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Susirinkimas įvyko 2018 m. lapkričio 21 d. 17.00 val. Turgaus a. 26, Klaipėda, 
UAB „Uostamiesčio projektas“, patalpose. 

Susirinkimo pirmininkas – Elvyra Kaltanaitė, UAB „Uostamiesčio projektas“/ A. Jašino 
individuali veikla Nr. 602761 architektė. 

Susirinkimo sekretorius – Gintautas Datkūnas, UAB „Uostamiesčio projektas“ architektas. 
 
Susirinkimas prasidėjo 17.00 val. 

 
DARBOTVARKĖ. Teritorijos prie Klaipėdos miesto santuokų rūmų, S. Šimkaus g. 11, 

atnaujinimo (rekonstravimo) projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei. 
Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė, k. 111100775. 
Architektė Elvyra Kaltanaitė pristatė projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų idėja: 

sutvarkyti projektuojamą teritoriją: pabrėžti ant M. Mažvydo alėjos ašies statyto pastato šventinę 
paskirtį, įrengiant įėjimą ir išėjimą pabrėžiančias pergoles, naujus želdinius, sutvarkant takus, 
apšvietimą, mažąsias architektūros formas, perplanuojant automobilių stovėjimo aikšteles ir 
pravažiavimą šalia sklypo, rekonstruoti tvorą. 

 
PASIŪLYMŲ, GAUTŲ IKI VIEŠO SUSIRINKIMO ĮVERTINIMAS. Iki viešo 

susirinkimo elektroniniu paštu gautas 1 pasiūlymas. Jo autorė Lilija 
(lilijachrapovickaja@gmail.com) savo laišką vadina komentaru. Jame iš esmės siūlomi kitokie 
teritorijos sprendiniai – atsisakyti pergolių, gėlių, vijoklinių augalų – siūloma projektuoti blizgančią 
sferą, fontaną, sodinti žydinčius medžius. 

Santuokų rūmų pastatas šiuo projektu nėra keičiamas. Teritorijos sutvarkymo projektiniai 
pasiūlymai parengti architektų, ne kartą aptarti su statytoju, diskutuoti savivaldybėje rengtuose 
pasitarimuose. Centrinė patekimo į pastatą ašis akcentuojama pergolėmis, ji pratęsia M. Mažvydo 
alėjos ašį. Projektinių pasiūlymų sprendiniams taip pat pritarė ir Santuokų rūmų originalaus 
projekto autorius – architektas Ramūnas Kraniauskas. Tolimesnio projektavimo metu bus 
tikslinama medžiaga, iš kurios bus gaminamos pergolės, taip pat bus tikslinami pergolių 
apželdinimo augalai. Pergolės bus su integruotais šviestuvais, kurie nakties metu švies, taipo 
pagyvindami jų vaizdą. Iš esmės projektiniai pasiūlymai nebus keičiami. Remiantis šiais motyvais 
pateiktas pasiūlymas atmetamas. Pasiūlymą pateikusiam asmeniui bus išsiųstas atsakymo raštas 
elektroniniu paštu. 

 
SUSIRINKIMO DALYVIAI. Susirinkime dalyvavo 8 dalyviai. Dalyvavo projektuotojų, 

statytojo atstovai, visuomenės atstovai. Dalyvių sąrašas pridedamas. 
  



PASIŪLYMAI VIEŠO SUSIRINKIMO METU. Į klausimus atsakė architektė Elvyra 
Kaltanaitė. 

1 pasisakymas. Viešo susirinkimo metu iš neprisistačiusio visuomenės atstovo gautas 
pasiūlymas žodžiu dėl tvoros rekonstravimo. Jo teigimu, tvoros ties teritorijos pietrytine (PR) 
dalimi arba nereikėtų visai, arba ji galėtų būti dekoratyvinė, galbūt ažūrinė.  

Kadangi esama tvora yra santuokų rūmų komplekso (architekto autorinio darbo) dalis, jos 
atsisakyti nenumatoma. Tvora bus rekonstruota, perkelta nuo sklypo ribos, sumažintas jos aukštis, 
sumažintos nišos suolams bei pačių suolų nišose skaičius. Teritorijos sutvarkymo projektiniai 
pasiūlymai ne kartą aptarti su statytoju, diskutuoti savivaldybėje rengtuose pasitarimuose. 
Projektinių pasiūlymų sprendiniams taip pat pritarė ir Santuokų rūmų originalaus projekto 
autorius – architektas Ramūnas Kraniauskas. Remiantis šiais motyvais pateiktas pasiūlymas 
atmetamas.  

2 pasisakymas. Viešo susirinkimo metu visuomenės atstovas Aurimas Vaitkevičius 
(UAB „Gvidana“) pasiteiravo, ar prie projektuojamos teritorijos besiglaudžiantį sklypą užstačius 
perimetru (S. Šimkaus g. 9), bus galima ties sklypo riba pašalinti tvoros dalį. Architektė Elvyra 
Kaltanaitė atsakė, kad tai būtų to planuojamo projekto sprendiniai, ir juos parengus reiktų gauti 
kaimyninių žemės sklypų savininkų sutikimus ar pritarimus projektui pagal galiojančius norminių 
dokumentų reikalavimus. 

3 pasisakymas. Viešo susirinkimo metu pasisakė Civilinės metrikacijos ir registracijos 
skyriaus vedėja Gražina Misevičienė. Ji siūlė patikslinti pergolių apželdinimo augalų rūšį, kad būtų 
paprastesnė jų priežiūra. Galbūt galima parinkti augalus, kurie gerai atrodytų žiemą. Taip pat 
minėjo, kad augančios eglės gadina pastatų pamatus, kai kur suaugusios per tankiai. Reiktų 
nuspręsti dėl šių netinkamose vietose augančių medžių šalinimo. Architektė Elvyra Kaltanaitė 
atsakė, kad į pastabą dėl pergolių apželdinimo bus atsižvelgta projektavimo eigoje, gal būt 
naudojama gebenė. Dėl eglių įvertinimo yra kreiptasi į Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos 
kokybės skyrių, ir laukiama atsakymo. Į pateiktas pastabas bus atsižvelgta, projekto sprendiniai bus 
konkretizuojami tolimesnio projektavimo proceso metu. 

 
NUTARTA. Daugiau visuomenės atstovų ar statytojo pasiūlymų ar pasisakymų viešo susirinkimo 
metu nebuvo. Nutarta viešą susirinkimą baigti. Pasiūlymą pateikusiam asmeniui bus išsiųstas 
atsakymo į pasiūlymą raštas elektroniniu paštu. Visuomenės informavimo procedūra baigta. 

 
Susirinkimas baigėsi 18.00 val. 
 
PROTOKOLO PRIEDAI: 
 

1. Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas); 
2. Elektroniniu paštu iki viešo susirinkimo gautas pasiūlymas (1 lapas); 
3. Dėl pateikto pasiūlymo įvertinimo (atsakymas į elektroniniu paštu gautą visuomenės atstovo 

pasiūlymą; 1 lapas); 
4. Stendo projektuojamoje teritorijoje fotonuotraukos (2 lapai). 

 
Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Elvyra Kaltanaitė 

 
Susirinkimo sekretorius                                                                                     Gintautas Datkūnas 


