LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS
SUKŪRIMO INICIJAVIMO VEIKLOS GRUPĖS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-05-09 Nr. 2
Vilnius
Posėdis įvyko 2017-05-09, 13 – 14.30 val.
Veiklos grupės pirmininkė – kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.
Veiklos grupės pirmininko pavaduotojas – kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius.
Veiklos grupės sekretorė – Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus
meno skyriaus vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė.
Dalyvavo veiklos grupės nariai: Daiva Parulskienė, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vedėja, Elena Vilkienė, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus vedėja, Evaldas Stankevičius, kultūros ministrės patarėjas.
Dalyvavo Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto vyriausiasis miesto architektas, Dalia
Bardauskienė, Vilniaus mero patarėja, Laimonas Ubavičius, ministerijos kancleris, Eglė
Saudargaitė, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktorė, Šarūnas Šoblinskas,
Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
DARBOTVARKĖ:
1. Nacionalinės koncertų salės atrankos kriterijų pristatymas.
2. Vilniaus miesto savivaldybės siūlomų vietų Nacionalinės koncertų salės lokalizacijos
alternatyvų pristatymas.
3. Diskusija.
SVARSTYTA:
1. Nacionalinės koncertų salės atrankos kriterijų pristatymas.
Gintautė Žemaitytė akcentavo, kad vadovaujantis darnios plėtros principu, naudotis šiais
kriterijais:
1) Akustinis kriterijus (ne tik salei, bet ir statybos vietoje akustikos specialistai tirs tinkamumą;
2) Urbanistinis kriterijus (dėmesys kultūriniam – reprezentaciniam aspektui, infrastruktūrai,
vietovės prestižas);
3) Paveldosauginis kriterijus (išsaugoti miesto erdvių logiką).
Dėl pastato dydžio, atsižvelgiant kiek ir kokio dydžio turi būti salės, sprendimo nėra.
Dalia Bardauskienė atkreipė dėmesį, kad savivaldybės kultūros paveldo grupė akcentuoja vietos
kultūrinės atminties istorinę aplinką – ką minėjo Pirmininkė, įvardindama kaip vieną svarbiausių
atrankos kriterijų.
NUTARTA
Pagrindinė salė turėtų būti 1,5 tūkst. žiūrovinių vietų skaičiaus.
SVARSTYTA:
2. Vilniaus miesto savivaldybės atstovai pristato Nacionalinės koncertų salės statybai
siūlomas vietas ir įgyvendinimo modelius.
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Mindaugas Pakalnis pristato:
1. Pirmoji vieta - ženkliausia, dominuojanti miesto erdvė kultūriniais istoriniais pastatais –
Profsąjungų rūmai ant Taurakalnio. Šis pastatas visada buvo žiūrovinės paskirties pastatas kaip
Tautos namai, su izoliuota vietove. Siūloma įrengti parkingą kalne su galimybe į Koncertų salę
pakilti liftais. Čia turime 20 000 m², pro pastato langus atsiskleistų visa miesto panorama. Šalia
esančius Santuokų rūmus ir jų aplinką jau numatyti tvarkyti iš ES lėšų. Prieigose nebus statomi
gyvenamieji namai.
Gintautė Žemaitytė: Tautos namų idėja nėra koncertų salė. Tautos namai turi būti
multifunkcinis centras, ko Vilnius neturi, o turėtų turėti. Kol gyva Tautos namų idėja, jie turi būti
pastatyti.
Mindaugas Pakalnis: Tautos namai buvo aktualūs okupuotame Vilniuje.
Viceministrė Gintautė Žemaitytė: mes turime akustinį kriterijų.
Renaldas Augustinavičius: Akustiniu požiūriu Jūsų siūloma vieta netinkama, tą minėjo
Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė R.Prusevičienė, kuri konsultavosi su
specialistais.
Mindaugas Pakalnis:
2. Antroji vieta - prie Seimo. Čia didelė vibracija, nes greta yra miesto magistralė. Ši vieta yra
analizuotina kaip LR Vyriausybės komplekso dalis (planuojamas Vyriausybės miestelis).
Ženkliškumo prasme ši vieta mažesnė, nei pirmoji, tačiau irgi matoma. Aukštingumas turėtų būti
kaip Seimo – 20-25 metrai ir formuotų kairiąją Neries krantinės dalį. Parkavimas būtų sunkiai
sprendžiamas – tik antžeminis.
3. Trečioji vieta – dešinysis Neries krantas ties NDG, Planetariumu. Čia yra savivaldybės
sklypas su privačiu vystytoju. Aukštingumas iki 22 metrų, kaip Forum Palace rūmai, nes paupyje
pastatai turi būti žemesnis. Pastatui maža vietos (5000 m²), būtų suspaustas, bet įmanomas
variantas. Parkavimas – požeminis.
4. Ketvirtoji vieta – Seimo garažai. Vieta gera, ženkli, tačiau problematiškas įvažiavimas iš
Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių. Reikėtų analizuoti, kokio dydžio žemės sklypas, galimą
aukštingumą ir kt. Čia ateiname su nauja idėja ir atgaiviname aplinką.
Daiva Parulskienė: nėra erdvu, užspaustas pastatų, prasta aplinka. Žalgirio stadiono vietoje, tai,
kas siūloma prie Šeimyniškių g. – nėra tinkama. Tačiau Koncertų ir sporto rūmų pusėje gali būti
svarstoma.
Mindaugas Pakalnis:
5. Penktoji vieta – Žalgirio stadionas. Aktualus žemės vertės klausimas. Būtų sunkios derybos
su Avuliu dėl pinigų (jis už 6 ha sumokėjo 40 mln.) ir užstatymo dydžio. Kokio dydžio pastatas
reikalingas – juk ne vien 2000 vietų salė?
6. Šeštoji vieta – VRM rūmai. Arti gyvenamieji namai. Tokia jungtis nėra palanki. Ramybės
parkas, 1 km iki miesto centro, sklypas nesiekia upės krantinės, greta numatyta degalinė. Tai
prasčiausia vieta.
Dalia Bardauskienė: atkreipiu dėmesį, kad kai vieta turi privatų vykdytoją, turime taikstytis su
jo poreikiais.
NUTARTA:
Daiva Parulskienė per savaitę pateiks posėdžio dalyviams iki 2000 vietų salės dydžio
parametrus.
SVARSTYTA:
3. Diskusijos.
Mindaugas Pakalnis ir Dalia Bardauskienė: Dar galima nugriauti Vilniaus kongresų rūmus ir
statyti naują pastatą. Yra Markučiai, Lukiškių aikštė, vieta, kur buvo numatytas Gugenheimas, nors
čia miesto bendruomenė nori žalios erdvės ir ji yra sutvarkyta už ES lėšas. Dar yra Olandų gatvės
prieigose naudotinos erdvės, bet tai privati valda su gyvenamaisiais namais. Laisva erdvė –
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nepastatyto nacionalinio stadiono vieta, sklypas prie KVAD`o. Visur tilptų koncertų salės pastatas,
bet būtų smarkiai užspaustas.
Dalia Bardauskienė: o ar kviesitės užsienio ekspertus vertinti vietoves?
Renaldas Augustinavičius: tai Kultūros ministerijos darbai.
NUTARTA:
Kitas susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais numatomas gegužės 30 d. Bus
vertinami siūlymai dėl pastato, atsižvelgiant kiek ir kokio dydžio turi būti salės, lokalizacijos.
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