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Seni geri “Lietuvos” laikai - jau praeitis.
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Problema

Kova dėl sostinės “Lietuvos” kino teatro nesibaigia.
Vilniečiai, susirinkę į “Rojaus apartamentų” skelbtą
papildomą viešą susirinkimą dėl sklypo Pylimo g.17
detaliojo plano, pateko į absurdišką padėtį, tačiau
dėkingi už suteiktą progą ugdyti pilietiškumą.
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L

iepos 4-àjà savivaldybòje
surengtà UAB “Rojaus
apartament˜” susirinkimà
dòl sklypo Vilniuje, Pylimo
g.17, detaliojo plano pasilym˜ visuomenò ∞vertino kaip ne∞vykus∞.
Todòl rugpjãio 17 dienos pavakar´ “Rojaus apartamentai” surengò
papildomà vie‰à susirinkimà. ·∞kart
daugiau kaip penkias valandas buvo kalbama apie ketinimus dar stovinãio “Lietuvos” kino teatro vietoje ir greta esanãioje aik‰tòje statyti daugiabut∞ pastatà su komercinòmis patalpomis ir kino centru.
Verslinink˜, ∞sigijusi˜ “Lietuvà” ir
beveik ‰imtui met˜ i‰sinuomojusi˜
vie‰àjà miesto erdv´, susitikimas su
visuomene ne tik priminò, bet ir gerokai lenkò rus˜ kino meistro Eldaro Riazanovo garsiosios komedijos
“GaraÏas” situacijas.

Be atsakingų atstovų
Susirinkimas vòlavo gerà pusvaland∞, mat daugelis atòjusi˜j˜ ne
tik patys registravosi, bet ir tvarkò ∞prastus dokument˜ registracijos formalumus: teikò ra‰tus dòl
“Rojaus apartament˜” atsakym˜ ∞
j˜ liepos 4-osios susirinkime pateiktus silymus, registravo naujus
klausimus ir silymus dòl detaliojo plano 0,4052 ha Pasaulio paveldo saugomoje Vilniaus senamiesãio teritorijoje.
Kai pagaliau ∞ sostinòs vie‰buãio “Reval Hotel Lietuva” sal´ suòjo visi uÏsiregistravusieji, paai‰kòjo, kad susirinkime nòra valstybini˜ institucij˜ atstov˜. Daugeliui
atsaking˜ valdÏios vyr˜ dabar atostog˜ metas. Ta aplinkybe bei
valdininkijos ∞proãiais ir pasinaudojo renginio organizatoriai. Negi kar‰tà penktadienio vakarà Vilniaus savivaldybòs ar Vilniaus apskrities, Vyriausybòs, Kultros,
Aplinkos ministerij˜ valdininkai,
Kultros paveldo departamento
specialistai kvar‰ins galvà dòl visuomenòs interes˜?! Gaila, nebuvo ir paveldà ar Ïmogaus teises ginanãi˜ visuomenini˜ organizacij˜,
- nematò ne∞tikimo 5 valand˜ (su
10 minuãi˜ pertrauka) renginio. J∞
“atlaikò” apie 30 stipriausi˜ vilnieãi˜, 26 j˜ pasira‰ò dokumentà, kuriame nesutinkama dòl detaliojo
planavimo sprendim˜ ir prie‰taraujama dòl esamo “Lietuvos” pastato trio ir vie‰osios erdvòs keitimo.

Be reglamento
Susirinkimà vedò “Rojaus apartament˜” atstovas advokatas Giedrius Sabaliauskas, renginio pradÏioje pasak´s, kad vie‰à svarstymà numatyta baigti apie 20 valandà ir
kad tai bus paskutinis susitikimas
su visuomene dòl ‰ios vietos detaliojo plano. Tie parei‰kimai nustebino susirinkusiuosius. Buvo aki-

vaizdu, kad trks laiko daugeliui
svarbi˜ klausim˜. Juo labiau kad
vedòjas parei‰kò, jog i‰ pradÏi˜
perskaitys visus iki tos dienos gautus silymus ir visus atsakymus, vòliau bus pristatytas sklypo detalusis planas, poveikio aplinkai vertinimai ir analizò, o tik po to - atsakymai ∞ susirinkusi˜j˜ klausimus.
Îmonòs Ïò, vienas per kità rei‰kò nepasitenkinimà. Tuomet advokatas parei‰kò, kad susirinkimas
truks tiek, kiek reikòs visiems klausimams aptarti. Suabejojus dòl susirinkimo vedimo teisinòs procedros ar paprasãiausios logikos, Sabaliauskas tarp susirinkimo dalyvio
Dovydo Mackonio klausim˜ ∞Ïvelgò neva destrukcini˜ veiksm˜, ∞spòjo, esà bus priverstas pra‰yti pagalbos uÏtikrinti vie‰àjà tvarkà.
Keistoki, sovietmeãio laikus primenantys advokato grasinimai kòlò ir juokà, ir pasipiktinimà. “Mes,
atòjusieji ∞ susirinkimà, tapome
∞kaitai, su mumis elgiamasi kaip su
maÏais vaikais, kurie negali apsiginti”, - kalbòjo Mackonis.
Buvo 18 valanda, kai advokatas pradòjo skaityti pirmojo parei‰kòjo ra‰tà. Nepaisant to, kad Ïmonòs pra‰ò negai‰ti laiko dokument˜ skaitymams ir buvo priminta,
jog pana‰iais atvejais i‰dalijamos
tekst˜ kopijos, o ne vilkinamas laikas, Sabaliauskas neketino keisti
savo nuostatos.
“Demonstruojate neeilin´ arogancijà ir cini‰kà poÏir∞ ∞ susirinkusiuosius”, - replikavo Mackonis.
“Tai akivaizdus procedros vilkinimas, - komentavo buvusios “Lietuvos” direktorò Vida Rama‰kienò.
- Js provokuojate situacijà”.
Be dvide‰imt penki˜ minuãi˜
a‰tuntà vakaro advokatas baigò
pirmà i‰ trij˜ numatyt˜ susirinkimo dali˜. Îmonòs vòl atkreipò dòmes∞, kad piktnaudÏiaujama laiku,
kad jau vòlus vakaras ir silò skelbti papildomà susirinkimà ar kitaip
∞vardyti renginio t´sin∞ kità dienà.
Vakaro vedòjas, apeliuodamas ∞ ∞statymus, kuri˜ taip ir nesugebòjo
∞vardyti, nesutiko su vieningai i‰sakytais visuomenòs silymais.
Po 10 minuãi˜ pertraukos ne visi gr∞Ïo ∞ sal´.

Be būtinų tyrimų ir analizės
Architektai profesorius Algimantas Nasvytis ir Gediminas Paslaitis pristatò sklypo Pylimo g.17
detal˜j∞ planà. Naujasis, pasak autori˜, kiek pakoreguotas projektas
stebino dòl prie‰taravim˜ paãi˜
skelbiamiems teiginiams, kai kuri˜
dalyk˜ nei‰manymo, (pavyzdÏiui,
Kino centro apibròÏimo ir funkcij˜) ar net kòlò juokà. Profesorius
Nasvytis prisipaÏino, kad svajoja,
jog ruoÏas tarp Pylimo ir Vingri˜
gatvi˜, kaÏkada vadintas Purvinuoju skersgatviu, tapt˜ caro laikais numatytu bulvaru, o pirtis - vie‰a erdve, gal net “Ruskije bani”. Dar keis-
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Kino gynòjai - “Rojaus apartament˜” ∞kaitai

Kino teatro erdvòs ateitis i‰dòstyta kol kas projektuose.

Ø detaliojo plano aptarimà rinkdamiesi vilnieãiai nò nenujautò, kas j˜
laukia.
tesni sumanymai dòl 120 viet˜ garaÏo, kur 64 vietos numatytos gyventojams, 30 viet˜ - komercinòms
patalpoms ir vos 24 vietos planuojamai 280 viet˜ kino salei.
Nasvytis akcentavo, kad Pylimo
gatvò - viena ∞domiausi˜ senamiesãio gatvi˜, ãia buvo nutiestas
pirmasis Vilniaus vandentiekis.
Rama‰kienò patikslino, kad po kino teatro priestatu iki ‰iol teka
Vingri˜ upelis, darantis bòd˜ namui, sukòl´s problem˜ per naujo
pastato prie buvusio planetariumo statybas.
Tarptautinò kultros paveldo
ekspertò, ICOMOS narò Jratò
Markeviãienò bei paminklosaugininkas Algimantas GraÏulis nurodò, kad ‰ioje teritorijoje neatlikti
nepriklausomi tyrimai, nepateikta
j˜ analizò. Øvardijo konkreãi˜ Lietuvos ∞statym˜ bei tarptautini˜
konvencij˜ paÏeidimus, dokument˜ ir nuostat˜ nepaisymà, kuriais
remiantis Vilniaus senamiestis,

kaip viduramÏi˜ miestas, ∞trauktas
∞ UNESCO saugom˜ Pasaulio paveldo objekt˜ sàra‰à.
Skirtingas specialist˜ bei projekto rengòj˜ poÏiris ir ∞ Vilniaus senamiesãio apsaugos reglamentà.
“Senamiestyje draudÏiama veikla ir
darbai, tai, kà reikalaujama i‰saugoti - ãia numatyta naikinti, - LÎ sakò Markeviãienò. - Bet tai ne tiek
“Rojaus apartament˜”, pirmiausia
valstybini˜ institucij˜ kaltò. Btina ne tik i‰vardyti dokumentus, kuriuose ne specialistui sunku susivokti, o nurodyti konkreãius darbus, kuriuos galima atlikti konkreãioje vietoje”.

Inicijuoja įstatymą
Renginyje dalyvavo aplinkini˜
nam˜ gyventojai, kuri˜ gyvenimo
kokybei ir asmeniniam turtui gresia tiesioginò Ïala, Ïinomi kultros
ir meno Ïmonòs, beveik 10 visuomenini˜ organizacij˜ (tarp j˜ ir
tarptautini˜) atstovai. “Rojaus

apartamentams” pateikti nauj˜
klausim˜ ir silym˜. “Beje, nò ∞ vienà ms˜ silymà, pateiktà per liepos 4-osios susirinkimà, nebuvo atsiÏvelgta. Sulaukòme tik formali˜
atsira‰inòjim˜”, - LÎ kalbòjo judòjimo “UÏ Lietuvà be kabuãi˜” narys Gediminas Urbonas. Pasak
Urbono, prie 7 tkst. Ïmoni˜, praòjusiais metais pasira‰iusi˜ knygoje uÏ “Lietuvos” kino teatro i‰saugojimà, pastaruoju metu prisidòjo
dar apie 7,3 tkst. pilieãi˜, reikalaujanãi˜ i‰saugoti miestui visuomenin´ erdv´. Kasdien didòja ‰is
skaiãius - vis daugiau Ïmoni˜ i‰rei‰kia savo nuomon´.
Tarp daugelio ra‰t˜, kuriuos pastarojo susirinkimo dalyviai siunãia ne tik “Rojaus apartamentams”,
bet ir auk‰ãiausioms valstybòs
institucijoms, Seimo ir valstybòs
kontrolieriams, yra ir kreipimasis
dòl vie‰osios erdvòs.
“Lietuvos ∞statymai apibròÏia
vie‰à asmen∞, grieÏtai gina privat˜ turtà, taãiau kodòl neginamas
valstybòs turtas - vie‰oji erdvò? LÎ kalbòjo Urbonas. - Manome,
kad valstybòs reikalas apibròÏti vie‰àjà erdv´. Todòl viename i‰ kreipimosi dokument˜ kalbame apie
vie‰osios erdvòs sàvadà, kuris
apibròÏt˜ ‰ià erdv´, apibdint˜,
kokia ji turòt˜ bti, jà gint˜ ir saugot˜. Antraip privatus kapitalas neabejotinai ir toliau plòsis vie‰˜j˜
erdvi˜ sàskaita”.
Per daugiau kaip penkias valandas trukus∞ susirinkimà kilo kar‰t˜ pilietini˜ diskusij˜, kurios, anot
Urbono, yra didelò vertybò. Todòl
Urbonas padòkojo “Rojaus apartament˜” vadovams ir tiki, kad tai
buvo ne paskutinis susirinkimas dòl
daug aistr˜ kelianãio sklypo.
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