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2015 m' rugsejo 24 d. Klaipedos miesto savivaldybes taryba patvirtino 20 nari,4nauj4 Jtrines
kultlros koordinacing tarybq prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau - JKKT), o spalio
menesi- JKKT teikimu - Petr4 Bekel1- pirmininku,

JKKT yra visuomenine patariandioji institucija, kurios tikslas yra formuoti Lietuvos, kaip jllrq
valstybes, ir Klaipedos uostamiesdio jiirini identitet4: kult[ros, socialinds, sporto, aplinkosaugos,
paveldosaugos, rekreacijos, miesto infrastruktlros, edukacijos, mokslo, jurininkq rengimo, jurinir+
or ganrzacijq ve iklo s ir komunikacij o s srityse.

JKKT Nuostatai nustato, kad Taryba renkasi pagalporeiki, bet ne rediau kaip kart4 per ketvirtf,
o Reglament e T aryba nusistate rinktis i posedZius kas menesi.

2016 metais buvo surengta 11 JKKT posedZiq (vieno posedZio metu buvo aptariami
darbotvarkes klausimai, bet nebuvo priimti sprendimai, kadangi nebuvo kvorumo). PosedZiuose buvo
svarstlti Sie klausimai:

o Del JKKT darbo plano 2016 metams;
o Del Klaipedos miesto savivaldybes jurines kulturos apdovanojimo ,,Albatrosas" balsavimo

tvarkos apraSo ir priedq pakeitimq;
o Del VSI ,,Klaipedos laivq statybos ir remonto mokyklos" stadiono pritaikymo miestiediq

poreikiams;
. Del jflriniq metq pavadinimo;
o Del Lietuvos jureivystei nusipelniusiq asmenybiq iamZinimo;
. Del jurines kulturos paveldo Klaipedoje;
oDel Ziemos uosto ateities:
. Del savivaldybes kulturos projektq dalinio

jDrinius projektus;
fi nansavimo vertinant proj ektus ir f,rnansuoj amus

. Del Europos kuliliros sostines parai5kos;
o Del eksperlq skyrimo teikiamq pasiulymq Klaipedos miesto savivaldybes jurines kultlros

apdovanojimui,,Albatrosas" svarstyti;

' Teikimtl Klaipedos miesto savivaldybes jurines kulturos apdovanojimui ,,Albatrosas.,
svarstymas;

o Del pasirengimo jurinems Sventems;
. Del Zymiq juriniq asmenybiq s4raSo;
o Del asociacijos ,,JDtos veteranai" pra5ymo iamLinti Istorini Lietuvos la:yn4;
. Del Zveiq Sventes 2016 m.;
. Del pasirengimo ,,Juros Sventei 2016":
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o Del Klaipedos jurinio kult[ros paveldo apsaugos gairiq;
. Del Svyturiq Sventes;
. Del tradiciniq (istoriniq) laivq krantines;
o Irklavimo spofto esamos situacijos Klaipedoje pristatymas ir perspektyvos;
o Buriavimoproblematika;
. DeI JKKT darbo plano parengimo 2017 m.

JKKT posedZiuose svarstyti klausimai buvo
dienos aktualiias.

numatyti darbo plane arba papildyti atsiZvelgiant i

Kiekvieno darbotvarkes klausimo parengimui buvo patvirtinami atsakingi JKKT nariai arba
sudaromos darbo grupes. Kai kurie klausimai buvo svarstomi keliuose posedZiuose, buvo kviediami
atskirq sridiq specialistai, ekspertai, siekiant geriau isigilinti iklausimqLsmg, problemas.

Tarybos posedZiuose JKKT naiai aktyviai dalyvavo diskusijose, i8sake savo nuomong
svarstomais klausimais, teike pasi[lymus.

Visais svarstomais klausimais buvo priimti atitinkami sprendimai ir nutarimai, kuriq pagrindu
buvo iSsiqsti ra5tai ivairioms institucijoms. Kiekviename JKKT posedyje buvo atsiskaiio-"a apie
nutarimq vykdym4.

Pagarbiai,
JKKT pirmininkas Petras BekeZa
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