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JURINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS PRIE KLAIPEDOS MIESTO
SAVIVALDYBES TARYBOS VEIKLOS ATASKAIT A UZ2O18-2019 M.

2015 m. rugsejo 24 d. Klaipedos miesto savivaldybes taryba patvirtino 20 naiqnauj4 J[rines
kulturos koordinacing taryb4 prie I(laipedos miesto savivaldybes tarybos (toliau - JKKT). JKKT
teikimu Klaipedos miesto taryba 2015 m. spalio menesipirmininku paskyre Petr4 BekeZ4, Lietuvos
j ririninkq sqj ungos pirminink4.

Pagal JKKT nuostatus JKKT tvirtinama I(aipedos miesto savivaldybes tarybos kadencijos
laikotarpiui ir baigiasi 2019 m.balandLio menesi. 2018 m. buvo pakeistas vienas JKKT narys.

JKKT yra visuomenine patariandioji institucija. Jos tikslas yra formuoti Lietuvos - jDrq
valstybes, ir Klaipedos uostamiesdio j[rini identitet4: kult[ros, socialines, sporto, aplinkosaugos,
paveldosaugos, rekreacijos, miesto infrastrukturos, edukacijos, mokslo, jurininkq rengimo, jDriniq
or ganizacijq veikl o s ir komunikac ij o s sr.ity s e.

JKKT Nuostatai nustato, kad Taryba renkasi pagal poreiki, bet ne rediau kaip kart4 per ketvirti,
o Taryba Reglamente nusistate vesti posedZius kas menesi pagal patvirtintqplan4.

2018 -2019 m' buvo suplanuota 15 JKKT posedZiq: ivyko l3 posedZiq, vienas posedis neivyko
del rarybos pirmininko ligos ir vienas neivyko del kvorumo stokos.

PosedZiuose buvo svarstyti Sie klausimai:

1. Del JKKT darbo plano 2018 metams;
2. Del apdovanojimo jDrines kultr:ros apdovanojimu ,,Albatrosas" organrzavimo;
3. Del JKKT posedZiq lankomumo;
4. Del jachtos,,Lietuva" numatomo kapitalinio remonto eigos;
5' Del Lietuvos aukStosios jDreivystes mokyklos 7O-medio jubiliejiniq renginiq programos

pristatymo;
6. Del Klaipedos kra5to buriavimo sporto mokyklos ,,Liemys" veiklos ir perspektyvq;
7 . Pristatymas,,Klaipeda2030. Melynasis proverZis,,;
8. Diskusija del Istoriniq laivq krantines panaudojimo;
9. Del ekspertq skyrimo teikiamq pasirllymq ,,Albatroso" apdovanojimui svarstyti;
10. Del informacinio Zenklo prie ,,Albatroso,,paminklo formos;
11. Diskusija del Istoriniq laivq krantines ir Pilies uosto panaudojimo. Jurinio paveldo akcentai
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12' Teikimq Klaipedos miesto savivaldyb.r'jorrn., kulturos apdovanojimui ,,Albatrosas,,
gauti svarstymas;

13. Del pasirengimo Europos jDros dienai, ,,Albatroso" statuleliq iteikimui, studentq priesaikai
jlrai;

14. Del jlrinio mentaliteto ugdymo edukacinemis priemonemis;
15. Ddl jUriniq pavadinimq suteikimo metams;
16. Del,,J[ros Svente -2018" programos;
17, Del soortinio buriavimo situacijos I{aipedoje;
18. Del DidZiojo Elingo metq pavadinimo suteikimo 2019 m.:
19. Del atmintinq dienq istatymo projekto;
20, Del JKKT darbo plano 2019 m.;
2 | . D el ap dovanoj imo statul ele,, Albatro s as,, or ganizavimo ;

22' ReikSmingiausiq praejusiq kalendoriniq metq darbq jurines kult[ros srityje aptarimas;
n.Del DidZiojo Elingo metq renginiq programos aptarimas;
24. PaLintine ekskursrja po Klaipedos laivg statytojq ir remontininkq mokykl4;
25. Del ekspertq skyrimo gautiems Klaipedos miesto savivaldybes jurines kultlros

apdovanoj imui,,Albatro sas" teikimams ivertinti.

2019 m, balandZio menesi planuojamas JI(T posedis, kuriame bus svarstomas klausimas:
Teikimq Klaipedos miesto savivaldybes jurines kulturos apdovanojimui ,,Albatrosas" svarstymas.

JKKT posedZiuose svarstyti klausimai buvo numatyti darbo plane arba itraukti i darbotvarkq,
atsiZvelgiant i dienos aktualij as,

Kiekvieno darbotvarkes klausimo parengimui buvo patvirlinami atsakingi JKKT naiai arba
sudaromos darbo grupes. Kai kurie klausimai buvo svarstomi keliuose posedZiuose, buvo kviediami
atskirq sridiq specialistai, ekspertai, siekiant geriau isigilinti i klausimq esmg, problemas.

Tarybos posedZiuose JKKT nariai aktyviai dalyvavo diskusijose, i5sake savo nuomone
svarstomais klausimais, teike pasiDlymus.

Visais svarstomais klausimais buvo priimti atitinkami sprendimai ir nutarimai, kuriq pagrindu
buvo parengti dokumentai, ra5tai ivairioms institucijoms. IGekviename JKKT posedyje buvo
atsiskaitom a apre nutarimq vykdym4.

Pagarbiai,

JKKT pirmininkas M Petras Bekela
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