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JURINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS PRIE KLAIPEDoS MIESTo
SAVIVALDYBES TARYBOS VEIKLOS ATASKA TT A UL 2OI7 M.

2015 m. rugsejo 24 d. Klaipedos miesto savivaldybes taryba patvirtino 20 nariq nauj4 Jurines
kultfiros koordinacilg ta.Vbe prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau - JKKT), o spalio
menesi - JKKT teikimu Petr4 BekeZ4 pirmininku. 2017 metais buvo pakeisti du JKKT nariai, .;qpraSymu.

JKKT yra visuomenine patariandioji institucija, kurios tikslas yra formuoti Lietuvos, kaip jlrq
valstybes, ir Klaipedos uostamiesdio jlrini identitet4: kultiiros, socialines, sporto, aplinkosaugos,
paveldosaugos, rekreacijos, miesto infrastrukturos, edukacijos, mokslo, jurininkq ,.ngi-o, juriniq
or ganizacijq veikl o s ir komunikacij o s srityse.

JKKT Nuostatai nustato, kad Taryba renkasi pagal poreiki, bet ne rediau kaip kart4 per ketvirti,
o Reglamente Taryba nusistate rinktis i posedZius kas menesi , pagal pasitvirtint q plunq.

2077 metais buvo surengta 10 JKKT posedZiq (vieno posedZio metu buvo aptariami
darbotvarkes klausimai, bet nebuvo priimti sprendimai, kadangi nebuvo kvorumo). PosedZiuose buvo
svarstyti Sie klausimai:
Knygos,,Dainos uostui ir j[rai" pristatymas;

o Del JKKT darbo plano 2017 metams;
. Del Klaipedos miesto savivaldybes jurines kulttros apdovanojimo ,,Albatrosas"

organizavimo;
o Del JKKT darbo gerinimo;
o Del galimybiq pamineti Tarptautines jurininkq (birZelio 25 d) ir Zvejq (birZelio 27 d.) dienas;
o Del ekspertq skyrimo teikiamq pasiulymq Klaipedos miesto savivaldybes jdrines kulturos

apdovanojimui,,Albatrosas" svarstyti;
o Del teikimq Klaipedos miesto savivaldybes jurines kultDros apdovanojimui ,,Albatrosas"

svarstymo;
o Del pasirengimo j[rinems Sventems;
o Del JKKT nariq pakeitimo;
. Informacija del jachtos,,Lietuva" likimo;
o Del jachtos ,,Lietuva" panaudojimo brldq pasiDlymq;
o Del Klaipedai, Lietuvai nusipelniusiq ifrines visuomends atstovq sQraSo ir iq iamZinimo

galimybiq;
. Del asociacijos Nacionaline teisingumo ir gynybos sqiunga pra5ymo;
o Del buvusio Lietuvoje laivyno atminimo iamZinimo;
. Diskusrja del Baltijos j[roje nuskendusiq Zmoniq iamZinimo;
o Del juriniq pavadinimq suteikimo metams;
. Del negriZusiqilrininkq ir laivq s4ra5q pateikimo;
. Del JKKT darbo plano parengimo 2018 metams.
JKKT posedZiuose svarstyti klausimai buvo numatyti darbo plane arba papildyti atsiZvelgiant i

dienos aktualijas.
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klausimo parengimui buvo patvirtinami atsakingi JKKT
. Kai kurie klausimai buvo svarstomi keliuose posedZiuose, buvo
ekspertai, siekiant geriau isigilinti iklausimq esmg, problemas.

Tarybos posedZiuose JKKT nariai aktyviai dilyvavo diskusijose, issake ,uuo ,ruo-orrg
svarstomais klausimais, teike pasiDlymus.

Visais svarstomais klausimais buvo priimti atitinkami sprendimai ir nutarimai, kuriq pagrindu
buvo iSsiqsti ra5tai ivairioms institucijoms. Kiekviename l(ft posedyje buvo atsiskaiiomi apie
nutarimq vykdym4.

Pagarbiai,

JKKT pirmininkas Petras BekeZa
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