
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

KLAIPĖDOS MIESTO ĮVAIZDŽIO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 2021-10-22 Nr. ADM-569    

 

Posėdžio laikas: 2021 m. spalio 20 d. 13–14 val. 

Vieta: MS „Teams֧“ platforma.  

Posėdžio pirmininkas – Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiasis 

patarėjas. 

Posėdžio sekretorė – Germinta Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros skyriaus vyr. specialistė. 

 

Posėdžio dalyviai (dalyvavo 11 iš 16 komisijos narių):  

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

komisijos pirmininkas; 

2. Mindaugas Petrulis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas; 

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

4. Vidas Bizauskas, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos pirmininkas;  

5. Jonas Genys, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

direktorius;  

6. Jolanta Girdvainė, Klaipėdos pramonininkų asociacijos administracijos direktorė‘ 

7. Andrius Petraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.  

8. Marijus Mockus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

architektūros skyriaus patarėjas; 

9. Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus 

vedėjas; 

10. Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas; 

11. Kęstutis Mickevičius, Klaipėdos dizainerių asociacijos atstovas. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1.  Andrius Vainoras, UAB „Limarko atstovas“; 

2. Žygimantas Amelynas, idėjos autorius.   

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl UAB „Limarko“ prašymo „Dėl piešinio suderinimo ant UAB „Limarko“ administracinio 

pastato adresu Naujojo uosto g. 8, Klaipėda“. 

 

SVARSTYTA. Dėl UAB „Limarko“ prašymo „Dėl piešinio suderinimo ant UAB „Limarko“ 

administracinio pastato adresu Naujojo uosto g. 8, Klaipėda“. 

 

Posėdžio sekretorė pristatė, kad buvo gautas UAB „Limarko“ prašymas dėl piešinio 

suderinimo. Prašymas ir kita UAB „Limarko“ pateikta informacija buvo išsiųsta visiems komisijos 

nariams el. paštu. Taip pat informavo, kad prie posėdžio prisijungė UAB „Limarko“ atstovai, kurie 

pristatys prašymo turinį.  

 UAB „Limarko“  atstovas pristatė pateiktą projektą ir norimą įgyvendinti idėją. 

K. Macijauskas paklausė, ar įgyvendinant projektą būtų uždengiama siena, ar langas? 

UAB „Limarko“  atstovas atsakė, kad įgyvendinant idėją būtų uždengiama pilka tinko siena, 

atsiųstame PDF faile matyti, kaip siena, kurioje būtų įkurdintas piešinys, atrodo dabar. Siena yra 7 

(būtų didesnioji piešinio dalis, banginis) ir 8 (banginio uodega ir saulė) pastato aukštuose. 

K. Macijauskas pakvietė komisijos narius išsakyti savo nuomonę. 
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J. Genys pasisakė, kad projektui pritaria, pateiktas piešinys, banginis su saule, yra estetiškas.  

M. Petrulis pasakė, kad idėja patinka ir iškėlė klausimą dėl piešinio matomumo: aplink piešinį 

yra balkonai, ar žmonės, žiūrėdami iš apačios, pamatys visą piešinį? Kadangi pateikta vizualizacija 

atspindi situaciją, kaip piešinys būtų matomas iš aukštesnės vietos pro langą ar pan., bet ne iš gatve 

einančių žmonių perspektyvos. Taip pat paklausė, ar pasirinktu būdu ir spalva įgyvendintas piešinys 

bus efektingas, ar pagal pasirinktą techniką neatsiras interpretacijų, kad jūros gyvūnai skraido 

vandenyje? 

UAB „Limarko“  atstovas atsakė, kad šis meninis sumanymas yra provokuojantis ir turi sukelti 

klausimų, jei žmogus mąsto, vadinasi – mato. Taip pat pažymėjo, kad piešinys galėtų papildyti ir 

atnaujintą Ferdinando skverą. Pateikta nuotrauka yra padaryta stovint minėtame skvere. Todėl 

žmonės, leidžiantys laiką Ferdinando skvere, galės matyt piešinį.  

M. Petrulis pasisakė, kad nebus galima suvokti pačio objekto, kad tai yra banginis, einant 

arčiau pastato piešinio matomumas būtų prastesnis, todėl piešinio autoriui reikėtų įvertinti ir 

apmąstyti apžvalgos taškus, kur piešinys galėtų būti matomas, kad išsikišę balkonai neuždengtų 

objekto.   

V. Juška pasisakė, kad abejonių kelia piešinio (banginis) pasirinkimas, kiek pasirinktas 

piešinys asocijuotųsi su miestu, UAB „Limarko“ ir pan., ar nebuvo apmąstytas kitų simbolių 

pasirinkimas.   

E. Deltuvaitė pasisakė, kad pateiktą projektą vertina pozityviai ir piešinį traktuoja platesne 

prasme, kaip jūrinės kultūros akcentą mieste.  

M. Mockus pasisakė, kad pateiktam projekto įvaizdžiui pritaria, o kadangi projekto 

įgyvendinimas apimtų fasado dažymą būtų reikalingas atitinkamas leidimas.  

J. Girdvainė pasisakė, kad pritaria M. Petrulio pasisakymui dėl piešinio matomumo taškų ir 

pažymėjo, kad įgyvendinus projektą sutvarkytas Ferdinando skveras turės vaizdinį, kuriuo bus galima 

gėrėtis. Pažymėjo, kad idėjai pritaria.  

R. Zulcas pasakė, kad projektui pritaria ir pasirinktas jūrinis akcentas yra dekoratyvus bei 

papuoš pastatą.  

V. Bizauskas pasisakė, kad priekaištų projektui neturi, o siekiant, kad piešinys būtų matomas 

iš bet kokio taško, būtų galima nudažyti ir balkoną.  

K. Mickevičius pasisakė, kad būtų naudinga žinoti pastato architektų nuomonę dėl projekto 

įgyvendinimo. Atsiliepė vienas iš architektų S. Plungė, kuris projektui pritarė. Taip pat uždavė 

klausimą, kaip piešinys atrodys vakare, ar bus apšviestas ir pan., ir ar piešinys neištirps dideliame 

fasade, kaip jis bus suvokiamas iš aikštės perspektyvos. Taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į 

supančią erdvę norėtųsi masyvesnio piešinio.  

A. Petraitis pasisakė, kad iniciatyva pilką sieną padaryti kažkuo patrauklesniu, galinčiu 

papuošti miestą yra sveikintina, pasirinktas piešinys yra kokybiškas, neiššaukiantis, o atsižvelgiant į 

pastato struktūrą techniškai tikriausiai neįmanoma padaryti taip, kad kokybiškas piešinio vaizdas būtų 

matomas iš visų pusių. Tie, kuriuos vaizdas sudomins, be abejonės ieškos atitinkamų taškų, iš kurių 

atsiskleistų kokybiškas vaizdas, projektui pritariama tokiam, koks yra dabar.  

K. Macijauskas  pažymėjo, kad šis projektas privalės būti suderintas su pastato autoriais 

(architektais) ir, atsižvelgiant į įstatymus, su Kultūros paveldo departamentu. Taip pat pasisakė, kad 

projektui pritaria ir piešinys yra gražus, pritaria spalviniam pasirinkimui, tačiau keliant projektą į 

infostatyba.lt reikėtų nurodyti tašką, iš kurios vietos planuojama piešinio apžvalga. Būtina pateikti 

vizualizaciją iš apžvalgos taško perspektyvos, parodant iš kurios pusės ir kaip bus matomas piešinys. 

K. Macijauskas  taip pat informavo, kad S. Pocytė negalėjo dalyvauti posėdyje, tačiau el. paštu 

informavo, kad idėjai pritaria.  

Posėdžio sekretorė informavo, kad N. Sadovskaja šiuo metu atostogauja, todėl posėdyje 

dalyvauti negalėjo, tačiau  idėjai pritaria. Taip pat pakvietė pasisakyti idėjos autorių Ž. Amelyną.  

Ž. Amelynas, reaguodamas į komisijos narių pasisakymus, pasisakė, kad meno kūrinys 

niekada negali būti apžiūrimas 360 laipsnių kampu, todėl šiuo atveju svarbu vaizdas iš parko pusės.  

Taip pat pastebėjo, kad piešinio vizualizacija bus pateikta kokybiškesnė. . Stikliniai pastato balkonai 

visiškai neužstos piešinio vaizdo, kadangi yra permatomi, nebent bus saulėta diena ir atsiras 
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atspindžiai nuo saulės. Balkono krašto dažyti negalima, kadangi jis yra iškilęs ir išsikreiptų vaizdas, 

tačiau nepermatoma balkono dalis yra pakankamai plona, kad matytųsi piešinio tęstinumas, todėl iš 

daugelio rakursų piešinys matysis puikiai. Nuo pat pradžių projekto tikslas buvo ne padaryti firminį 

UAB „Limarko“ piešinį, o įgyvendinti meninį prie aplinkos derantį vizualų sprendimą, su įmone 

neturintį nieko bendra. Tačiau ieškant sąsajų būtų galima teigti, kad įmonės krovininiai laivai primena 

jūrą raižančius banginius, kurie kartais užklysta į Baltijos jūrą. Piešinys jokiais būdais su įmone 

nesietinas tiesiogiai, čia esti netiesioginis vaizdavimas, apimantis krovinių gabenimo, didelių 

mastelių ir banginio sąsajas. Piešinio koloritas pasirinktas siekiant subtilumo, kad dėmesys būtų 

piešiniui, o ne pastatui.  

K. Macijauskas  pasisakė, kad atsižvelgiant į komisijos narių pasisakymus, projektui galima 

pritarti bendru sutarimu. Visi komisijos nariai pritarė.  

 

NUTARTA. Pritarti UAB „Limarko“ projektui ir pateikti tokius siūlymus: 

1. Ž. Amelynui, piešinio autoriui, įvertinti ir apmąstyti apžvalgos taškus, iš kurių piešinys 

galėtų būti aiškiai matomas, kad išsikišę balkonai neuždengtų objekto. 

2. Projektą suderinti su pastato autoriais (architektais) ir, atsižvelgiant į įstatymų normas, 

su Kultūros paveldo departamentu.  

 

Posėdis baigėsi 14:00 val.  

 

 

Posėdžio pirmininkas  Kastytis Macijauskas 

 

Posėdžio sekretorė Germinta Patašiūtė 

  


