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2016 m. gegužės 5 d. Lietuvos Nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) pasirašė 
sutartį su Kipre registruota ofšorine įmone RIVERSIDE MUSIC LIMITED dėl operos 
solistės (soprano) – Angelos Gheorghiu koncerto 2016 m. birželio 3 d. organizavimo 
(toliau – sutartis).

LNOBT, kurio generalinis direktorius Gintautas Kėvišas, minimą sutartį pasirašė su 
ofšorine Kipro įmone, kuriai vadovauja jo sūnus – Martynas Kėvišas.

Prieš tai šiai įmonei tokiu pačiu indentifikavimo kodu (301734808) ir registruotai Lietuvoje 
(Subačiaus g. 7, Vilnius), tik pavadintai UAB RIVERSIDE MUSIC, vadovavo Rūta 
Kėvišienė – Gintauto Kėvišo žmona. 

Štai su tokia įmone LNOBT pasirašė sutartį dėl operos solistės Angelos Gheorghiu 
koncerto 2016 m. birželio 3 d. organizavimo. 

Nors operos solistė Angela Gheorghiu turi oficialius agentus, vienas kurių – Mark Hildrew, 
o toks koncertas, pasinaudojus jos agentų paslaugomis, LNOBT būtų kainavęs mažiausiai
per pusę pigiau, LNOBT pasirinko tarpininko (RIVERSIDE MUSIC LIMITED) paslaugas, 
pagal sutartį įsipareigodamas sumokėti 85 tūkstančius 411 eurų ir 76 centus.

Nors Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sistemoje minėtoji LNOBT sutartis paskelbta tik po 
koncerto – 2016 m. birželio 7 d. LNOBT, norėdamas nuslėpti tokią ydingą, teatrui 
finansiškai nenaudingą ir neskaidrią sutartį, informacijos apie šį pirkimą nepaskelbė net 
savo įmonės internetiniame puslapyje.

Kaip informavo VPT specialistai, apie pirkimą skelbta nebuvo tikriausiai todėl, kad 
perkančioji pusė (LNOBT) rėmėsi Lietuvos Respublikos Viešojo pirkimo įstatymo 92 
straipsnio (Supaprastintų pirkimų ypatumai) 6 punkto (Neskelbiant apie pirkimą taip pat 
gali būti perkamos paslaugos) 3 dalimi (Perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių 
autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų 
vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose 
srityse vertinimo paslaugos), kuri ir leidžia konkurso neskelbti.

Tačiau, sužinoję, kad buvo perkamos ne atlikėjo, o tarpininko, organizuojančio atlikėjo 
paslaugų pirkimą, paslaugos, VPT specialistai pripažino, kad šiam pirkimui Lietuvos 
Respublikos Viešojo pirkimo įstatymo 92 straipsnio 6 punkto 3 dalis netaikytina . 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tMqkMXuKvO
http://www.askonasholt.co.uk/about/staff/23


Pažymėtina, kad generalinio direktoriaus G. Kėvišo 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. S1-43 
patvirtintuose LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PLANUOJAMŲ
VYKDYTI 2016 M. VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE net nebuvo numatyta organizuoti 
viešojo pirkimo atlikėjų paslaugoms pirkti (pirkimas numatytas apklausos būdu), o 
sopranams  visiems metams skirtina suma – 32'000 eurų, kuri gerokai mažesnė, nei 
numatyta vienoje sutartyje su sopranu Angela Gheorghiu.

Siekdami nuslėpti nusikalstamą ir neteisėtą patikėtų lėšų iššvaistymą savanaudiškais 
tikslais, sutartį pasirašė patikėtiniai. 

LNOBT pusė įpareigojo pasirašyti generalinio direktoriaus pavaduotoją, buvusį banko 
„Snoras“ viceprezidentą Naglį Stanciką. RIVERSIDE MUSIC LIMITED, neminėdama 
tokios įmonės sutartyje, įpareigojo pasirašyti savo įmonę-atstovę – STANFELCO LIMITED 
(direktorė Viktorija Duncienė, kuri vienu metu dirba apie 60 įvairių ofšorinių firmų ir minima,
kaip žinote, ne vienoje aferistinių sandorių istorijoje). 

Bet vietoje RIVERSIDE MUSIC LIMITED šią sutartį pasirašo įmonės-atstovės direktorė 
Marianna Polianidoy.

Prašau kuo skubiau pradėti ikiteisminį tyrimą, nes pagal sutarties 3.2.2. punktą LNOBT 
savo tarpininkui įsipareigoja didžiąją dalį pinigų sumokėti tik iki gruodžio 15 d., taigi tyrimo 
pradėjimas galėtų užkardyti sandorį.

Taigi, kokie padaryti akivaizdūs nusikaltimai ir pažeidimai: 

1. Angelos Gheorghiu birželio 3 d. koncerto organizatoriui nebuvo skelbtas privalomas 
viešasis pirkimas.

2. Iš biudžeto lėšų finansuojama valstybinė įstaiga LNOBT, vadovaujama generalinio 
direktoriaus Gintauto Kėvišo,  minimą sutartį pasirašė su ofšorine Kipro įmone, kuriai 
vadovauja jo sūnus – Martynas Kėvišas.

3. LNOBT Viešųjų pirkimų plane  2016  metams numatyta už paslaugas sopranams skirti  
32'000 eurų, tačiau vienu sandoriu su sopranu Angela Gheorghiu įsipareigota sumokėti 85
tūkstančius 411 eurų ir 76 centus.

4. Sutartyje nėra minima ofšorinė Kipro įmonė STANFELCO LIMITED (direktorė Viktorija 
Duncienė ir Marianna Polianidoy), tačiau po sutartimi figūruoja šios įmonės spaudas ir 
įmonės direktorės Marianna Polianidoy parašas.

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad visiškai analogiškas pirkinys neskelbiant privalomo viešojo 
pirkimo buvo ir LNOBT sutartis su ta pačia ofšorine įmone RIVERSIDE MUSIC LIMITED 
dėl Londono simfoninio orkestro (dirigentas – Antonio Pappano) koncerto 2016 m. 
gegužės 26 d. organizavimo.

Dėl to taip pat prašau pradėti ikiteisminį tyrimą.

Už suteiktą informaciją pageidauju atlyginimo pagal 2015 m. sausio 20 d. Nr. 2-38 LR 
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 2-38 „DĖL 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1005036&p_query=d%EBl%20atlyginimo%20u%FE%20verting%E0%20informacij%E0&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1005036&p_query=d%EBl%20atlyginimo%20u%FE%20verting%E0%20informacij%E0&p_tr2=2
https://opencorporates.com/officers?button=&q=VIKTORIJA+DUNCIENE&utf8=%E2%9C%93
http://www.opera.lt/static/uploads//20160317082136-VP-Planai-bendras.pdf


ATLYGINIMO ASMENIMS, SUTEIKUSIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ 
TYRIMŲ TARNYBAI VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO 
NUSIKALSTAMAS VEIKAS“.

Informacija apie minėtus sandorius pateikta Seimo Antikorupcijos komisijos nariams, kai 
kuriems žiniasklaidos atstovams, taip pat apie mano kreipimąsi į STT informuotos 
visuomeninės kovos su korupcija organizacijos, tokios kaip „Transparency International“, 
„ekspertai.eu“, „Kovotojų su korupcija santalka“ bei neformaliems antikorupciniams 
sambūriams kaip „Skaidrumo ietis“, „Kyšio anatomija“ ir kt.

Tikiu, tik bendromis piliečių ir specialiųjų tarnybų pastangomis Lietuvoje bus sunaikintas 
korupcijos vėžys. Ačiū, kad esate, laikykimės išvien. 

Pagarbiai,
Gintaras Radvila 
(tel. 8 604 52375, el. p.: gintaras.radvila@gmail.com)

Pridedama:

Priedas Nr. 1 
LNOBT sutartis su Kipre registruota ofšorine įmone RIVERSIDE MUSIC LIMITED dėl 
operos solistės Angelos Gheorghiu koncerto 2016 m. birželio 3 d. organizavimo

Priedas Nr. 2
LNOBT sutartis su Kipre registruota ofšorine įmone RIVERSIDE MUSIC LIMITED dėl 
Londono simfoninio orkestro (dirigentas – Antonio Pappano) koncerto 2016 m. gegužės 26
d. organizavimo

Galinčios būti naudingos nuorodos:
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