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DĖL MITINGŲ ORGANIZAVIMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų 2021 m. birželio 3 d. pranešimus
(Savivaldybėje registruota 2021 m. birželio 4 d., reg. Nr. A34-127/21 ir A34-128/21) apie nuo 2021
m. birželio 15 d. 7 val. iki birželio 17 d. 19 val. prie Lietuvos Respublikos Seimo (iki 4000 žmonių)
ir 2021 m. birželio 19 d. 7.30–18.00 val. prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (iki 850 žmonių)
pastato planuojamus protesto mitingus „Didysis šeimos gynimo maršas 2021“.
Savivaldybės administracijai nesuderinus Jūsų 2021 m. gegužės 19 d. pranešimų
(Savivaldybėje registruota 2021 m. gegužės 20 d., reg. Nr. A34-94/21) apie nuo 2021 m. birželio 15
d. 7 val. iki birželio 17 d. 19 val. prie Lietuvos Respublikos Seimo (iki 7000 žmonių) ir 2021 m.
birželio 19 d. 7.30–18.00 val. prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (iki 7000 žmonių) pastato
planuojamus protesto mitingus „Didysis šeimos gynimo maršas 2021“, pateikėte naujus pranešimus
apie tuo pačius laiku ir tose pačiose vietose planuojamus mitingus. Pranešimuose nurodėte mitingų
dalyvių skaičių, kad jis formaliai atitiktų Savivaldybės administracijos 2021 m. birželio 3 d. rašte
Nr. A51-48262/21(3.3.4.4E-AD24) nurodytus maksimalius rekomenduojamus dalyvių skaičius
pievoje už Lietuvos Respublikos Seimo pastato, Nepriklausomybės aikštės dalyje prie Martyno
Mažvydo bibliotekos ir dalyje Vinco Kudirkos aikštės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu (toliau – Įstatymas) 2021 m.
birželio 8 d. 16.00-16.30 val. vyko nuotolinis Jūsų pateiktų pranešimų derinimas. Posėdyje
dalyvavo Savivaldybės administracijos, policijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir Jūs su atstovu. Atsižvelgiant į tai, kad naujai pateikti
pranešimai savo turiniu yra tokie patys, kaip ir Jūsų 2021 m. gegužės 19 d. pateikti pranešimai
(Savivaldybėje registruota 2021 m. gegužės 20 d., reg. Nr. A34-94/21), išskyrus mitingų dalyvių
skaičių, šiandien vykusio derinimo metu buvo nagrinėjami klausimai, susiję su mitingų dalyvių
skaičiumi, asmenų srautų valdymu mitinguose bei su tuo susiję visuomenės saugumo, viešosios
tvarkos, žmonių sveikatos aspektai, nes kitos mitingų organizavimo detalės buvo išnagrinėtos
ankstesnių susitikimų metu.
Susitikimo metu Jums buvo priminta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m.
lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
(2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 385 redakcija) (toliau – Nutarimas) karantinas visoje šalyje
pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d. Pakartotinai buvo nurodyta, kad Nutarimu asmenys yra
įpareigoti viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones kai šalia yra kitų
asmenų, kadangi jų dėvėjimą sukontroliuot bus itin sudėtinga, mitingo dalyviai turėtų laikytis
Nutarimu nustatyto saugaus 2 metrų atstumo tarp asmenų, vienam asmeniui skiriant bent 4 kv. m
plotą mitingų teritorijose. Nors Jūsų pranešime nurodytas dalyvių skaičius formaliai atitinka
Savivaldybės administracijos rekomenduojamus dalyvių skaičius nurodytose teritorijose, pranešimų
derinimo metu aiškiai pasisakėte, kad nedrausite ir neribosite kitų žmonių prisijungimo prie mitingo
dalyvių. Taip pat negalėjote nurodyti ir nenurodėte priemonių, kurių imsitės, kad būtų valdomi
žmonių srautai, išlaikomas saugus atstumas tarp asmenų, dalyvių skaičius neviršytų pranešimuose
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nurodyto ir taip galėtumėte užtikrinti tinkamą mitingo organizavimą. Susitikimo metu Jūs teigėte,
kad karantino reikalavimai Jums neturėtų būti taikomi ir neketinate Jų laikytis.
Paprašius Jūsų patikslinti, apie mitingų metu planuojamą projekciją, nurodėte, kad
vizualinė medžiaga bus demonstruojama ant Lietuvos Respublikos Seimo pastato ir yra
sudedamoji-meninė mitingų dalis. Savivaldybės administracijos atstovai Jus informavo, kad
vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi susirinkimai prie Lietuvos Respublikos Seimo pastato
gali vykti ne arčiau kaip 75 metrai nuo minėto pastato, įskaitant ir visas menines ar vizualines
mitingo metu naudojamas priemones.
Išnagrinėjus Jūsų pateiktą informaciją apie planuojamus mitingus ir įvertinus Įstatymo bei
kitų šiame rašte minimų teisės aktų reikalavimus, kurie numato, kad asmenų organizuojami
susirinkimai negali pažeisti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos ir žmonių sveikatos, negalime
suderinti Jūsų planuojamų mitingų prie Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pastatų vietų, kadangi pranešimuose tik formaliai nurodėte Savivaldybės
administracijos rekomendaciją atitinkančius dalyvių skaičius, neatsižvelgdami į realiai planuojamą
mitingų dalyvių skaičių, kuris, kaip buvote nurodę ankstesniuose pranešimuose, bus gerokai
didesnis, taip pat Jūs nesate numatę jokių priemonių užtikrinant maksimalų galimą dalyvių skaičių,
saugius atstumus ir (ar) kitas būtinas karantino priemones tarp mitingo dalyvių ir neketinate
prisiimti atsakomybės už tinkamą mitingo, atitinkančio pranešimą ir karantino reikalavimus
organizavimą bei teisės aktų reikalavimų laikymąsi užtikrinant visuomenės saugumą, viešąją tvarką
ir žmonių sveikatą mitingų metu.
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas
gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos.
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