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KAIP UŽKIRSTI KELIĄ VISUOMENĖS
DALYVAVIMUI KULTŪROS IR KULTŪROS
PAVELDO SRITYJE:
STRATEGINĖS VERSLO KOVOS PER TEISMUS
(NUO „LIETUVOS“ KINO TEATRO IKI
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SIPVD (SLAPP)
SIPVD – civilinės bylos, kurias verslo įmonės iškelia visuomenės
nariams arba organizacijoms už tai, kad jie aktyviai gina
visuomenės interesus.
Pagrindinis SIPVD tikslas – verslo įmonių naudai nutildyti
visuomenės protestus, neleisti žmonėms viešai kalbėti apie
neteisę ir reikalauti iš valdžios užtikrinti teisingumą, suvaržyti
žmogaus ir visuomenės teises kreiptis į teismus, ypač dėl viešojo
intereso.
SIPVD procesą verslo įmonės įsuka, siekdamos įbauginti,
atgrasyti kritikus, išsekinti protestuojančios visuomenės
materialius ir žmogiškuosius išteklius, pakirsti jos gebėjimus
kovoti dėl viešojo intereso.
Iš esmės SIPVD yra nukreipti prieš konstituciniu ir tarptautiniu
lygmeniu ginamas žmogaus ir tautų teises.

SIPVD (SLAPP)
Todėl valstybėms tai kelia vis daugiau rūpesčio ir vis
plačiau įstatymais įteisinamas SIPVD neteisėtumas

LR KONSTITUCIJA
Mūsų turtas – mūsų paveldas:

LIETUVIŲ TAUTOS pagrindas yra kultūros bei gamtos
paveldas ir teisė jį turėti:
– išsaugota dvasia, gimtoji kalba, raštas ir papročiai,
– prigimtinė žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo
tėvų ir protėvių žemėje
Tuo pagrindu Lietuvių tauta:
siekia atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės
valstybės.

42 straipsnis. Valstybė rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų
kultūros paminklų bei vertybių apsauga.
47 straipsnis. Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise
priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus
vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros
objektai.
54 straipsnis. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos,
gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų
vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat
atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama
niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, bei
skurdinti augaliją ir gyvūniją.

Mūsų teisės ir laisvės:

2 straipsnis. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso
Tautai.
4 straipsnis. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar
per demokratiškai išrinktus savo atstovus.
33 straipsnis.
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per
demokratiškai išrinktus atstovus.
Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų
darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

18 straipsnis. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.
6 straipsnis. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis
Konstitucija.
30 straipsnis. Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės
pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.

25 ir 26 straipsniai.
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei
idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti
ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus
sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti
konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su
nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės
neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir
dezinformacija.
Tačiau SIPVD teikiami pagal civilinę, o ne pagal baudžiamąją
teiseną (verslas nesikreipia į prokurorus)

46 straipsnis.
Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir
iniciatyvą.
Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos
gerovei.
53 straipsnis. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti
aplinką nuo kenksmingų poveikių.
Bet kaip įmanoma saugoti, jeigu piliečiams nesuteikiama teisė
tiesiogiai ginti viešąjį interesą ir reikalaujama įrodyti, jog poveikis
kenksmingas asmeniškai pareiškėjui (nors dauguma poveikių aplinkai
yra kur kas bendresni)?

KONSTITUCINIS TEISMAS:
• Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
kad viešojo intereso negalėtų apginti teismas, į kurį buvo
kreiptasi, taip pat, kad teismas, spręsdamas bylą, būtų
priverstas priimti tokį sprendimą, kuriuo pačiu būtų
pažeidžiamas viešasis interesas, vadinasi, ir kuri nors
Konstitucijoje įtvirtinta, jos ginama ir saugoma vertybė (inter alia
asmens teisė ar laisvė).
• Jeigu teismas priimtų tokį sprendimą, tas sprendimas nebūtų
teisingas. Tai reikštų, kad teismas Lietuvos Respublikos vardu
įvykdė ne tokį teisingumą, kokį įtvirtina Konstitucija, taigi pagal
Konstituciją – ne teisingumą. Šitaip būtų paneigta ir teismo, kaip
Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos,
konstitucinė samprata.

Kuo gi visuomenei tikėti – Konstitucija, kuri suteikia piliečiams teises
ginti viešąjį interesą, nes gamtos ir kultūros turtai yra mūsų Tautos
pagrindai, ar teismais, kurie atmeta visuomenės skundus teigdami, kad
visuomenės nariai tokių teisių neturi?

KAIP TAI VYKSTA VILNIUJE:
1. „LIETUVOS“ KINO TEATRO BYLOS (2002-2017)

Visuomenės pastangos išsaugoti Senamiestyje
gyvą ir puikiai veikiančią šiuolaikinio kino ir jaunos kultūros erdvę
SLAPP proceso pradžia:
LLRI ekspertų propaganda spaudoje apie „sovietinį monstrą“

VISA JUDĖJIMO MEDŽIAGA: http://www.vilma.cc/lietuva-timeline/

1. „LIETUVOS“ KINO TEATRO (LKT) BYLOS (2002-2012)
1. 1965: atidaromas LKT
2. 1965-1985: kasmet per 1,84 mln. žiūrovų
3. 1994: tampa „Europa Cinemas“ nariu, kasmet rengiamas tarptautinis „Kino pavasaris“, kiti
festivaliai, susitikimai su garsiais pasaulio kino kūrėjais
4. 1994: LKT kaip savivaldybės įmonei išnuomojamas žemės sklypas nurodant, kad žemė gali būti
naudojama nekomercinei veiklai, tik kino teatro reikmėms
5. 1997: 1 kreditas rekonstrukcijai, po jos tampa moderniausiu kino teatru Lietuvoje; kreditas
grąžinamas per 2 metus be valstybinės paramos, iš pajamų už bilietus
6. 1998: 2 kreditas tolesniam modernizavimui (grąžintas 2005 m.). Dvi salės – 983 ir 88 vietų,
puiki moderni nauja vaizdo ir garso įranga
7. 2002: savivaldybė nutaria privatizuoti
8. 2002-05-01: 1 aukcionas. UAB Regiono Investicija (Vilniaus prekybos grupės: vėliai VP Market,
VP Group) laimi, bet atsisako
9. 2002-12-21: 2 aukcionas. Tik vienas dalyvis – UAB Regiono Investicija. Siūloma kaina 3 kartus
mažesnė negu 1 aukcione: apie 868 860 EUR. Įsipareigoja išlaikyti kino teatro funkciją 3 metus.
10. 2003-05-27: išsinuomoja valstybinę žemę, pagrindinė paskirtis lieka nepakeista – tik kultūros
tikslams
11. 2004-12-01: Vyriausybė įtraukia LKT į Europos kultūros sostinės 2009 pasiūlymą nurodydama,
kad jį panaudos tarptautiniams vaizdo ir garso projektams ir šventiniams renginiams.
12. 2004-12-29: savivaldybė pakeičia bendrojo plano nustatytą žemės sklypo paskirtį į
gyvenamąją, daugiaaukščių namų. Pakeitimas su visuomenė nesvarstytas.

13. 2005 – prasideda visuomenės sąjūdis dėl LKT išsaugojimo
14. 2005-03: duris atveria Pro-test lab kino kultūrai išsaugoti.
15. 2004-04–09 mėn. nuolatos vyksta jaunos kultūros renginiai ir įvykiai (apie keliasdešimt),
verda kūrybinis, intelektinis gyvenimas.

16. 2005-09-24: uždarymo renginiai. Protestas „Šuns balsas į dangų neina“
17. 2005-09-25: uždarymo renginiai. Renginys „Žvakė vėjyje“

18. Įvairūs pirkimo-pardavimo sandoriai tarp verslo bendrovių. UAB Regiono investicija parduoda
akcijas UAB Rojaus Apartamentai & UAB M2 Invest už 4 344 300 EUR
19. 2005-10-13: pranešama, kad vietoj LKT iškils daugiabutis gyvenamasis namas
20. Visuomenės veikla persikelia į rašytinę, oficialiąją erdvę – išsaugoti kino teatro funkciją
21. Vystytojai laipsniškai išplėšia pastatą, paversdami jį sąvartynu. Vėliau jie tai naudoja kaip
propagandą pastatui griauti
22. 2006-06-04: DP 1 svarstymas su visuomene
23. 2006-06-09: visuomenė kviečia pateikti alternatyvią viziją
24. 2006-06-20: kreipimasis į UNESCO pasaulio paveldo komitetą
25. 2006-07-07: susitikimas su Pasaulio paveldo centro direktoriumi Bandarinu
26. 2006-07-11: Peticija Prezidentui, Vyriausybei, Seimui, Kultūros ministrui, Vilniaus savivaldybei ir
Vilniaus apskričiai dėl to, kad LKT turi likti viešąja kultūros erdve. Priimta, Vyriausybės
nagrinėjama drauge su teikėjais. PASIRAŠĖ APIE 8000 ŽMONIŲ

27. 2006-08-17: 2 viešas DP varstymas
28. 2006-08-18: plėtros bendrovės pradeda SIPVD akciją – LLRI ekspertas Giedrius Kazdiauskas
„Delfyje“: kino teatras - skonio dalykas, o savo skonį kitiems primeta tik nesubrendę, riboti
žmonės; LKT – „sovietinis monstras“; noras turėti kino teatrą yra „privatus, siauras, specialus“ ir
„socialistinis“, prilygintinas norui įsigyti butą projektuojamame name; visuomenės poreikius turi
spręsti rinka
29. 2006-12 -29: savivaldybės administracija pritaria DP
30. 2007-01-22: kreipimasis į miesto tarybą netvirtinti DP, ypač dėl pažeistos žemės nuomos sutarties
31. 2007-01-23: DP apskundžiamas VAAT
32. 2007-02-02: VAAT priima skundą, išnagrinėjęs bylą, 2007-06-14 atmeta
33. 2007-05-14: Viešosios erdvės matavimo akcija: vizualizuojamas projektuojamo pastato tūris ir
plotas palyginti su LKT pastatu.

34. 2007-06-27: apeliacinis skundas LVAT
35. 2007-10-10: kreipiamasi į prokurorus dėl valstybinės žemės nuomos pažeidimų
36. 2008-04-01: SIPVD 2: vystytojai pateikia civilinį ieškinį prieš J. Markevičienę, reikalaudami 30 000
litų dėl bendrovės reputacijos menkinimo viešoje radijo laidoje: „Dėl šios bendrovės ir jos
dukterinių įmonių kitose miesto dalyse ne tik namai griūna, bet ir įrengiamos gatvės per vaikų
žaidimo aikšteles ir želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose“ Iš tiesų šis kaltinimo sakinis
buvo ištrauktas iš konteksto ir paklastotas. Pasakyta buvo: „ Dabar garantijų jokių nėra, yra
šnekos, ir aš galiu pasakyt, kad ta pati bendrovė ir jos dukterinės įmonės kitose miesto dalyse...
Ne tik..., ne tik... Dėl tos priežasties namai griūna, bet ir įrengiamos gatvės per vaikų žaidimo
aikšteles ir tiesiai per želdynus, ir tokios bylos taip pat yra teismuose“.
37. 2008-07-18: Savivaldybės taryba patvirtina DP

38. 2008-08-24: skundas VAAT dėl DP
39. 2008-10-07: Vilniaus apygardos teismas atmeta SIPVD apeliaciją dėl atmesto ieškinio dėl
dalykinės reputacijos menkinimo. Remdamasis dr. Kestučio Nastopkos atlikta „žalingo“ sakinio
semiotine analize, teismas nusprendžia, kad nėra jokių šmeižto požymių. Atsakovei atlyginamos
bylinėjimosi išlaidos
40. 2008-10-21: SIPVD 3 už DP apskundimą vystytojai pateikia civilinį ieškinį, o dabar jį tikslina
> ieškoma suma didėja iki beveik 0,5 mln eurų
41. 2009-01-20: VAAT pritaiko priemones ir stabdo DP
42. 2009-04-23: VAT atmeta vystytojų prašymą taikyti priemones ir areštuoti visuomenės narių
turtą beveik 0,5 mln. eurų sumai
43. 2010-10-06 > 2011-03-23 > 2011-06-06 > 2011-09-19 > LVAT atidėlioja bylą
44. 2011-10-10: „Rojaus apartamentai“ bankrutuoja (galbūt tyčia). Pasikeičia vystytojai, siūlo
humanizuoti pastatą: gyvenamasi namas su 150 m2 kino teatru kieme
45. 2011-12-20 pasirašoma taikos sutartis; šalys atsiima savo bylas; susitariama, kad statant
naujai, bus išsaugota viešoji erdvė priešai LKT. Deja, jos neliko...
46. 2012 -02-20: Bankas parduoda pastatą UAB Litectus
47. 2013-09-20: vėl pasikeičia vystytojai. Kalbama apie gyvenamąjį pastatą su modernaus meno
centru
48. 2015-03-17: vėl pasikeičia vystytojai. Laipsniškai lieka daugiabučio atsisakoma, lieka tik
modernaus meno centras, kurį šiandien ir turime
49. 2017-02-15: LKT nugriaunamas
.

• Kodėl kinoteatras negalėjo veikti dar 12 metų (nuo 2005 iki
2017 m.), kol sprendėsi visi šie dalykai?
• Kodėl savininkai, uždarę LKT, iš pastato išplėšė modernią
įrangą ir laipsniškai leido jį niokoti, kol LKT pavirto sąvartynu,
landyne?
Laimėjimas:
• kultūrai – taip, nes buvo išlaikyta kultūrinė erdvė, kurios
visuomenė siekė šioje vietoje: atsirado ne daugiabutis
kompleksas, bet muziejus
• paveldui – ne, nes pastatą buvo galima kur kas jautriau įrašyti
į Pasaulio paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio kontekstą
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SIPVD:
1. Skundai prieš ekspertus
2. Skundai prieš valstybės kontrolės institucijas ir pareigūnus
3. Skundai prieš visuomenines organizacijas, bendruomenes,
atskirus visuomenės narius
4. Plati prieš juos nukreipta kampanija žiniasklaidoje
Bet kurio SIPVD tikslas: varžyti ekspertų, pareigūnų ir visuomenės
narių teises reikšti nuomonės, kurios ne(pa)tinka verslui
Priemonės: gąsdinimas, diskreditavimas, užpylimas skundais,
piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis
Pagrindas – tikrovės neatitinkančios informacijos sklaida, neteisėtai
renkant ir asmens duomenis
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SIPVD:
Kas turi teisę į domeną misionieriai.lt?
Šv. Vincento Pauliečio kongregacija? Pasaulio misionieriai?

Senamiesčio Bendruomenė nusprendė, kad
‘misionieriai.com’ suteiks žinių apie misionierius.
Jau sutiko dalyvauti keletas religinių
bendruomenių, kurios siunčia misionierius iš
Lietuvos į kitas šalis. Bus informuojama apie
Lietuvos ir pasaulio misionierių veiklą
Misionierių veiklai logiškai turėtų būti skirtas ir
domenas misionieriai.lt, jeigu vienuolių vardo
nebūtų pasiėmusi UAB „Misionierių namai“.

SVETIMI VAIZDAI IR VARDAI KELIA BŪSTO KAINĄ...

• Todėl paveldo ir gamtos vaizdai yra komodifikuojami, tampa
preke
• Svarbu gauti sklypą tokioje miesto vietoje, iš kur atsiveria
unikalūs vaizdai, ir tuos vaizdus pasisavinti: dėl ten iškilusių
namų, vaizdų nebemato niekas, išskyrus esančius pačiame
name
• Vaizdai pro langus didina plėtros bendrovių pelną, nes pridėtinė
vertė sukuriama be jokių papildomų investicijų
• Priešingai daugeliui šalių, Lietuvos valstybė kažkodėl nenustato
vadinamojo „teršėjas moka“ principo: didesnių mokesčių tokiam
verslui – kaip kompensacijos už veltui gautą pridėtinę vertę ir iš
visuomenės paimtą viešąjį gėrį – nuostabius vaizdus...

KĄ DARYTI?
•

Estija drauge su Danija dar 2003 m.
atliko išsamią analizę ir parengė
Orhuso konvencijos trečiojo
ramsčio (visuomenės teisės kreiptis
į teismus dėl aplinkos) įgyvendinimo
koncepciją

•

Lietuvoje Orhuso konvencija galioja,
bet iš esmės netaikoma

•

Tokia koncepcija turėtų tapti pradžia
ir Lietuvos visuomenei ginti savo
konstitucines teises aplinkos ir
paveldo srityse

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

☺

