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 Šių metų birželio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu, pasiūlius mero 
2022 m. balandžio 25 d. potvarkiu sudarytai darbo grupei dėl Antrojo pasaulinio 
karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos S.Daukanto gatvėje, Klaipėdoje 
desovietizacijos pasiūlymų pateikimo, buvo demontuota Juliaus Vertulio skulptūra 
"Kalavijas" ir Rimanto Dauginčio skulptūrinė grupė, penkiakampės amžinosios 
ugnies įrenginys, informacinės lentos su užrašais apie Klaipėdos išvadavimą, bei 
su karių palaidojimo vieta sąsajų neturinti plokštė su užrašu apie žuvusių ir mirusių 
fašistiniuose lageriuose kalinių amžinąją atmintį. 
  
 Atlikus atskirų memorialo elementų demontavimo darbus, sovietmečiu 
įrengtas memorialas iš dalies neteko savo ideologinio užtaiso ir tuo pačiu pirminės 
architektūrinės idėjos, pakito memorialo struktūra, kompozicija. Prasta likusių 
atskirų memorialo elementų fizinė būklė. Visa tai neužtikrina kokybiško šio 
komplekso integralumo istorinėje aplinkoje, reikalauja vientisos architektūrinės 
idėjos visos memorialinės (istorinių kapinių) teritorijos sprendimui. 

 Atsiranda galimybė patikslinti ir realiai šioje vietoje palaidotų sovietinių karių 
vardus ir pavardes, nes yra požymių jog dalis užrašų gali būti kenotafinio pobūdžio 
(dubliuotos kitur palaidotų karių pavardės). 

 Darbo grupė savo išvadose akcentavo, jog desovietizacijos procesas apima 
ne vien senosios tapatybės atėmimą iš konkrečios vietos, bet ir naujosios 
suteikimą tai vietai. 

 Išvadose išsakyta nuomonė, jog demontavus Antrojo pasaulinio karo 
sovietų sąjungos karių memorialo S.Daukanto gatvėje Klaipėdoje atskirus 
elementus, būtina rengti šios vietos pertvarkymo idėjos architektūrinį konkursą, 
kurio sąlygose būtų numatytas deramos pagarbos čia palaidotiems kariams 
demonstravimas, atsižvelgta į vietos istorinį, urbanistinį, architektūrinį kontekstą. 

I. Įžanga



KONKURSO UŽSAKOVAS (PERKANČIOJI ORGANIZACIJA) 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

KONKURSO ORGANIZATORIUS 
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija 

KONKURSO OBJEKTAS 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta šalia S.Daukanto 
gatvės, Klaipėdoje su statiniais. Pertvarkoma teritorija apima nekilnojamojo 
kultūros paveldo objekto Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo 
vieta (objekto unikalus kodas 10740) teritoriją. 

KONKURSO TIKSLAS 
Išrinkti geriausią Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, 
esančios šalia S.Daukanto gatvės Klaipėdoje pertvarkymo projekto idėją, kuri kartu 
su parengto ir šiuo metu įgyvendinamo Klaipėdos miesto Skulptūrų parko 
sutvarkymo projekto sprendiniais formuotų kokybišką memorialinės miesto 
teritorijos architektūrinę aplinką, konkurso laimėtojo pasiūlymo pagrindu rengti 
tolimesnius pasiruošimo darbus konkurso objekto pertvarkymui. 

KONKURSO UŽDAVINIAI 
- Įvertinti visų suinteresuotų Lietuvos ir Klaipėdos miesto visuomenės grupių, 

specialistų ir atitinkamų institucijų nuomonę ir pasiūlymus konkurso tikslui 
pasiekti (techninė užduotis viešinama, kviečiant teikti nuomonę ir pasiūlymus 
iki konkurso paskelbimo), 

- pasiūlyti ir pristatyti visuomenei teritorijos pertvarkymo idėjų alternatyvas, 
- įvertinti siūlomas teritorijos pertvarkymo idėjas konkurso sąlygose įvardintais 

kriterijais,  
- išrinkti geriausia architektūrinę idėją,  
- konkurso laimėtojo pasiūlymo pagrindu rengti tolimesnius pasiruošimo darbus 

konkurso objekto pertvarkymui.

II. Bendrieji konkurso duomenys
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 Klaipėdos miesto savivaldybės mero sudarytos darbo grupės dėl Antrojo pasaulinio karo 
Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos S.Daukanto gatvėje, Klaipėdoje desovietizacijos 
išvadose teigiama, kad 'palaidojimo vieta gali būti pertvarkyta, atsisakant totalitarinio militarizmo 
estetikos ir sovietinės propagandos naudotų simbolių ir raiškos priemonių̨. < > reikalingas 
pagarbus ir išmintingas elgesys, saugojant šioje vietoje palaidotų karių palaikus, kaip to reikalauja 
Lietuvos Respublikos 2000 m. ratifikuota Ženevos konvencija. < > akmeninės plokštės su karių 
pavardėmis ir kariniais laipsniais gali būti išsaugotos, kaip palaidotų karių identifikavimo ženklai, 
nebent ateityje tvarkant memorialą ̨ būtų̨ pagamintos naujos'. Darbo grupės teigimu 'Atskirų 
memorialo dalių demontavimas negarantuoja memorialo desovietizavimo, nes palaidojimo vieta 
yra įrengta sovietmečiu, visas memorialas yra sovietinės atminimo kultūros ir sovietmečio 
estetikos kūrinys. Palikus net ir pavienes memorialo dalis, nesukūrus visai vietai naujos kokybės, ji 
toliau primins sovietinę praeitį.'  
 Išvadose akcentuojama, kad atlikus memorialo atskirų elementų demontavimą, turi būti 
sprendžiamas klausimas dėl visos teritorijos ir jos aplinkos architektūros kokybės. 

Konkurso užsakovas iš esmės neriboja sprendimo šiai vietai alternatyvių - kurti 
meninį sprendimą paliekant esamus monumento elementus, tūrinį-erdvinį sprendimą, jį 
papildant ar kurti naują kokybę, atsisakant visų buvusio memorialo elementų.

Šis projekto idėjų konkursas kelia pagrindinį klausimą - kuri iš įmanomų 
memorialinės teritorijos pertvarkymo sprendimo alternatyvų yra geriausia, įvertinus 
vietos istorinį, urbanistinį, architektūrinį, socialinį-kultūrinį kontekstą. 

III. Sprendžiama problema

Fotografė arch. M.Ramanauskienė, 



ISTORINĖ ANALIZĖ 

Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos kariuomenės karių palaidojimo vieta yra Klaipėdoje, 
urbanistinio paveldo vertybės, Klaipėdos miesto istorinė dalis vadinama Naujamiesčiu (kodas 
22012) teritorijoje, į pietvakarius nuo S. Daukanto ir Sodų g. sankryžos. Šiaurinėje pusėje erdvę, 
užimančią 3843 m2 (Kultūros vertybės teritorijos plotas nurodytas KVR - 5363 m2) riboja 
S. Daukanto g., pietinėje ir rytinėje pusėje – M. Mažvydo skulptūrų parkas (buvusios didžiosios 
miesto kapinės, arba Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas (kodas 32627)). Šios kapinės yra 
paskelbtos Nekilnojamoji kultūros paveldo vertybe -  Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos 
karių palaidojimo vieta (kodas 10740). 

 Dabartinė kapinių teritorija dar XIX a. viduryje miestiečių naudojama gyvuliams ganyti 
(vok. Rossgarten). Po pirmo pasaulinio karo, sklypo, kuriame dar 1905 m. vaizduojamas 
Napoleono karų laikotarpio gynybinis įtvirtinimas, dalyje ties dabartine S.Daukanto gatve įsikūrė 
1886 m. Drezdene Hugo Zietzo įkurto tabako ir cigarečių fabriko „Yenidze“ Klaipėdos filialas. 
Tarp rytinio gamybinio pastato ir miesto kapinių teritorijos buvo paliktas neužstatytas plotas, 
kuris buvo numatytas tolesnei miesto kapinių plėtrai. „Yenidze“ fabrikas Klaipėdoje veikė iki 1939 
m.; tolesnis teritorijos likimas iki 1945 m. nežinomas, tačiau sprendžiant iš 1942 m. Klaipėdos 
kadastrinio plano, dabartinė karių kapinių teritorija tuo metu, atrodo, dar nebuvo užlaidota 
(Priedas 1). Tokiu būdu galima tvirtinti, kad memorialinę funkciją viešoji erdvė įgijo tik po Antrojo 
pasaulinio karo. Sprendžiant iš 1945 m. archyvinių dokumentų, pirmosios SSRS karių kapinės 
Klaipėdoje buvo įrengtos ne šioje erdvėje, bet kitose vietose – dabartinėse K. Donelaičio ir 
Lietuvininkų aikštėse. Palaidojimai iš K. Donelaičio aikštės į naujas karių kapines prie 
S. Daukanto g. buvo perkelti tik apie 1947 m.–1949 m. pavasarį. 

 Apie 1949–1951 m. buvo pastatyta pirmoji žuvusiems kariams skirta skulptūra – ant 
kairės kojos klūpantis karys, dešinėje rankoje laikantis SSRS vėliavą, kairėje (nuleistoje) – šalmą; 
skulptūra buvo užkelta ant betoninio postamento, prie kurio buvo pritvirtina lentelė (priedas 4). 
Karių kapų teritorija buvo apželdinta, aplink paminklą pastatyti suolai (priedas 4). 

 Inventorizuojant Klaipėdos miesto sovietų karių kapines, 1956 m. pateikta karių kapų 
išdėstymo schema (priedas  5) ir kapinių planai, foto fiksacija, palaidotų skaičius ir žinomos 
pavardės. Kapinių plane nurodytos pavieniai kapai (25 kapavietės), išdėstyti puslankiu pietinėje 
kapinių pusėje, bei 'broliško kapo' vieta šio puslankio centre. Šioje inventorinėje byloje minimas 
bendras palaidojimų skaičius S.Daukanto g. karių kapinėse - 119. Vėliau sekusio 1965-12-10 
Klaipėdos m. vykdomojo komiteto sprendimo rekomendacijų dalyje, dėl karių palaikų perkėlimo 
iš kitų palaidojimo vietų į S.Daukanto esančias karių kapines, nurodoma 'rekonstrukcijos metu 
nekeisti esamų palaidojimų vietos t.y. (griežtai) neperkelti palaikų’. 

Kadangi palaidojimo vietų tyrimai iki šiol nebuvo atlikti, tikslios palaidojimų vietos nėra 
nustatytos. 

 XX a. 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose viešoji erdvė buvo du kartus rekonstruota. 
Pirmoji rekonstrukcija buvo susijusi su 1965 m. visoje SSRS iškilmingai paminėtu pergalės 
dvidešimtmečiu. Tuo metu armijos generalinio štabo įsakymu visoje SSRS buvo tikrinamos SSRS 
kariuomenės karių laidojimo vietos. Šios patikros metu buvo nustatyta, kad be 119 jau 
palaidotųjų karių buvo būtina įamžinti Klaipėdoje dar 146 žuvusiųjų atminimą. Antrąsyk karių 
kapai buvo rekonstruojami po to, kai 1973 m. buvo pradėtas dab. Lietuvininkų (tuomet Lenino) 
aikštės pertvarkymas, ir į karių kapines S. Daukanto gatvėje buvo perkelti minėtoje aikštėje 1945 
m. palaidotųjų palaikai. Tokiu būdu karių kapai S. Daukanto g. tapo vienintele Klaipėdoje Antrojo 
pasaulinio karo SSRS kariuomenės karių kapaviete. 

  
Kapų erdvės rekonstrukcija pagal architekto Petro Šadausko projektą buvo baigta 1975 m. 

(priedas 6), prieš pat Klaipėdos „išvadavimo“ 30-mečio minėjimą. Rekonstrukcijos metu senasis 
palyginti banalaus siužeto paminklas buvo demontuotas, o vietoj jo pastatytas skulptoriaus 
Juliaus Vertulio iš betono ir metalo sukurtas originalus tarp dviejų skydų nuleistas kalavijas. 
Memorialinį kompleksą užbaigė Vakarų laivų remonto įmonės liejikų išlieta, skulptoriaus Rimanto 
Dauginčio sukurta, trijų karių kompozicinė grupė "Kariai", atidengta 1980 m. (priedas 7). 

 Šioje Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, pilko granito 
plokštėse nurodomos 694 karių pavardės. Palaidotų karių skaičius šioje vietoje sovietmečiu ne 
kartą keitėsi. Antrajame pasauliniame kare žuvusių karių sąrašas buvo nuolatos tikslinamas, 
manoma, kad užrašai papildyti kitur palaidotų karių pavardėmis (kenotafinio pobūdžio 
palaidojimas). 

 Memorialinė funkcija, kurią aptariamoji viešoji erdvė įgijo pirmaisiais pokario metais, buvo 
naudojama politinei propagandai visą pokario laikotarpį. Tokia manipuliavimo pagarba 
mirusiems galimybė yra išlikusi iki šiol. 

 Tarybiniais metais karių kapinėse žuvusieji buvo iškilmingai pagerbiami sausio 28 d. 
(Klaipėdos „išvadavimo“ sukaktuvių) ir gegužės 9 d. (Pergalės dienos) proga. Kol 1991 m. 
nebuvo nukeltas Pergalės paminklas dab. Lietuvininkų aikštėje, panašūs ritualai šių sukakčių 
proga buvo rengiami ir prie pastarojo paminklo, tačiau nuo 1991 m. karių kapinės liko vienintele 
vieta mieste, kurioje Klaipėdos Antrojo pasaulinio karo veteranų organizacijų iniciatyva kasmet 
realizuojami tokio pobūdžio ritualai. Be to, tarybiniais metais „didvyriškas kovas“ ir „tarybinį 
patriotizmą“ turėjęs priminti memorialinis kompleksas buvo tapęs ir jaunimo iniciacijos į 
pionierių, komjaunimo organizacijas ceremonijų vieta, kurioje vykdavo ir mokslo metų pradžios 
renginiai. 

IV. Kontekstas.



Dabartinių kapinių teritorijos vieta 
Senųjų Klaipėdos miesto planų fragmentuose 
Iš arch. V.Andriulionienės archyvo. 

1. Fragmentas plano: Überichts-Plan der Stadt Memel Herausgegeben 
durch den KgL. Steuerinspector Quandt im Jahre 1903. M 1:4000. 

2. Fragmentas plano: Überichts-Plan der Stadt Memel Herausgegeben 
durch den KgL. Steuerinspector Quandt im Jahre 1903. 
Vervollstandigt durch das Katasteramt Memel im Jahre 1920 und 
1923. M 1:4000. 

3. Fragmentas plano: Klaipėdos miesto planas (Lageplan der Stadt 
Memel). Paruošė ir išleido M.Gelžinis. M 1:5000. 

4. Fragmentas plano: Stadtkarte 1:5000, hergestellt aus der 
Katasterplankarte 1:5000, 1942. Origin im Directorate of Military 
Survey, London Map Library, C 22 (4) 

5. Fragmentas plano: 1947-1949 г.г. Л.С.С.Р г. Клайпеда Респуб. 
архитектурно проектная мастерская М1:5000

Pav. 1
Pav. 2 Pav. 3

Pav. 4 Pav. 5



ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 

Demontavus dalį memorialo elementų (Priedas 8. žym. 2, 3, 4), yra palikta parterinė memorialo 
(autorius architektas P. Šadauskas) dalis - betoninės sienelės (ten pat. žym. 6) vakarinėje ir 
rytinėje kapinių pusėse, bei atraminė sienelė (ten pat. žym. 5) pietinėje memorialo pusėje. Šių 
memorialo elementų fizinė būklė prasta. Tačiau memorialo kompleksui netekus minėtų 
dominančių iškyla klausimas dėl likusios memorialo komplekso dalies ir šios miesto istorinės 
urbanistinės aplinkos integralumo, visų pirma su greta esančiomis Klaipėdos miesto istorinėmis 
kapinėmis. Taip pat dėl likusios memorialo komplekso dalies architektūrinės kokybės. 
 Memorialo aikštės tipo erdvės danga - betoninės plokštės (klotos su tarpais) yra prastos 
estetinės ir fizinės būklės, neatitinkanti reikalavimų lankytojų judėjimo saugumui, statinių 
prieinamumui (visiems asmenims judėti tinkama judėjimo erdvė). Kyla kausimai ir dėl tokių 
parametrų memorialo aikštės tipo erdvės poreikio. 

KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS 
 Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta - vietinės reikšmės 
pavienis kultūros paveldo objektas (unikalus objekto kodas 10740). Objekto vertingųjų savybių 
pobūdis - istorinis, memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas). Objekto vertingosios 
savybės (patikslintos 2022 m.): 

- Žemės ir jos paviršiaus elementai - Sovietų Sąjungos karių, žuvusių prie Klaipėdos 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, palaikai. 

- Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio vertingosios savybės - karių kapinės patenka į Klaipėdos miesto 
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas 22012) teritoriją. 

- Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės įvykius - 1945 metais Klaipėdos 
mieste Sovietų Sąjungos kariai buvo laidojami įvairiose vietose. Pirmosios kapavietės 
buvo įrengtos dabartinėje Kristijono Donelaičio aikštėje, dabartinėje Lietuvininkų 
aikštėje. Memorialas prie S.Daukanto gatvės pradėtas įrengti 1949 metais. Visi 
palaidojimai į šį memorialą buvo perkelti iš kitų vietų. Procesas tęsėsi kelis 
dešimtmečius. Paskutiniai duomenys apie perkeltus palaikus - XX a. 8 dešimtmetis. 
Tuo metu memoriale buvo beveik 700 palaidotųjų, 1944 - 1947 metais žuvusių karių, 
tarnavusių sovietų kariuomenės sausumos daliniuose ir Baltijos kariniame jūrų laivyne. 
Pirminė memorialo kompozicija buvo kitokia, rekonstruotas memorialas XX a. 7 
dešimtmetyje ir 1980 metais. 

  

 Konkurso dalyviai turi įvertinti tai, kad techninio projekto rengimo ar įgyvendinimo metu 
bus reikalinga atlikti palaidojimo teritorijos archeologinius tyrimus. Archeologinių tyrimų 
eiliškumas ir apimtis priklausys nuo paveldo apsaugą vykdančios institucijos sprendimo, 
numatomos žemės darbų apimties ir nuo to, ar techninio projekto rengimo metu bus reikalinga 
tiksliai lokalizuoti karių kapaviečių vietas. 

 Iš ikonografinės medžiagos analizės (pav.1) galima būtų spėti kad 1965 m. inventorinėje 
byloje nurodytos kapavietės galėjo būti išdėstytos dalyje dabartinės, 1975 m. rekonstrukcijos 
metu įgyvendintos, kapinių memorialo erdvės rytinėje pusėje. Kompozicinė abiejų memorialo 
sprendimų ašis (statmena S.Daukanto gatvei) beveik sutapo. Tačiau pats kapinių erdvės 
(dabartinė erdvė tarp vakarinėje ir rytinėje kapinių memorialo pusėse esančių sienučių, bei 
pietinėje dalyje esančios atraminės sienelės bei S.Daukanto g.) plotas rekonstrukcijos metu buvo 
padidintas beveik dvigubai vakarų kryptimi. 

Pav.1. Ikonografinės medžiagos (1949 m., 1956 m., teritorijos planų ir dabartinės situacijos  topografinio plano) palyginamoji 
schema



Klaipėdos miesto tarybai rengiantis priimti sprendimą dėl memorialo Antrojo 
pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietoje pertvarkymo, Klaipėdos 
miesto savivaldybės mero iniciatyva vyko gyventojų apklausa, kurioje klaipėdiečiai 
buvo kviečiami atsakyti į klausimą: ar pritariate Sovietų Sąjungos karių palaidojimo 
vietos memorialo, esančio S. Daukanto g. pertvarkymui, pašalinant su žuvusių karių 
amžinojo poilsio vietos įamžinimu nesusijusius sovietinės ideologijos ženklus ir 
suteikiant karių palaidojimo vietai naują architektūrinę kokybę? 2927 klaipėdiečiai 
(61% dalyvavusių apklausoje) pasisakė už memorialo pertvarkymą, 1886 (39 %) 
tokiam žingsniui nepritarė. 

 Vienu iš žingsnių, siekiant išsiaiškinti kvalifikuotos Klaipėdos visuomenės 
dalies atstovų nuomonę, tapo aukščiau minėtas Klaipėdos miesto savivaldybės 
mero sprendimas sudarytos darbo grupė pasiūlymas demontuoti dalį memorialo 
elementų, bei akcentuojant poreikį visoms galimoms alternatyvoms ir jų pasekmės 
įvertinti. 

 Įsibėgėjus memorialo pertvarkymo iniciatyvai būta ir viešų pasisakymų, bei 
diskusijų. Vienas tokių Klaipėdos universiteto prof. dr. Vasilijaus Safronovo 2022 m. 
balandžio 7 d. straipsnis (portalas atviraklaipeda.lt). 

 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos iniciatyva 
2022 m. birželio 14 d. surengta diskusija “Aktuali erdvė - memorialas sovietų 
kariams ir kiti meniniai akcentai Klaipėdoje”, kurioje dalyvavo skulptorius 
A.Sakalauskas, dizainerius K.Mickevičius, architektai V.Balsys, M. Daukšys, istorikai 
doc. dr. V.Vaivada ir prof. dr. V.Safronovas (internetinė nuoroda priede 10). 
 Bendra diskusijos dalyvių nuomone šiai vietai reikalingas naujas 
profesionalus meninis sprendimas. Dabar čia esantys kūriniai yra įvairaus meninio 
lygio, tačiau vienodai įkrauti praėjusio istorinio laikotarpio žymėmis. Nagrinėtinos 
įvairios galimybės, kaip ir kuo šiuos kūrinius pakeisti, kad būtų sukurta kultūrinę 
vertę turinti alternatyva piktnaudžiavimui šia vieta propagandinėms reikmėms. 
Laikini sprendimai pertvarkant memorialą yra nepriimtini, tad prieš imantis pavienių 
memorialo elementų demontavimo darbų, būtina turėti memorialo naujo sutvarkymo 
idėją ir projektą. 
 Geriausia, kad idėja būtų renkama dviejų etapų konkurso keliu. Pirmajame, 
atviro idėjų konkurso etape, būtų surinkti tvarkymo pasiūlymai, kuriuos plačiai 
pristačius ir aptarus, su objektu susijusių sričių profesionalai suformuotų kokybišką 
užduotį antrajam etapui – projekto konkursui.

V. Visuomenės poreikių įvertinimas

Fotografas B.Aleknavičius, 1965 m. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos archyvas



BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
- Pažymėti šioje vietoje palaidotų karių kapavietes 1; 
- Meninės raiškos priemonėmis kurti kokybišką sąryšį su architektūrine, 

urbanistine aplinka, reaguojant į socialinį-kultūrinį kontekstą; 
- Pateikti kokybiškus, fiziškai ir meniškai ilgaamžius sprendimus; 
- Konkursiniame darbe remtis ir pasaulinės praktikos, kuriant memorialinius 

objektus, pavyzdžiais ir jų analize. 

ATITIKTIS GALIOJANTIEMS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 
- Skulptūrų parko (terit. tarp Donelaičio, Daukanto, Trilapio, Liepų g. ir Donelaičio a. 

detalusis planas (2000-10-26) 
- Kultūros paveldo objekto ir šią vietovę supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingųjų savybių išsaugojimas; 
- Aplinkos prieinamumo užtikrinimas (sprendiniai, atitinkantys reglamentuotus 

statinio prieinamumo ir universalaus dizaino reikalavimus); 
- Saugaus naudojimo užtikrinimas (Aplinka turi būti saugi. Dangos, mažosios 

architektūros elementai turės būti suprojektuoti taip, kad nekeltų pavojaus 
lankytojams, būtų intuityviai naudojami. Maksimaliai mažinama nelaimingų 
atsitikimų rizika; Aplinka turi būti kokybiškai apšviesta. Apšvietimo sprendiniai 
turi būti tikslingai suprojektuoti kiekvienai funkcinei zonai (jei tokios yra 
siūlomos), adaptyvūs. Apšvietimas negali akinti, klaidinti, ar kitaip iššaukti 
neigiamos reakcijos žmogaus savijautai.) 

ŽELDINIAI  
- Formuojami pagal bendrą pasiūlymo idėją. 

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI 
- Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į šiuo metu įgyvendinamo Skulptūrų parko 

Klaipėdoje sutvarkymo projekto 3 (projekto rengėjas UAB "Klaipėdos projektas", 
autoriai M.Ramanauskienė, L.Nemeikšytė, K.Mickevičius) sprendinius 
(priedas 9). Šio projekto pagrindiniai sprendiniai nebus keičiami, tačiau konkurse 
geriausia pripažinta projekto idėja turės užtikrinti vientisą viso memorialinio 
komplekso - senųjų miesto kapinių ir karių palaidojimo vietos, architektūrinį 
sprendimą. 

- siūlyti racionalius sprendinius, nereikalaujančius tikrovėje nepatikrintų ir 
Lietuvoje dar nenaudojamų medžiagų ir technologijų naudojimo objektų 
statyboje ir (ar) naudojimo priežiūroje. 

1 įvertinant tai, jog tikslios visų palaidojimų vietos nėra žinomos. 
2 Atgavus nepriklausomybę, tapo neaktualus ceremonialų poreikis. Visa dar vykstančių pagarbos žuvusiems ritualų 
masiškumas mažėja. 
3 Inžinerinių statinių-susisiekimo komunikacijų (takų), kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, aikštelių) ir 
inžinerinių tinklų Klaipėdos Skulptūrų parke statybos bei specialiosios paskirties pastato - gynybinio rūsio 
S.Daukanto g. 40C, Klaipėdoje projektas

VI. Bendrieji architektūriniai ir urbanistiniai reikalavimai



1. Klaipėdos miesto plano fragmentas, 1942 m. 

2. Klaipėdos miesto plano fragmentas, 1949 m. 

3. Paminklas sovietų kariams, 1954 m. 

4. Klaipėdos miesto Karių kapinių bendras vaizdas, 1956 m. 

5. Klaipėdos miesto Karių kapinių planas, 1956 m. 

6. Karių kapinių rekonstrukcijos plano schema. Autorius arch. P.Šadauskas, 1975 m. 

7. Karių kapinių memorialo vaizdas. Autoriai arch. P.Šadauskas, J.Vertulis 1975 m., R.Daugintis, 1980 m. 

8. Teritorijos ir apsaugos ribų planas, 2022 m. Rengėja arch. M.Ramanauskienė. 

9. Skulptūrų parko Klaipėdoje sutvarkymo projekto bendras brėžinys, 2022 m. Projekto rengėjas UAB "Klaipėdos projektas", autoriai M.Ramanauskienė, L.Nemeikšytė, K.Mickevičius. 

10.  Internetinės nuorodos: 

• http://architektams.lt/aktualijos/aktuali-erdve---memorialas-sovietu-kariams-ir-kiti-meniniai-akcentai-klaipedoje/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=VUuGRVNf0V8&feature=youtu.be

VII. Priedai

http://architektams.lt/aktualijos/aktuali-erdve---memorialas-sovietu-kariams-ir-kiti-meniniai-akcentai-klaipedoje/
https://www.youtube.com/watch?v=VUuGRVNf0V8&feature=youtu.be
http://architektams.lt/aktualijos/aktuali-erdve---memorialas-sovietu-kariams-ir-kiti-meniniai-akcentai-klaipedoje/
https://www.youtube.com/watch?v=VUuGRVNf0V8&feature=youtu.be


Priedas 1.  
Klaipėdos miesto plano fragmentas, 1942 m.



Priedas 2 
Klaipėdos miesto plano fragmentas, 1949 m. 



Priedas 3 
Paminklas sovietų kariams, 1954 m. 
Iš Istorinio paminklo paso. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.



Priedas 4 
Klaipėdos miesto Karių kapinių bendras vaizdas. 

Tarybinės armijos karių ir partizanų, žuvusių Didžiojo 
Tėvynės karo metu 1941-1945 m. Lietuvos TSR teritorijoje 
kapinių inventorizacijos byla, 1956-10-16. 
Medžiaga iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.



Priedas 5 
Klaipėdos miesto Karių kapinių planas. 
Tarybinės armijos karių ir partizanų, žuvusių Didžiojo 
Tėvynės karo metu 1941-1945 m. Lietuvos TSR teritorijoje 
kapinių inventorizacijos byla, 1956-10-16. 
Medžiaga iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.



Priedas 6 
Karių kapinių rekonstrukcijos plano schema. 
Autorius arch. P.Šadauskas, 1975 m. 
1975 Kultūros vertybės byla IV 138. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.



Priedas 7 
Karių kapinių memorialo vaizdas. 
Autoriai arch. P.Šadauskas, J.Vertulis 1975 m., 
R.Daugintis 1980 m. 
Fotografas S.Turskis, 2012 m.



Priedas 8 
Teritorijos ir apsaugos ribų planas, 2022 m. 
Rengėja arch. M.Ramanauskienė



Priedas 9 
Skulptūrų parko Klaipėdoje sutvarkymo projekto bendras brėžinys, 2022-05-27 
Projekto rengėjas UAB "Klaipėdos projektas", autoriai M.Ramanauskienė, L.Nemeikšytė, 
K.Mickevičius
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