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VILNIEČIŲ BALSAS

Jūsų manymu, ar Vilniuje gerbiami pagyvenę žmonės?
Robertas, vadybininkas

Elena, studentė

Kęstas, žurnalistas

Manau, jog
pagyvenusius
žmones gerbia
tik vilniečiai, o valdžia
juos mato kaip socialinę
grupę, kuri kelia
problemų.

Vilniuje pagyvenę
žmonės gerbiami,
bet pagarba
yra tik maža dalis to, ko
jiems reikėtų. Senjorams
reikėtų daugiau ir
didesnių nuolaidų, taip
pat ir dėmesio.

Garbingo
amžiaus žmonės
sulaukia
pakankamai dėmesio,
tik pagyvenę žmonės
dažnai pervertina
situaciją ir nori daugiau,
nei tuo metu leidžia
galimybės.

"Lietuvos" dvasia paklydo
valdininkų kabinetuose
Kristina Aleksynaitė
Gediminas Cibulskis
redakcija@15min.lt
Atkelta iš 1 psl.
Į klausimus dėl "Lietuvos"
kino teatro likimo savivaldybės atstovai atsakinėjo neryžtingai. "Nenoriu kalbėti. Ko
vertos visos diskusijos paaiškės rytoj Rotušėje 17 val. savivaldybės organizuojamoje
diskusijoje, kurios tema "Viešosios erdvės". Ateikite - bus
didesnė intriga", - patarė Kultūros ir meno skyriaus vedėjas Vytautas Toleikis.
"Mes nutarėme boikotuoti šį susitikimą, kol negauname savivaldybės atsakymo", - kalbėjo vienas iš
"Pro-testo laboratorijos" iniciatorių G.Urbonas.

Vardo išsaugojimas

PRIVATIZAVIMAS

Verdant diskusijoms dėl
privatizuoto kino teatro pastato likimo, buvo užmirštas

"Lietuvos" vardo, susijusio
su nekomercinio kino istorija, išsaugojimas.
"M2 Invest" vadovo
D.Kavecko teigimu, privatizuojant kino teatrą, pavadinimas nebuvo užpatentuotas ar įteisintas. Pastato savininkai pasisako už vardo
išsaugojimą.

"Tai tas pats, kaip pasisavinti Lietuvos Respublikos piliečio pasą. Dar Akropolį pavadins "Lietuvos" vardu", šiam ketinimui prieštaravo
G.Urbonas.
Vicemero V.Karčiausko
teigimu, savivaldybė nesvarstė galimybės išsaugoti "Lietuvos" vardą.

PETICIJOS TEISĖ

Pernai surengusi "Lietuvos"
laidojimo ceremoniją iniciatyvinė grupė nepraranda vilties išsaugoti kino teatrą.
"15min" arch.nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį "Lietuvos"
kino teatrą 2002-aisiais privatizavo "Vilniaus prekybos"
grupės įmonė.
2005-aisiais kino teatro pastatą įsigijo užsienio investuotojų valdoma bendrovė "Rojaus apartamentai", kurios
90 proc. akcijų priklauso Didžiosios Britanijos investuotojų
bendrovei "Cinema Scotland", 10 proc. - nekilnojamojo turto
plėtros įmonei "M2 Invest". Su "Rojaus apartamentais"
sudaryta ir žemės nuomos sutartis iki 2093 metų.

Peticijų įstatymas nurodo,
kad peticija yra raštiškas
piliečių kreipimasis į Seimą,
Vyriausybę ar savivaldybės
institucijas su siūlymais ar
reikalavimais spręsti žmogaus
teisių ir laisvių apsaugos
ar įgyvendinimo, valstybės
ir savivaldybės institucijų
reformavimo ar kitus svarbius klausimus. Peticijas
nagrinėja institucijos, į kurią
kreipiamasi, Peticijų komisija. Ji sprendžia ar piliečių
kreipimąsi reikia pripažinti
peticija, nagrinėja peticijas
ir pateikia išvadas dėl jose
išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Įstatymas
draudžia vilkinti peticijų
nagrinėjimą - visos jos turi
būti išnagrinėtos ne vėliau
kaip per 90 kalendorinių
dienų nuo tos dienos, kai
komisija nusprendžia priimti
peticiją.
Peticija dėl "Lietuvos" kino
teatro likimo institucijoms
buvo įteikta liepos mėnesį.

”

Vilniečius kalbino ir fotografavo R.Medonis.

Pasisakome už kino tradicijų tęstinumą.
Jeigu pavyks išsaugoti vardą - mes už.

Sakė "M2 Invest" generalinis direktorius D.Kaveckas.

