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LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 

KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJA 
 
 

ARCHITEKTŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2019-03-18 Nr. PT-19-01 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2019-03-18, 17:00 val. 

Posėdžio pirmininkas Aurimas Baužys (Architektų tarybos narys).  

Posėdžio sekretorius Darius Raišutis (LASKAO atsakingasis sekretorius). 

Dalyvavo: 

Architektų tarybos nariai: Mantas Daukšys, Gerda Antanaitytė, Saulius Druskis, Petras Džervus.  

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarybos nariai: Neringa Poškutė – Jakumienė, 

Simas Žaltauskas, Rolandas Marčius. 

Kiti posėdžio dalyviai: menininkas Romas Klimavičius, skulptorius Sergėjus Plotnikovas, 

Klaipėdos kriminalinės policijos veteranų klubo atstovas Vladimir Plotkin. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl skulptūros „Seklys“, skirtos Lietuvos kriminalinei policijai įamžinti Klaipėdos 

mieste, pastatymo vietos. 

 

Architektas Saulius Druskis pristatydamas projektinį pasiūlymą (toliau – Projektas) 

minėjo, kad Klaipėdos kriminalinės policijos veteranų klubas nori įamžinti kriminalinės policijos 

veiklą ir Klaipėdos mieste pastatyti skulptūrą. Parengtas projektas buvo pristatytas Klaipėdos miesto 

įvaizdžio komisijoje ir gautos pastabos dėl numatytos pastatymo vietos. 

Klaipėdos kriminalinės policijos veteranų klubo atstovas Vladimir Plotkin  minėjo, kad 

buvo daug apie tai diskutuota, surengta įvairių susitikimų, ieškota galimo finansavimo ir šiai dienai 

priimtas sprendimas veiklą įamžinti pastatant skulptūrą pavadinimu „Seklys“. 

Skulptorius S. Plotnikovas sakė, jog siekta sukurti skulptūrą, kuri nekeltu agresijos, 

nedemonstruotų ginklų, o parodytų jog kriminalistai tyliai atlieka savo darbą ir yra tarp mūsų. Seklio 

palto atlape būtų policijos ženkliukas, kurį palietę ar patrynę lankytojai jaustųsi saugūs. 

Neringa Poškutė - Jakumienė prašė patikslinti ar įvaizdžio komisija jau pritarė šiam 

projektui. 

S. Plotnikovas paaiškino, kad skulptūra jau svarstyta įvaizdžio komisijoje ir gauta 

pastabų tik dėl pastatymo vietos. 

S. Druskis pristatė nagrinėtas pastatymo vietas. Pasak architekto, projekto eigoje 

nagrinėtos 7-6 vietos, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių dalis iš jų buvo atmestos ir liko 

pagrindinės trys. Pirmoji - po Pilies tiltu šalia kolonos, antroji – prie Klaipėdos universiteto pastato 

tvoros S. Neries ir Vilties g. kampe, trečioji -  Vytauto gatvėje prie savivaldybės administracijos 

parkavimo aikštelės. Šiose vietose skulptūra yra gerai matoma ir prieinama, netrukdo pėsčiųjų ar 

dviračių eismui. Pagrindinė nagrinėjama (siūloma) vieta yra po Pilies tiltu, tačiau įvaizdžio komisija 

suabejojo ar tikrai ta vieta yra geriausia ir pasiūlė plačiau apie tai padiskutuoti su architektais bei 

dalininkais. Skulptūrą numatoma daryti iš bronzos, aukštis 210 cm., šalia jos numatoma nedidelė 

lentelė su informacija.  

Neringa Poškutė – Jakumienė pareiškė, kad nėra prasmės svarstyti skulptūros, jeigu jai 

jau pritarė įvaizdžio komisija ir kartu su Rolandu Marčiumi paliko posėdžio salę. 
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Gerda Antanaitytė pasiūlė statant skulptūrą atsižvelgti į pasaulio šalis, kad išnaudoti 

krintančius ant grindinio šešėlius, kurie skulptūrai suteiktu daugiau matomumo ir paslaptingumo.  

Vieta po tiltu galėtu būti, bet norėtųsi, kad skulptūros vieta būtų susieta su kažkokiu įvykiu ar  policijai 

reikšmingu pastatu. Vienas iš jų galėtų būti buvusio policijos komisariato pastatas ar jo prieigos. Taip 

pat pasiūlė atsisakyti skulptūros postamento (plokštės). 

S. Druskis atkreipė dėmesį, kad vieta prie Jūros g. pastato buvo nagrinėta, tačiau tos 

minties buvo atsisakyta dėl neaiškumo kas tame pastate bus ateityje. 

Simas Žaltauskas sakė, jog bus juokinga jeigu sekliai rinksis kažką paminėti po tiltu ir 

pasiūlė naują vietą prie užapvalinto „Viktorijos“ viešbučio kampo iš Vytauto gatvės pusės.   

Mantas Daukšys nepritarė S. Žaltausko siūlymui, nes šioje vietoje nuolat pilna 

automobilių, šaligatvis siauras, o galima vieta susirinkti būtu tik ant pievos antroje gatvės pusėje. Jo 

nuomone, autoriai turi pasirinkę ir nagrinėja labai gerus variantus, tačiau vieta po tiltu jau lyg ir 

pradėta linksmybei (Undinėlė, akmenukai ir t.t.). Jeigu norima rimtai įamžinti seklius, kartais ten 

susirinkti, tai labiausiai krenta į akis S. Neries ir Vilties gatvės kampas. Čia yra erdvės, šalia policija, 

prokuratūra seni medžiai ir tam tinkama atmosfera. 

A. Baužys atkreipė dėmesį, jog, kalbant apie vietą po tiltu, ryškiai žaliai dažytas tiltas 

ir atraminės sienos nelabai tinkamos bronzinės skulptūros fonui. 

G. Antanaitytė atkreipė dėmesį, kad  skulptūra kiek didoka santykyje su tvora ir tai 

reikėtų spręsti. 

 

NUTARTA. Architektų taryba pritaria skulptūros „Seklys“, skirtos Lietuvos kriminalinei policijai 

įamžinti Klaipėdos mieste, pastatymui prie Klaipėdos universiteto pastato tvoros S. Neries ir Vilties 

gatvės kampe. Taryba rekomenduoja atkreipti dėmesį ir patikslinti skulptūros mastelio santykį su 

tvora, spręsti skulptūros pastatymo klausimą atsisakant postamento (plokštės), numatyti apšvietimo 

sprendimą.  

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  _____________  Aurimas Baužys 

      (parašas) 

 

Posėdžio sekretorius  _____________  Darius Raišutis 

      (parašas) 
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