
KLAIPED O S MIE STO SAVIVALDYBE S ADMINIS TRACIJA

KLAIPEDOS MIESTO IVAIZDZIO TOUISIJOS POSNNZTO PROTOKOLAS

Posedis ivyko 2019 m. rugsejo 3 d. 11:00 val.
Vieta: Pasitarimq kambarys, 137 kab.,I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 1 1.
PosedZio pirmininke - Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

Ugdymo ir kultDros departamento direktore.
PosedZio sekretore - Ingrida Zemgule, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

ugdymo ir kultlros depaftamento Kulturos skyriaus vyr. specialiste.

Dalyvavo komisijos nariai (9 i5 12):
1. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kulturos

departamento direktore;
2. Vladas Balsys, Lietuvos architektq s4jungos Klaipedos skyriaus valdybos narys;
3. Vidas Bizauskas, Klaipedos apskrities dailininkq s4jungos pirmininkas;
4' Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istoriios muziejaus

direktorius )

5. Jolanta Ju5kevidiene, Klaipedos pramonininkq asociacijos administracijos direktore;
6. Anatolijus Klemencovas, Lietuvos dailininkq s4jungos Klaipedos skyriaus narys;
7. Kastytis Macijauskas, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistines pletros

depafi amento direktorius ;

8. Mindaugas Petrulis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Architekttros ir miesto
planavimo skyriaus S alygr+ s4vadq poskyrio vyriausiasis specialistas;

9. Silva Pocyte, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
direktore,

Kiti posedZio dallrviai:
l. Asta Pilybiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Sporto ir kuno kulturos

skyriaus vyr. specialiste;
2. Rasa RumSiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Sporto ir kuno kulturos

skyriaus vedeja;
3. Edvardas Seputis,
Registracij os lapas pridedamas.

DARBOTVARKE:
1. Del Klaipedos miesto reprezentacines sportines aprangos.
2. Del laikra5dio ,,Memeler Dampfboot" atminimo iamZinimo.
3. Del meninio objekto (Butkq Juzes g.7) vizualizacijos svarstymo.
4. Kiti aktual[s klausimai.

1. SVARSTYTA. DOI Klaipddos miesto reprezentacin€s sportinds aprangos.
Prane5eja - Rasa Rum5iene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Sporto ir k[no

kulturos skyriaus vedeja.

Komisijos pirmininke pristate klausim4 komisijos nariams: Sporlo skyrius kreipiasi i
\vatzdLio komisij4 jos nuomones del miest4reprezentuojandios sporlines aprangos detaliq.

Klausimo prane5eja Rasa Rumsiene kreipesi i komisij4 del vieningos Klaipedos miest4
reprezentuojandios sportines aprangos. Jos sukurimui buvo organizuojama miesto sporto organrzacij4
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apklausa del norimtl spalvq, sudetiniq daliq poreikio ir kt., pagal apklausos rezultatus buvo parengti
trys aprangos vartanlai. Tuomet buvo ivykdyta antra apklausa kurios metu apklaustos 95
organtzaciios galutinio varianto i5sirinkimui.[[vaizdlio komisij4 kreipiamasi nuomones del miesto
simboliq naudojimo ir kitq estetiniq klausimq.

Komisijos narys Anatolijus Klemencovas i5kele klausim4, kas idejos autorius. Klausimo
prane5eja atsake, kad kartu su imone ,,Tita", aprangq suklre Berta Ruskoniene, sukurusi 2018m.
olimping Ziemos kolekcij4, 2015 m. Rio de Zaneho vasaros aprangos kolekcij4 ir kt.

Komisijos nariai Mindaugas Petrulis ir Anatolijus Klemencovas iSrei5ke nepritarim4
siDlomam spalviniam kodui, del prakti5kumo, ir sillomam uZra3o ,,Klaipdda" istarpavimui.

Silva Pocyte ir Vidas Bizauskas pasake, kad raudonas taSkas ant burg simbolizuojandios E
raides turetq buti naudojamas ir maZesnese burese, vaizduojamose aprangoje.

Jonas Genys atkreipe demesi del miesto herbo naudojimo, kad reikia uZtikrinti, kad jis btrtq
naudojamas pagal nustatytas taisykles ir pasiteiravo del nacionalines veliavos, ar ji reikalinga.
Klausimo praneSeja teige, kad buvo iSreik5tas toks sporto organrzacijq poreikis, nes sportininkai
atstovauja valstybg.

Vidas Bizauskas teige, kad jei bus naudojamas melynos spalvos atspalvis Indigo, o ne
tamsesne melyna, siuloma spalva tinka. Sporlo skyriaus atstoves pridejo, kad spalvo, puiirinkto,
atsiZvelgiant i tai, kad aprangatiktq ivairaus amZiaus auditorijoms.

Komisijos nariai iSsake pastabq projekto autoriams del naudojamo Srifto ir tarpq tarp rard,Zi4
Lodyje,,Klaipeda".

NUTARTA.
Siulyti idejos autoriams atsiZvelgti 1[vaizdLio komisijos pastabas del Srifto, iStarpavimo ir

burg simbolizuojandios E raides raudono tasko suvienodinimo aprangoje.

2. SVARSTYTA. DCI laikra5iio ,,Memeler Dampfboot'o atminimo iamZinimo.
Pranesej a - lv aizdLio komi sij os pirmininke Nij ole LauZikiene

Nijole LauZikiene pristate klausim4 ir pastebejo, kad butina suderinti atminimo lentos maket4
su kalbininkais ir pasitikslinti, ar nebegalioja taisykle, kad tekstas lietuviq kalba turi buti didesnis uz
tekst4 originalo (vokiediq) kalba.

Silva Pocyte pasake, kad lentoje yra daug perleklines informacijos. Siuloma koreguoti tekst4,
atsisakant viduryje esandios gravilros, paliekant esminius elementus - laikraSdio pairadinim4 ir
pagrindinE Zinutg. Informacijos sumaZinimui siuloma atsisakyti teksto dalies, kuriuose vokiediq ir
lietuviq kalbomis raSoma apie tai, kad lenta kabinama 170-qjq leidinio metq proga Klaipedos Kraito
kraStiediq darbo grupes iniciatyva, nes pagal Lemiau matom4 informacij4 matoma, kad laikraStis
ikurtas pries 170 metq, t.y. 1849 m.

Komisijos narys Mindaugas Petrulis pritare teigdamas, kad sirllomas variantas eklektiskas,
jame per daug detaliq. Jis taip pat pridejo, kad siulomq trrjr+ vietq lentos pakabinimui, geriausia vieta
atrodytq ties pastato viduriu. Komisijos nartaijam pritare del atminimo lentos vietos ir pateikto
informacijos kiekio.

Nijole LauZikiene pasiteiravo, ar pastato restauracijos metu lenta bus nuimama.
Vladas Balsys pasakd, kad turetq bDti koreguojamas maketas, suvienodinant istarpavim4.

NUTARTA.
1. Pavesti projekto iniciatoriams derinti lentos pakabinimq pagal Klaipedos miesto

savivaldybes nustatyt q tv arkq.
2. Nepritarti pateiktam atminimo

taisykliq ir Siq dienq reikalavimq.
lentos maketui, nes jis neatitinka elementariu dizaino

3' Siulyti sumaZinti informacijos kieki atminimo lentoje ir sutvarkS..ti tekstq maketavimo
klausimus.
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4' Pavesti iniciatyvos autoriams tekst4 ir atminimo lentos maket4 suderinti su Klaipeclos
miesto savival dybes administracij o s kalbininkais.

3. SVARSTYTA. DCI meninio objekto (Butkq Juz6s g,7) vizualizacijos svarsfymo.
Pranesejas - Edvardas Seputis.

Idejos autorius Edvardas Seputis pateike informacij4, kad meninis objektas brltq kuriamas ant
Klaipedos hostelio fasado, esandio Salia autobusq stoties. Teritorija yra privati, tadiau ji yra
saugomoje kultlros paveldo zonoje, todel kreipiamasi ilvaizdLio komisijos nuomones del meninio
objekto sprendimq.

Komisijos narys Kastltis Macijauskas pasiteiravo, kurioje pastato vietoje bus talpinamas
svarstomas meninis objektas. Idejos autorius patikslino, kad bus pieSiama ant lygios sienos, sukuriant
3D efekt4, meninis objektas yra ne skulpt[ra, o piesinys - paukstis keliauninkas su kuprine.

Mindaugas Petrulis pasake, kad projekt4 reikes suderinti pagal galiojandias tvarkas ir
procedrras, nes tai yra saugoma teritorija. Kastytis Macijauskas pridejo, kad plojekt4 reikes suderinti
per InfostatybE,tarp pat su KultDros paveldo departamentu.

Vladas Balsys pasiteiravo, kokia dalis sienos bus tvarkoma. Autorius atsake, kad visa.
Kastytis Macijauskas siDlo nevaizduoti ni5os arba jos galima neuZapvalinti, nes linijos

architekturoje turi sueiti. Komisijos nariai Vladas Balsys ir Vidas Bizauskas pritare mindiai, kad
viskas turi dereti, objektas turi tikti pastato visumai.

Vidas Bizauskas pasiule pratgsti architekt[ring detalg, prasidedandi4 sienos virsuje de5ineje,
neuLapvahnti niSos kampo, kad viskas deretq.

Anatolijus Klemencovas pabrele, kad paukStis nesudaro keliautojo ispldZio.

NUTARTA.
Siulyli meninio objekto autoriui priderinti pie5iniprie pastato architekturiniu detaliu.

4. SVARSTYTA. Kiti papildomi klausimai.

Komisijos pirmininke Nijole LauZikiene i5kele klausim4 del paminklq statymo mieste
taisykliq. Klausimas buvo svarstytas anksdiau, parengtos atnaujintos taisykles. Komisijos narys
Mindaugas Petrulis turejo pastabq siulomiems atnaujinimu-, i, fsipareigojo uLbaigtiiaisykles.
Mindaugas Petrulis atsakeo kad laukiama Savivaldybes administra.ilL t.irganizacijos, kad b[tq
galima patikslinti atsakingq skyritl pavadinimus. Nijole LauZikiene pabreLe, kad laukti negalima,
reikia uLbaigti tvark4, kurioje sakoma, kad dailes k[riniai renkami konkurso b[du. Miniaugas
Petrulis isipareigojo uZbaigti tvarkq Miesto tarybaiir Administracijos direktoriui rengim4 artimiau-siu
metu.

NUTARTA.
Toliau rengti atnaujintas taisykles Del dailes kDriniq statymo (irengimo) ir nukeldinimo

Klaipedos miesto vie5osiose vietose taisykliq patvirtinimo.

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

&rrZz Nijole LauZikiene

xrngnoa zemgule


