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DĖL KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO PROJEKTO RESPUBLIKOS G. 40, 
PANEVĖŽYJE ĮVERTINIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS POŽIŪRIU 
 
Lietuvos žaliųjų partijos vardu reiškiame gilų susirūpinimą dėl planuojamo kultūros paskirties 
pastato rekonstravimo vietoje buvusio kino centro (toliau - k. c. ) „Garsas“ Panevėžio mieste. Iš 
viešai prieinamos informacijos ir gautų būsimojo pastato šešėlio kritimo vizualizacijos (pridedama 
prie šio rašto kaip priedai) aplinkinių gyvenamųjų namų gyventojų gyvenimo kokybės pabloginimas 
ir insoliacijos normų nesilaikymas - akivaizdus.  
 
Pagal pastato rekonstravimo projekto pirmą ir antrą etapus numatytas Stasio Eidrigevičiaus menų 
centro (toliau – SEMC) statinys bus daugiau kaip 24 metrų aukščio ir 90 metrų ilgio, kai tuo tarpu 
šiuo metu esamo k. c. „Garsas“ parametrai – atitinkamai tik 14 metrų ir 45 metrai. Planuojamas 
statinys akivaizdžiai viršys esamo pastato matmenis bei tūrį.   
 
Gyvenamieji namai, esantys šiais adresais: Kranto g. 23, Kranto g. 25, Topolių al. 4, Topolių al. 6, 
Respublikos g. 46, atsiduria minėto statinio šiaurinėje dalyje. Be to, minėti daugiabučiai namai yra 
žemesni nei įgyvendinamas SEMC projektas. Atsižvelgiant į šiuos faktorius, tenka konstatuoti, kad 
minėtų gyvenamųjų namų insoliacija (saulės apšvietimas) bus pabloginta.  
 
Manome, kad yra svarbu įsigilinti į vietos gyventojų išsakomą susirūpinimą ir yra  būtina atlikti 
tinkamus, LR Higienos normas atitinkančius insoliacijos skaičiavimus, kurie vis dar nėra įvykdyti.  
 
LR higienos normos ir kiti teisės aktai numato: STR 2.02.02:2004 „visuomeninės paskirties 
statiniai“ 3 priede statinių išdėstymo sklype reikalavimuose p. 1.3. sakoma, jog „Statant naujus 
visuomeninės paskirties statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems 
pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir 
natūralaus apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant visuomeninės paskirties statinius gretimų 
sklypų pastatų insoliacija ir natūralus apšvietimas negali pablogėti“.  Kadangi šioje teritorijoje nėra 
istoriškai susiklostęs peri metrinis užstatymas, išimtis negalioja ir būtina vadovautis šia nuostata. 
Tuo tarpu: STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p. 185. sakoma, jog „Gyvenamieji pastatai ir 
su jais susiję (jiems tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstyti sklype 
taip, kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų 
insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi 
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pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.“  P. 
213. sakoma, jog „Kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių 
butuose -2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos 
(nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis nei 2,5 valandos. Urbanizuotose teritorijose, 
atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti sumažintas iki 2 
valandų.“ 
 
Negana to, SEMS projektas bus vykdomas keliuose sklypuose (planuojamas 1,2-1,4 ha ploto 
sklypas), tačiau poveikio aplinkai vertinimas net nėra atliktas, kaip to reikalauja LR Poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymas. Tuo tarpu projekto skaidymas į dvi dalis gali būti vertinamas kaip 
bandymas išvengti minėto vertinimo (aplinkinių namų gyventojams, oro kokybei tankiai 
užstatytame miesto centre, saugomai teritorijai, urbanistinei struktūrai, gamtinei aplinkai).  
 
Siekiant apsaugoti vietos gyventojų psichologinę, emocinę ir fizinę sveikatą, prašome Jūsų minėtą 
projektą įvertinti visuomenės sveikatos požiūriu, taip pat pareikalauti atlikti ir paviešinti 
insoliacinius skaičiavimus.  
 
 
 

           Ieva Budraitė 

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė  
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