
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMTIUSTRACIJA

KLAIpEDoS MIESTo IVAIZDZTo xorvrrsrJos pospuZro pRoroKoLAS

M/*-,, 4 '/2'd' Nr Q'tz '167187-362

Posedis ivyko 2018 m. spalio 5 d.9;30 val.
Vieta: Didysis pasitarimq kambarys, Akvariumas, II a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq

g. 11.

PosedZio pirmininke - Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultlros departamento direktore.

PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kult[ros departamento Kult[ros skyriaus vyr, specialiste.

Dal)'vavo komisijos nariai (8 i5 12):
1, Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultlros

departamento direktore ;

2. Vidas Bizauskas, I(laipedos apskrities dailininkq s4jungos pirmininkas;
3. Kastytis Macijauskas, I(laipedos miesto savivaldybes adrninistracijos Urbanistines pldtros

departamento direktorius ;

4. Mindaugas Petrulis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Architekturos poskyrio
vyr. specialistas;

5. Silva Pocy.te, I(laipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
direktore;

6. Vilija Venckute - Palaitiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Informacijos
ir e, paslaugq skyriaus vedeja.

7. Jolanta Girdvaine, Klaipedos pramonininkq asociacijos administracijos direktore.
8, Anatolijus Klemencovas, Lietuvos dailininkq sEjungos Klaipedos skyriaus narys,

Kiti posedZio dalyviai:
L Renaldas Kulikauskas, Klaipedos miesto savivaldybes Muzikos centro (senamiesdio)

seniunaitij os seni[naitis.
2. Iftistina Skioty,te - Radiend, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir

kultlros departamento Kult[ros skyriaus vyr. specialiste.
Registraci j os lapas pridedamas.

DARBOTVARKE:
1. Del pritarimo jhrinio paveldo Zenklo projektui. PraneSejas - Vitalijus JuSka, KMSA

Paveldosaugos skyriaus vedej as.

2, Del Senamiesdio senirrnaitijos si[lymo dekoruoti Tiltq g. 2\ pastato sien4. PraneSejas

Renaldas Kulikauskas, Muzikos centro (Senamiesdio) senifinaitijos seniunaitis.
3. Kiti aktualus klausimai.

1. SVARSTYTA. DCI pritarimo jtrrinio paveldo Zenklo projektui.
Pranesejas - Vitalijus Ju5ka, KMSA Paveldosaugos skyriaus vedejas.

I(omisijos pirminir-rke primine komisijos nariams,.jog praejusiarne Klaipedos miesto yvatzdLio

komisijos posedyje jau buvo svarstytas klausimas del j[rinio paveldo Zenklo projektq, Komisijos
nariai iSsake projektq autoriams pastabq, papraSe gryLti i kit4 posedi pristatyti patobulintq projektq.

Vitalijus Ju5ka pristate patobulintus jurinio paveldo Zenklo projektus (Zenkla simbolizuojanti
vejq roZg, bei Zenkl4 simbolizuojantf vandeni, bangas ir tiping senamiesdio architektDr4) bei
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paZymejo, jog paveldosaugos skyrius jau yra parenggs 3O-ies vienu iS Siq Zenklq ketinamq paLymetr
jlrinio paveldo objektq s4ra54. Objektai esantys Siame s4ra5e sutampa su Kultrrros paveldo registre

esandiais objektais, bei jau yrapaLymeti valstybes saugomo kulturos paveldo objekto Zenklu.

Prane5ejas taip pat paZymejo, jog Sis klausimas jau buvo svarstytas Klaipedos miesto
vizualines estetikos ir reklamos formavimo komisijoje. I(omisijos nartai po ilgq diskusijq nusprendd

pritarti vejq roZes Zenklui.
Kastytis Macijauskas pabreZe, .jog I(laipedos miesto vizualines estetikos ir reklamos

formavimo komisijoje nariq nuomones i5siskyre ir profesional[s dizaineriai pasisake uL LenkI4

simbolizuojanti vandeni, bangas ir tiping senamiesdio architektlr4, Sis Zenklas anot komisijos nariq

- dizaineriq profesionalesnis, ,,gilesnis" jame uZkoduota daugiau simboliq.
Silva Pocy'te paZymejo, jog jos nuomone Zenklas simbolizuojantis vandeni, bangas ir tiping

senamiesdio architekt[r4 sunkiau atpaZistamas, ji jame neidentifikuoja j[ros. Tuo tarpu vejq roZes

Zenklas lengv ai atpaZistamas, identifikuoj amas turistq.
Mindaugas Petrulis vejq roZes Lenklq laiko per daug akivarzdLiu, tadiau nekvestionuoja

Klaipedos miesto vizualinds estetikos ir reklamos formavimo komisijos nariq sprendimo, bei
atsiZvelgdamas i esam4 situacij4 si[lo komisijos nariams nebediskutuoti ir priimti sprendim4.

Nijole LauZikiene paLymejo,jog kuriant pana5aus pobr,rdZio Zenklus atsiZvelgtina ne tik i
profesionaliq dizaineriq rekomendacijas, nuomones ir pastabas, bet ir i istorikq, iSmanandiq Zenklq

raidos tendencijas, istorini ZenkliSkum4 si[lymus.
Jolanta Girdvaine paLymejo,jog Zenklq ktrime labai svarbrls kompleksiniai sprendimai ir

priemones, kurios kuria fvaizdi apirndamos visas dedam4sias.
Vidas Bizauskas priimtinesnis pasirode Zenklas simbolizuojantis vandeni, tadiau vejq roZes

Zenklas pasirode suprantamesnis visuomenei,
NUTARTA. Pritarti vejq roZg simbolizuojandiam j[rinio paveldo Zenklo projektui.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

2.SVARSTYTA. Ddl Senamiesiio senitrnaitijos sitrlymo dekoruoti Tiltq g. 21 pastato
sien4.

PraneSejas - Renaldas Kulikauskas, Muzikos centro (Senamiesdio) senilnaitijos seniunaitis.
Prane5ejas pristate jo ir kitq seniunaidiq pasiulym4 miestui atkreipti demesi i dviejq

pagrindiniq senamiesdio pesdiqjq arterijq (Tiltll ir Turgaus gatviq) fasadq sutvarkymo poreiki.
AtsiZvelgiant i tai, kad yra tvarkomos Salia esandios erdves (Jono kalnelio rekonstrukcija,

fachverkiniq pastatq komplekso tvarkyba ir pan.) tvarkybos pra5osi ir minetqjq gatviq pastatq fasadai.

Prane5ejas pristate vieno i5 pastatq fasadq ( Tiltq g. 4) iveiklinimo ir kafiu sutvarkymo idej4,

menininko Rolando Mardiaus projekt4, kuriuo siuloma buvusias senqjq langq vietas uZpildyti Lymtq
I(laipedos asmenybiq portretais, bei irengi informacini stendE, pristatanti vaizduojamas asmenybes.

Pranesejas taip pat pristate preliminari4 sienq i5tapymo porlretais paslaugq s4mat4.

Mindaugas Petrulis paLymejo,jog Sis klausimas taip pat buvo svarstl'tas Klaipddos miesto

vizualines estetikos ir reklamos formavimo komisijoje, kur idejai buvo pritarla su pastabomis, jog
rengiant menini projekt4 reiketq laikytis vientisumo bei, pries rengiant menini projekt4, sutvarkyti
pastato fasad4.

Vidas Bizauskas iS esmes pritare pasiulytai idejai, tik paZymejo, jog konkretus meninis
projektas taip pat turetq buti derinamas nustatyta tvarka.

Anatolijus Klemencovas taip pat pritare idejai, bet paLymejo, kad tolesnd diskusija Siuo

klausimu bltina parengus galutini projekt4, pavyzdliui kaip bus tvarkoma vir5utine fasado dalis, kas

bus vaizduoj ama maZosiose langinese.
Vilija Venckute - Palaitiene palaiko idej4, tik pabreLia, jog labai svarbus yra idejos

iSpildymo profesionalumas.
Jolanta Girdvaine pasidZiauge bendruomenes ideia ir pasi[le komisijos nariams jai pritarti.
Kastytis Macij auskas pritaria idej ai.

Silva Pocye tai pat pritare, tadiau pabreLe,jog labai svarbi yra asmenybiq, kurios bus

vaizduojamos langq niSose istorine atranka ir pagristumas,
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Nijole LauZikiene pritardama idejai paZymejo, kad i5tapant pofiretus labai svarbu parinkti
vien4 projekto tem4, bendr4linrj4 jungiandi4 projektus ( pvz. miesto burmistrai, karali5koji Seima ar
pan,)

NUTARTA.
1. Pritarti Muzikos centro (senamiesdio) seniunaitijos ir menininko Rolando Mardiaus

pasifllytai idejai Tiltq g. 1. namo fasade esandias langq ni5as dekoruoti Klaipedai svarbiq istoriniq
asmenybiq portretais.

2. Siulyti idejos iniciatoriams prie5 pradedant igyvendinti projekt4 fvertinti fasado bflklg bei

ivertinti fasado sutvarkymo galimybes, atsiZvelgiant itai, jog pastatas priklauso privatiems asmenims.
3. SiUlyti ideios autoriams klausim4 del konkrediq vaizduotinq istoriniq asmenybirl svarstyti

Zymi1Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijoje.
4. Siulyti idejos autoriams svarlyti galimybg teikti paraiSk4 del menines idejos

igyvendinimo kulturos bei meno projektq dalinio finansavimo ICaipedos miesto savivaldybes

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

Nijole LauZikiene

Raimonda MaZoniene


