
KLAIPEDOS MIESTO JURINIU ORGANIZACIJV ATSTOVU, DELEGUOTU I
I JURINES KULTUROS KOORDINACIN4 TARYBA,

SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2019 n.

Susirinkimo ryko: 2019 m. geguZes 24 d. 15 val.
Vieta: Didysis pasitarimq l<ambarys, Il a. foje, Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. l1

Susirinkimo pirmininke ir sekretore - Rairnonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Ugdyrno ir kultDros departanrento Kult[ros skyriaus vyr. specialiste

Dal)'vavo:
l. dr' Edvinas Ubis, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto

mol<slo darbuotojas
2. Jirate cikiene, Klaipedos laivininkq mol<yl<los l<okybes vadybininke;
3' Danguole Balse, Klaipedos laivq statybos ir remonto rrokyl<los personalo vedeja;
4' Alfredas Nagys, LietLrvos laivybos agentLl ir el<spedicijq asociacijos narys, asociacijos,,WmH

Muller" direl<torius;
5. Algirdas Valentinas, Klaipedos maZqjq laivq savininkq asociacijos ,,pajiirio laivai,,

prezidentas;
6. Liudvikas Albertas MileSka, VSf Klaipedos irklavimo centras direktorius;
7 . Agne Dalangauskiene, VSI Klaipedos l<ra5to buriavimo sporto mokyklos ,,Liemys" direktore;
8. Rornualdas Adomavidius, Lietuvos jDrq muziejaus direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondq

saugotojas;
9. LaisvDnas Kavaliausl<as, Kult[ros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Klaipedos

sl<yriaus vyr. specialistas;
10, Juozas Lieponius, JUrq l<apitonq asociacijos pirmininl<as;
11. Petras BekeLa, Lietuvos jlrininl<q sqjungos pirmininl<as;
12. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos ZurnalistLl klubo ,,Marinus" prezidentas;
1 3. Dal i a Zul<iene, Visuomen i nes organ izac ij os,,Lalia banga,, vadove;

. 14. Algirdas AuSra, Val<arq Lietuvos Zvejq ir ZLrvies perdirbejq l<onfederacijos pirmininkas ir
Zvejq ir Zuvq perdirbejq asociacijos .,Baltijos Zve.jas" pirmininkas;

15. Arvydas Ziogas, asociacijos ,,Klaipeclos Zuvininl<ystes vietos veiklos grupd" pirmininkas;
16, Valerijonas Bernotas, Tarptautines Zuvies perdirbejq ir Zvejq asociacijos,,Baltijos vienybe"

narys.

Susirinkimo medZiaga:
l. JDriniq organizacijq deleguotq atstovLl i Jurines kultDros koordinacine tarybq prie Klaipedos

miesto savivaldybes tarybos 2019-2022 metams rinl<imus s4rasas, 3lapai.
2, I(laipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir l<ultDros departamento Kult[ros

sl<yriaus 2019-05-19 ra5tas Nr.(20.14)-KU6-12 ,,Del atstovLl sl<yrimo j .llrines l<ulturos koordinacing
tatybq" ir jo priedas ,,JDrinds kult[ros koordinacineje taryboje 2019-2022 m. atstovaujamq nariq ir
organizacijq s4ra5as", 5 lapai;

d Nr. (p,z/.)-avs



3. Jlrines l<ult[ros koordinacines tafybos nuostatai, patvirtinti Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2010 m. kovo 25 d, sprendimu Nr. T2-71 (nauja redakcija 2015-07-31 sprendimas Nr.T2-190),
2 lapai.

DARBOTVARKE:
1. Del Jiirin€s kult[ros koordinacinds tarybos sudarymo.

1. SVARSTYTA. D6l Jtrrinds kultiiros koordinacines tarybos sudarymo.
R. MaZoniene pristate jUriniq organizacijq, kurionrs buvo i5sitlsti kvietimai deleguoti atstovus i

JDrines kult[ros koordinacing taryb4 (toliau - JKKT) s4ra54 bei deleguotus atstovus (Susirinkimo
medliaga-atstovq s4ra5as). Informavo, kad lcvietimas siDlyti atstovus iJKKT buvo paskeltas 2019-0,5-
l6 savivaldybes internetiniame puslapyje i,vrvw.klaipeda,lt
lqo1,lLtqsrlLLe;:tturbet-tithinntt(tlza ir iSsiqstas 2019-05-15 el.paStu 8 sridiq 40 organizacijq. I5 viso isusirinkim4
buvo deleguota 25 organizaci.jL; 25 atstovai, i5 jq: I atstovas buvo pasiDlytas nuo 2 organizacijq ir 3

naujos orgarrizacijos, j l<urias nebuvo l<reiptasi el.pa5tu, padios parei5ke nor4 dalyvauti JKKT irpasiDle
3 atstovus. PaZyrnejo, l<ad siundiant l<vietinrq el.paStu jurinems organizacijoms pagal pridedam4 s4ra54,

buvo pra5oma i5platinti 5j l<vietim4 l<itonrs al<tyviai veil<iandioms j[rinems organizacijoms, l<urios gali
buti suinteresuotos dalyvauti tarybos veil<loje. 23 organizacijos delegavo atstovus ra5tu arba el.pa5tu, o

2 atstovai atvyko ! susirinl<irr4 deleguoti nuo savo organizacijq lod2iu. Sios dienos susirinkime
dalyvauja l6 asmenLl i5 deleguotq 23 organizaci.jq, iS jq 1 Zmogus delegr,rotas nuo skirtingq 2

organizacijq. Susirinkirno til<slas - pagal JKKT nuostatuose 8 punkte nustatytas 7 j[rines veiklos sritis
ar istaigas ir jq atstovavimo kvotas - iSrinl<ti l8 atstovq.

R. MaZoniene primine, kad pagal JKKT nuostatq 9.1 papunkti,,Tarybos narius, atstovaujaniius
iiuose nuostatuose numalytoms ivairioms jurines veiklos sritims, deleguoja atskiros srities jurinds
organizacijos ", todel Siame susirinkime reikia iSrinl<ti 18 atstovq nuo ivairiq juriniq organizacijq 1 7

jurines veiklos sritis, o savivaldybes administracijair miesto taryba 2 savo atstovus deleguos atskirai,
rengiant miesto tarybos sprendim4 del JKKT sudeties patvirtinimo.

R. MaZonierre pristate jCIrines veil<los sritis ir jq l<vot4JKKT pagal nuostatus bei deleguotq

atstovll sl<aidiq:

l. ,Juriniam sektoriui speciali.slr.rs' rengianiios ntol<ynto istaigos - JKKT atstovaujama 3 atstovq,

kvietimas bLrvo iSsiqstas 4 organizacijorns, i sLrsirinl<imq deleguoti 4 atstovai (dr. Genute Kalvaitiene,
dr. Edvinas Ubis, JDrate Cikiene ir Danguole Balse) susirinl<ime dalyvauja 3 atstovai (dr. Edvinas Ubis,
J[rate Cilciene ir Danguole Balse);

2, Jurines'veiklos adminis'travimo s'ritis - JKKT atstovaujama 2 atstovq, kvietimas buvo i5siqstas

3 organizacijoms, paplldomai pareiSke norq dalyvauti dar 2 naujos organizacijos, i susirinkim4
deleguoti 3 atstovai (Alel<sandras l(aupas, Alfredas Nagys, Harold Kovs) susirinkime dalyvauja 1

atstovas (Alfredas N agys) ;

3. Laivybos'kompanijos ir..jurininkq idarbinimo sritis - JKKT atstovaujama 2 atstovq, kvietimas
buvo iSsiqstas 4 organizacijoms, deleguoti 2 atstovai (Gintautas Kutka, Algirdas Valentinas),
susirir.rkime dalyvauja I atstovas (Algirdas Valentinas);

4. Vandens sporto iak4 klubai - JKKT atstovaujama 1 atstovu, kvietimas buvo i5siqstas 7
organizacijoms, deleguoti 2 atstovai (Liudvikas Albertas Mile5ka, Agne Dalangauskiene), susirinkime
dalyvauja 2 atstovai (Liudvilcas Albertas MileSl<a, Agne Dalangauskiene);

5. Jurinj paveldq ir istorijq puoseldjaniio.s' j,slaigos - JKKT atstovaujama 4 atstovq, kvietimas
buvo i5siqstas 10 organizacijq, deleguoti 4 atstovai (Romandas Ziubrys, Jonas Genys, Romualdas

Adornavidius, LaisvDnas Kavaliausl<as), susirinl<ime dalyvauja 2 atstovai (Romualdas Adomavidius,

LaisvDnas Kaval iauskas);



6, Ju.rinds' llsvyriausybinis organizctcijos - JKt(T atstovau.iama 4 atstovq, l<vietimas buvo
iSsiLlstas 7 organizacijoms, deleguoti 5 atstovai (Juozas Lieponius, Petras BekeZa, Vidmantas Matutis,
Dalia Zukierre, Vilius Kaunietis), susirinkime dalyvauja 4 atstovai (Juozas Lieponius, Petras BekeLa,
V idmantas Matutis, Dalia Zukienel;

7. Zvejq bendruomen€ JKKT atstovaujama 2 atstovrl, kvietimas buvo iSsiqstas 6

organizacijoms, papildomai pareiSl<e nor4 dalyvauti dar 1 organizactja, i5 viso buvo deleguoti 5 atstovai
(Algirdas AuSra, Mindaugas Rimeikis, Arvydas Ziogas, Valerijonas Bernotas), iS jq - I atstov4, t.y.tq
pati asmenj (Algirdas Au5ra), delegavo 2 organizacijos, posedyje dalyvauja 4 atstovai arba3 asmenys
(Algirdas Au5ra, Arvydas Ziogas, Valerijonas Bernotas).

P, BekeZa, kaip buvgs JKKT pirmininkas, trumpai pristate JKKT veiklos ataskait4 uL2018 m.
bei apibendrino JKKT pasiekimus per praejusi4 JKKT kadencij4.

Susirinkimo dalyviai diskutavo del atstovq rinkimq tvarkos.
V, Matutis pasiule padidinti Vandens sporto klubry srities atstovq skaidiq JKKT.
P. Bel<eZa pastebejo, l<ad SiLro rnetu .IKKT taryba renl<ama pagal galiojandius nuostatus, kuriame

atstovavimo l<votos yra patvirtintos, ir pasiUle, l<ad naujos kadenci.jos JKKT taryba gales inicijuoti
JKKT nuostatLl pal<eiti rn4 Si uo l<laLrsi nr u, i Sd isl<utavus pasi I lyrno pagrjstumq.

R. MaZoniene pastebejo, l<ad konl<redios jlrines veil<los srities atstovas atstovauja JKKT visas tos
srities organizacijas, todel nuo jo ir toje srityje veikiandiq organrzacijq iniciatyvumo ir aktyvumo
pri[<lauso tos srities organizacijq problernq sprendimas. Paragino atstov4 daugiau bendrauti su savo
srities organ izac'rjom i s.

R. MaZoniene pasiule, kad kiekvienos srities atstovai bendru sutarimu Siame posedyje i5sirinktq
pagal nuostatuose nustatytas kvotas atstovus i JKKT bei pasiDle kit4 alternatyv4 - kiekvienai sridiai
surengti atsl<irus rinkimus skirtingu laiku, jei tam b[tq pritalta. Paklause susirinkimo dalyviq
nuomonds, ar bus renkami tik tie atstovai, l<urie dalyvauja susirinkime, ar sprendZiant del atstovq i
JKKT, bus atsiZvelgiama i oficialiai deleguotus organizacijq atstovus pagal veiklos sritis. PaLymejo,
visi atstovai nuo ivairiq jurines veiklos organizacijq i JKKT pasiDlyti ra5tu arba el.paStu, tik du i5 jq
(LaisvDnas Kavaliauskas ir Juozas Lieponius) deleguoti \odZiu ir jie Siandien dalyvauja susirinkime.

A. AuSra pasiule, kad taupant laik4, atstovus reil<etq iSrinl<ti i5 turimo s4raSo,Siame susirinkime.
Jo pasiDlymui pritare visi susirinkimo dalyviai.
J. Cil<iene pastebe.jo, l<ad Jttriniam sektoriui specialistr,rs rengianiiq molqtmo jstaigt4 srityje 3

atstovai atstovaLrja 3 sl<irtingLrs lygius: aLrl<Stqjj jIrinj profesinj, universitetini ir specialqji vidurini
profesini. Pagal organizacijq s4ra54 Klaipedos laivininkq mokyklos ir Klaipedos laivq statybos ir
remonto mokyk[os atstovauja trediajam lygiui ir yra delegavusios 2 atstovus, o Klaipedos universitetas
ir Klaipedos auk5toji mokykla po I atstov4. lnformavo, kad 5i rudeni Klaipedos laivininkq mokykla bus

reorganizuota ir prijungta prie Klaipedos laivq statybos ir remonto mokyklos, todel pasiUle, kad JKKT
nuo Sio lygio organizaciltl atstovautq D. Balse.

D. Balse sutiko su Siuo oasiDlvmu.
A. Ziogas informavo, l<ad jis savo kandidatDrq atsiima ir pasi[le , kad Zvejt4 bendruomenes srityje

V. Bernotas atstovautLl nuo asociacijos ,,Klaipedos Zuvininkystes vietos veiklos grupd", kadangi
V, Bernoto atstovaujama Tarptautines Zuvies perdirbejq ir Zvejq asociacija ,,Baltijos vienybe" yra
asociacijos ,,Klaipedos Zuvininkystes vietos veiklos grupe" narys.

V. Bernotas sutiko su jo pasirllymu. A. AuSra neprie5taravo V. Bernoto kandidatDrai.

NUTARTA: I Jurines lculturos l<oordinacinq tarybq prie Klaipedos miesto savivaldybes deleguojama:
l. nuo Jurinirlprofesi.iU molVnto i,staigrt - 3 ats'tovai JKKT:
L l. dr. Cenute I(alvaitiene, Lietuvos aul<Stosios jIreivystes rnol<yklos Karjeros ir komunikacijos
sl<yriaus vedeja;



1.2. dr. Edvinas Ubis, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo
darbuotojas
1.3. Danguole Balse, Klaipedos laivq statybos ir remonto rnokyklos personalo vedeja;

2.1. Aleksandras Kaupas, Klaipedos valstybinio jUrq uosto kapitono tarnybos Uosto prieZilros vyr,
dispederis;
2.2. Alfredas Nagys, Lietuvos laivybos agentq ir el<spedicijq asociacijos narys, asociacijos ,,WmH
Muller" direktorius;

3.1. Cintautas l(utl<a, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vyl<dantysis direktorius;
3.2. Algirdas Valentinas, Klaipedos maZqjq laivq savininkq asociacijos ,,Pajurio laivai" prezidentas;
4. nuo Vandens sporto Sakq klubq - I atstovas JKI(T:
4.1. Liudvikas Mile5ka, VSl I(laipedos irl<lavimo centro direlctorius;

5.1. Rorrandas Ziubrys, VS[ ,,1(laipedos Sventes" direktorius;
5.2. Jonas Genys, MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus direl<torius;
5.3. Romualdas Adomavidius. Lietuvos .jLrrq rnuzie.jaus direl<toriaus pavaduotojas - vyr. fondq
saugotoj as;

5.4. LaisvDnas Kavaliauskas, Kultfiros paveldo departamento prie KultDros ministerijos Klaipedos
skyriaus vyr. specialistas;
6. nuo Juriniq newriauqtbiniT organizacU\ - 4 atstovai JKKT:
6.1. Juozas Lieponius, JDrq kapitonq asociacijos pirmininl<as;
6.2. P etras B el<eZ.a, L ietuvos j urin inl<q sqj u n gos p i rmin i nkas ;
6,3. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq lclubo ,,Marinus" prezidentas;
6.4.DaliaZul<iene, Visuornenines organizacijos ,,Zalia banga" pirmininke;
7. nuo Zvejq bendruomends organizaciiry 2 atstovai JKKT;
7.1. Algirdas AuSra, Vakarq Lietuvos Zvejq ir Zuvies perdirbejq konfederacijos pirmininkas ir Zvej,4ir
Zuvq perdirbejq asociacij os,,Baltij os Zvej as" pirm ini nkas ;

7.2. Valerijonas Bernotas, asociacijos ,,Klaipedos Zuvininkystes vietos veiklos grupe" narys ir
Tarptautines Zuvies perdirbejq ir Zvejq asociaci.jos ,,Balti.jos vienybe" narys.

Nutarimas nriimtas bendru sutarimu.

Pasitarirno pirrnininke ir sel<retore Raimonda MaZoniene


