
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

KLArpEDos MIESTo IVArzDZto rovuslJos prosnoZro pRoroKoLAS
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Posedis ivyko 2020 m. balandLio 22 d. 11:00_1 1:30 val.
Vieta: nuotolinis posedis Zo}Mprogrameles pagalba.
PosedZio pirmininkas - Kastytis Macijauskas, Klaipedos miesto savivaldybes vyriausiasis

patarejas.

PosedZio sekretore Dalia lelvyld-Mockuviene, Klaipedos miesto savivaldybes
administracij os Kulttiros skyriaus vyr. specialiste.

l. Kastytis Macijauskas, Klaipedos
komisij os pirmininkas;

savivaldybris vyriausiasis patar ejas, iv aizdLio
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2. Vidas Bizauskas, Klaipedos apskrities dailininkq s4jurrgos pirmininkas;
3. Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosioJ Li.tuuos istorijos muziejaus

direktorius;
4' Jolanta JuSkevidiene, Klaipedos pramonininkq asociacijos administracijos direktore;
5. Vladas Balsys, Lietuvos architektq sqjungos Klaipedor; skyriaus valdybos narys;
6. Andrius Petraitis, Klaipedos miesto savivaldybes tarytros narys;
7. Mindaugas Petrulis, Klaipedos miesto savivaldybd:s administracijos Urbanistikos ir

architektUros skyriaus vyriausiasis specialistas;
8. Silva Pocyte, Klaipedos universitete, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto

darbuotoja;
9. Marijus Mockus, Klaipedos

architektUros skyriaus patarej as;

miesto savivaldybes administracijos Urbanistikos ir

10' Vladas Balsys, Lietuvos architektq sqjungos Klaipedos skyriaus valdybos narys.

Kiti posedZio dalyviai:
1. Vitalijus JuSka, Paveldosaugos skyriaus vedejas;
2' Naglis Nasvytis, Lietuvos buriuotojq sqjungos prezid,entas, idejos autorius;
3. Raimundas Daubaras, ,,Ambersail" jachtos kapitonas, stiebo savininkas.

DARBOTVARKE:
1. Del veliavos stiebo atstatymo Klaipedos kruiziniq lairnl terminale.

PRIDEDAMA:
I ' Ra5tas del veliavos stiebo atstatymo Klaipedos krrliziniq laivq terminale (1 lapas).
2. Stiebo vintalizacija (2 lapai).

1. SVARSTYTA. Del vdliavos stiebo atstatymo Klaipddos kruiziniq laivq terminale.
Prane5ejas - Naglis Nasvytis, Lietuvos buriuotojq sEjungos prezidentas, id-ejos autorius,

Idejos autorius, Naglis Nasvytis, pristate klausim4 komisijos nariams. PraneSejas primine, kad
praejusiais metais Kruiziniq laivq terminale stovejo flagStokas, kuri pastate po Tiikstantmedio
odisejos. Projektas buvo labai sekmingas, aplankytos lietuviq bendruominls pasaiyje. Tadiau pernai
flagStokas nulUZo. Idejos autorius sillo, kad vieto nulDZusio standartinio flagstoko bltq pastatytas
legendinis laivo stiebas. Tai ir simbolis, ir prisiminimai, emocijos bei traukos objektas. ipiaukiant i
Klaiped4, iki flag5toko pastatymo, nebuvo tokio Zenklo, kad atplaukta i j[ring valstybg. pasak
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prane5ejo, dabar yra galimybe pastatyti geresni variant4 negu buvo ('rodoma stiebo vizualizacija).N.
Nasvytis paminejo, kad siulomas projektas derintas su Klaipedos dizaineriais, tadiau, be abejo,
tolimesniems darbams reikes ir viso idejos igyvendinimo projekto, ir konstruktoriq. Prane5ejas i5
savivaldybes ateityje noretq, kad i biudZet4 bfltq itraukta eilute d€rl patvarkymo ir veliavq, kurios
plySta. Idejos autorius patiems darbams bando ieskoti remejq, kad btitq paruo5ta aplinka ir pats
stiebas, N. Nasvytis atkeipe demesi, kad flag5tokas stovejo toje padioje vietoje, kur dabar norima
pastatyti laivo stieb4.

Komisijos pirmininkas, Kastytis Macijauskas, pasirlle pasiisakyti visiems nariams demesi
kreipiant ne itechninius dalykus ir grafini vaizd4, bet i padi4 veliavos stiebo atstatymo idej4.

Silva Pocyte pritare graliai idejai, pabreZdama, kad Klaipedoje trflksta jurines valstybes
iprasminimui skirtq Zenklq, kuriq nebus per daug, S. Pocytes nuiomone, veliavos iamZinimas ir
iprasminimas turi labai grai:iq simboling prasmg.

Jolanta Ju5kevidiene labai pasidZiauge ideja ir taip pat labai jiai pritaria, nes naujame variante
sustiprinta prasme ir simbolika.

Vladas Balsys prisideda prie M. Petrulio pastabq, kad reikira kuo toliau stumti stieb4 ardiau
vandens, kad nebfitq u1golta,,Vaikystes svajone" skulptDra. V. Balsio nuomone, reikia kuo maZiau
elementq, kuo minimalistiSkiau. Padiai idejai pritaria.

Mindaugui Petruliui kilo klausimq: koks bus stiebo auk5tis? Kas eksploatuos stiebe? M.
Petruliui taip pat klitiva apatine platforma, nes ji uzurpuoja netoli sitovindi4 berniuko skulpttir4. M.
Petrulis sirilo stieb4 kelti kuo ardiau kra5to, kadangi tai - renginiq viieta, reikia gerui apgalvoti stiebo
viet4. Bet padiai idejai pritaria.

Raimundas Daubaras papasakojo, kad sifrlomo stiebo auk3tis 24 metai (prieS tai buvusio
flagStoko - 18 m,), tokio ilgio stiebus turi nedaugelis valstybiq. R. Draubaras pasidalino mintimis, kad
tokius veliavq stiebus mate ir Naujojoje Zelandijoje, ir VidurZermio jrlros uostuose, ir kituose
juriniuose uostuose. R. Daubaro nuomone, save gerbiandios jDrines valstybes tokius veliavq stiebus
daLnaipastato vietoj iprastq flag5tokq. Sifilomas stiebas yra iS anglies, jo verte apie 120-160 tfrkst,
eur., tokio stiebo tvirtumas yra kito lygio nei iprastq flag5tokq.

Vidas Bizauskas mano, kad tai graZi ideja, o del detaliq, jas r:eiketq dar paderinti.
Andrius Petraitis padiai idejai pritaria, taip pat ir iSsakytoms pastaboms.
Marijus Mockus pritaria padiai idejai, pabreZdamas, kad reikia sutalpinti visus teritorijoje jau

esandius objektus.
Jonas Genys giria idej4 ir jai pritaria,
Egle Deltuvaite pritaria idejai ir sutinka su dauguma pastabq.
Vitalijus Ju5ka pritaria idejai.

NUTARTA.
Vienbalsiai pritarta iddjai atstatyti veliavos stieb4 Klaipedos kruiziniq laivq terminale.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Kastytis Macijauskas

Dalia Zelvyte-Mockuviene


