
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

KLAIPĖDOS MIESTO ĮVAIZDŽIO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

  2021-04-08 Nr. ADM-180   

 

Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 2 d. 11 val. 

Vieta: Microsoft Teams platforma.  

Posėdžio pirmininkas – Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiasis 

patarėjas. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Skiotytė-Radienė, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė. 

 

Dalyvavo pirmininkas ir komisijos nariai (10 iš 13):  

1. Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiasis patarėjas, įvaizdžio 

komisijos pirmininkas; 

2. Andrius Petraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

3. Mindaugas Petrulis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas; 

4. Silva Pocytė, Klaipėdos universitete, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 

darbuotoja; 

5. Marijus Mockus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

architektūros skyriaus patarėjas; 

6. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;  

7. Rokas Valaitis, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto dėstytojas, dizaineris; 

8. Natalija Sadovskaja, Klaipėdos mero patarėja.  

9. Vidas Bizauskas, juvelyras.  

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Jolanta Girdvainė, Klaipėdos pramonininkų asociacijos administracijos direktorė.  

2. Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas.   

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl pritarimo festivalio „TheATRIUM“ meninio projekto įgyvendinimui ( Naujoji Uosto 

g. 3 ( „HOFAS“) vidinė pastato siena.) 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo festivalio „TheATRIUM“ meninio projekto 

įgyvendinimui (Naujoji Uosto g. 3 ( „HOFAS“) vidinė pastato siena). 
 

Pranešėja- Agnė Medelytė 

 

Pranešėja pristatė Klaipėdos Dramos teatro idėją festivalio „TheAtrium“ metu ant pastato 

Naujoji Uosto g. 3 ( „HOFAS“) (vidinė pastato siena) sukurti meninį projektą – festivalio 

vizualizaciją. Kūrinio autorius – Tadas Vincaitis. Šiuo kūriniu siekiama pritraukti daugiau skirtinų 

auditorijų, teatrui „išeiti už savo ribų“, be to dalis festivalio programos vyks šioje teritorijoje.  

Meninis projektas šioje vietoje būtų laikinas iki kol teritorija bus rekonstruota, savininkų 

leidimas jau yra gautas.  

 

Kastytis Macijauskas pakvietė komisijos narius pasisakyti.  
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Marijus Mockus atkreipė dėmesį, kad teikiant dokumentus Savivaldybės administracijai 

leidimui gauti, reikėtų aiškiau pažymėti kurioje tiksliai vietoje meno kūrinys ketinamas įgyvendinti, 

nes iš dabar pateiktos medžiagos nėra iki galo aišku.  

 Komisijos nariai pozityviai vertino pristatytą projektą, esminių pastabų projekto turiniui 

neturėjo, pritarė idėjai.  

 

Pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo festivalio „TheATRIUM“ meninio projekto 

įgyvendinimui (Naujoji Uosto g. 3 ( „HOFAS“) vidinė pastato siena) Klaipėdoje.  

9 nariai balsavo už, 0 - prieš, projektui pritarta.  

 

1. NUTARTA.  

Pritarti Klaipėdos Dramos teatro idėjai festivalio „TheAtrium“ metu sukurti meninį 

projektą ant pastato (Naujoji Uosto g. 3 ( „HOFAS“) vidinė pastato siena) Klaipėdoje.  

 

 

Posėdžio pirmininkas  Kastytis Macijauskas 

 

Posėdžio sekretorė Kristina Skiotytė-Radienė 

 


