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DĖL KLAIPĖDOS ATGIMIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMO VARIANTŲ 

 

 LAS KAO valdyba ir ekspertų taryba bendrame posėdyje 2015-05-13 (toliau – Posėdis) 

svarstė klausimą „Dėl Klaipėdos Atgimimo aikštės sutvarkymo variantų“. 

  Norime priminti, jog š.m. vasario 5 d. LAS KAO architektūros ir urbanistikos ekspertų 

tarybos posėdyje buvo svarstoma Atgimimo aikštės galimybių studijos etapinė medžiaga. Taryba 

nutarė nepritarti pateiktai Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės galimybių studijai bei kviesti 

pakartotinai pristatyti galimybių studijos medžiagą, įvertinus Atgimimo aikštės formantų 

kompozicinių elementų visumą. Pakartotinio svarstymo ekspertų taryboje nebebuvo. 

  Apklausai dėl Klaipėdos Atgimimo aikštės sutvarkymo variantų1 (toliau  - Apklausa) 

pateikta medžiaga nebuvo pakankamai argumentuota šiuo požiūriu - trūksta siūlomų sprendinių / 

variantų pagrindimo erdvės proporcijų schemomis, pjūviais, siūlymų aikštės išklotinėms, aplinkinių 

aikštę formuojančių pastatų kompozicinės visumos, reljefo panaudojimo vertinimo, išsamių 

archeologinių tyrimų duomenų ir kt. Neišsiaiškinus šių, architektūriniu ir urbanistiniu požiūriu 

esminių dalykų, negalima profesionaliai kalbėti ir sutarti dėl konkrečių naujų funkcinių objektų, tuo 

labiau – dėl atskirų nuosavybės formų dabartinėje aikštės teritorijoje formavimo galimybių. Todėl 

Posėdžio dalyvių nuomonės dėl visų viešai Apklausai pateiktų variantų atrinkimo išsiskyrė. Nutarta 

nesiūlyti nė vieno iš pateiktų galimybių studijos sprendinių, juo labiau, kad nė vienas iš pateiktų 

variantų, mūsų nuomone, negali būti realizuojamas be esminių korekcijų. 

  Susirinkusieji vieningai pritarė požeminio parkingo atsiradimo galimybei, bet jo vietą 

ir kitus aikštės tvarkymo sprendinius siūloma priimti tik architektūrinio konkurso būdu. Taip pat 

pasiūlyta, priimant sprendimus dėl Atgimimo aikštės formavimo, įvertinti jos, kaip centrinės miesto 

aikštės, lygmenį. 

  Susirinkime taip pat pasiūlyta architektų sąjungos nariams pasinaudoti Apklausos 

formatu ir asmeniškai išreikšti savo nuomonę ir siūlymus dėl galimybių studijoje pateiktų variantų. 

 

 

 

Valdybos pirmininkas    Vaidotas Dapkevičius 

                                                 
1 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. gegužės mėn. vykdyta internetinė apklausa dėl Klaipėdos miesto 

Atgimimo aikštės pertvarkymo. Apklausos medžiaga LAS KAO buvo pristatyta kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės 

administacijos 2015-05-06 raštu Nr. (4.49)-R2-1419. 
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