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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
 

2020 m. ________________ d.  Nr. (20.26.)- TAR1- ________ 
Klaipėda 

 
 
Posėdis įvyko 2020 m. spalio 13 d.  15.35 val.  
Vieta: Didysis pasitarimų kambarys („Akvariumas“), II a. foje, Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 
11 

 
Posėdžio pirmininkas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 
koordinacinės tarybos pirmininkas 
Posėdžio sekretorė – Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros 
skyriaus vyr. specialistė 

 
Dalyvauja Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (toliau - JKKT) nariai (13 iš 20): 

1. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 
pirmininkas; 

2. Algirdas Aušra, Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas; 
3. Romualdas Adomavičius, Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyr. fondų 

saugotojas; 
4. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja; 
5. dr. Genutė Kalvaitienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Uosto ekonomikos ir vadybos 

katedros docentė; 
6. Aleksandras Kaupas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Uosto priežiūros skyriaus vyr. 

dispečeris; 
7. Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius; 
8. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ prezidentas; 
9. Liudvikas Albertas Mileška, VšĮ Klaipėdos irklavimo centro direktorius; 
10. Alfredas Nagys, Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos narys, UAB „WmH Muller 

& Co“ direktorius; 
11. dr. Edvinas Ubis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas 

mokslo darbuotojas; 
12. Algirdas Valentinas, Klaipėdos mažųjų laivų asociacijos „Pajūrio laivai“ prezidentas; 
13. Dalia Žukienė, visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė. 

 
Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Arvydas Vaitkus, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras, Inžinerinės pramonės 
sektorinio praktinio mokymo centro vadovas; 

2. Mindaugas Rimeikis, Lietuvos žuvininkystės produktų asociacijos narys, Priekrantės verslinės ir 
rekreacinės žvejybos asociacijos pirmininkas; 

3. Žydrūnas Naujokas, radijo stoties „Laluna“ reporteris. 
 
Posėdžio medžiaga: 

 

1. Viešosios įstaigos Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro 2020-09-02 raštas Nr.D3-2 „Dėl 

informacijos pateikimo apie jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrą“, registracija 2020-09-25 

Nr.(20.14.)-KU5-37, 1 lapas; 
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2. Viešosios įstaigos Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro 2020-09-25 raštas Nr.D3-97 „Dėl 

atstovo delegavimo“, registracija 2020-09-25 Nr. (20.14.)-KU5-38, 1 lapas; 

3. Valerijono Bernoto, JKKT nario 2020-09-09 „Prašymas“, registracija 2020-10-07 Nr.(1.27)-T4-160, 

1 lapas; 

4. Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos 2020-09-29 raštas Nr.20 „Dėl delegavimo į 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narius“, registracija 2020-09-29 Nr. (1.27)-T4-157, 1 lapas; 

5. Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos 2020-10-07 raštas Nr.20 „Dėl atstovo 

delegavimo į Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narius“, registracija 2020-10-07 Nr.(20.14.)-KU5-

51, 1 lapas; 

6. Vidmanto Matučio 2020-10-08 pasiūlymai Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2020-10-13 

posėdžiui dėl jūrinių asmenybių įamžinimo Klaipėdoje, 2 lapai. 

 
DARBOTVARKĖ 

1. Dėl jūrinių akcentų prioritetų Klaipėdos mieste. 
2. Dėl jūrinių temų teikimo Klaipėdos apskrities gidų gildijai. 
3. Dėl naujų Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narių. 
4. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos veiklos efektyvinimo. 
5. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

 
1. SVARSTYTA. Dėl jūrinių akcentų prioritetų Klaipėdos mieste. 

Pranešėjas – Romualdas Adomavičius, Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyr. 
fondų saugotojas. 

 R. Adomavičius papasakojo kad JKKT darbo grupė (E. Ubis, E. Deltuvaitė, J. Lieponius,                             
V. Matutis, R. Adomavičius) buvo susitikusi su miesto vyr. dailininku M. Petruliu. Buvo aptarta, ką 
norime daryti ir kokias būdais. Pristatė išvadas: savivaldybės darbuotojai nėra prieš, tačiau iniciatyvos 
nesiims. Reikia žmogaus, kuris tuo užsiimtų, pritrauktų lėšas. E. Deltuvaitė siūlė teikti paraiškas kultūros 
projektų konkursui jūrinės kultūros srityje, pasitelkus studentus, atlikti miesto urbanistinių akcentų 
sprendimus. M. Petrulis pabrėžė, kad jūriniai akcentai turėtų būti meniškai vertingi ir kalbėti apie miesto 
tapatybę. Pastebėjo, kad tam reikia laiko ir finansų resursų. Atkreipė dėmesį, kad reikia ilgalaikio dalyko, 
nuo pradžių vystyti idėją. Pasiūlė apsispręsti, ko norime ir tada jau kalbėti apie realizaciją. 

R. Adomavičius priminė, kad miesto Strateginis veiklos plane 2021-2023 m. numatyta skatinti 
jūriškumą, laukiama pasiūlymų, kurie atitiktų miesto ilgalaikį strateginį planą.  

P. Bekėža paklausė, ką darbo grupė konkrečiai aptarė? Priminė, kad yra žymių jūrinių asmenybių 
sąrašas. Pasiūlė kreiptis į jūrines kompanijas, kad šis sąrašas būtų įgyvendintas. Pritarė V. Matučio 
pasiūlymams (žr. posėdžio medžiaga). Pasiūlė kreiptis į Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisiją, 
paskui į miesto tarybą, kad būtų priimti jūriniai prioritetai. Pastebėjo, kad miesto lėšomis tvarkomos 
Danės upės krantinės, tačiau jūrinių akcentų nėra. 

V. Matutis pastebėjo, kad turėtų būti iniciatyvinė grupė, kuri tuo užsiimtų. 
JKKT nariai diskutavo dėl to , kokių jūrinių prioritetų norėtų, kad tuo užsiimtų ir kaip. 
V. Matutis ir G. Kutka pasiūlė paklausti, kokie būtų pasiūlymai dienraščio „Klaipėda“ priede 

„Jūra“. 
Ž. Naujokas atkreipė dėmesį, kad gera vieta jūriniams akcentams yra sutvarkytas, naujas Melnragės 

parkas.  
NUTARTA: 
1. Pasiūlyti Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano rengimo grupei prioritetus jūrinės kultūros srityje. 
Prioritetus ir siūlomas priemones juos pasiekti suformuoja darbo grupė: E. Ubis, E. Deltuvaitė,                                    
J. Lieponius, V. Matutis, R. Adomavičius kartu su P. Bekėža. Darbo grupė susitinka juos aptarti Kultūros 
skyriuje 2020 m. spalio 14 d. 
2. V. Matučio parengtą medžiagą dėl jūrinių asmenybių įamžinimo pasiūlyti dienraščiui „Vakarų 
ekspresas“. 
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Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
 

2. SVARSTYTA. Dėl jūrinių temų teikimo Klaipėdos apskrities gidų gildijai. 
Pranešėja –  dr. Genutė Kalvaitienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Uosto ekonomikos 

ir vadybos katedros docentė. 
G. Kalvaitienė priminė praeitą JKKT posėdį kovo mėn., kuriame įvyko susitikimas su Klaipėdos 

apskrities gidų gildija (toliau –KAGG) ir buvo tariamasi, kaip pažymėti jūrinės kultūros pristatymą 
Lietuvos ir užsienio turistams. Perskaitė KAGG pirmininkės el. paštu atsiųstą laišką JKKT, kuriame 
pažymi, kad gidai nėra mokslininkai, gidai kuria maršrutus, naudodamiesi informacija, kuri yra 
prieinama, todėl kviečia JKKT bendradarbiauti ir informavo, kad lauktų informacijos. Pastebėjo, kad 
reikėtų pagalvoti, kaip ir kur suteikti informaciją, kuri būtų įdomi KAGG, kad bendradarbiauti. 
 R. Adomavičius pastebėjo, kad paskaitos yra autorinė medžiaga, už kurią mokama. Už gidus 
niekas  maršrutų nesudarys. Daug paskaitų publikuota. Pasiūlė, kad jis gali suteikti informaciją, 
nuorodas.  

G. Kalvaitienė pasiūlė, kad JKKT pasiūlytų gidams faktus, kurie jiems būtų įdomūs. 
D. Žukienė papasakojo, kad Turizmo ir kultūros informacijos centras (toliau – TIKC) kasmet 

organizuoja kursus gidams. Įdomu būtų sužinoti, kiek valandų trunka kursai gidams, ir kiek iš jų skiriama 
jūrinei temai. Pasiūlė, kad tuose kursuose gidams būtų suteiktos jūrinių temų žinios. 

P. Bekėža paprašė, kad gidai siūlytų temas jūriniams dalykams. 
D. Žukienė pasiūlė, kad TIKC papasakotų apie Dangės upę. 

NUTARTA:  
1. Prašyti Turizmo ir kultūros informacijos centro, kad paskaitose gidai būtų daugiau supažindinami su 
jūrine tematika. 
2. Informuoti Klaipėdos apskrities gidų gildiją, kad atsiradus poreikiui, kreiptųsi į Jūrinės kultūros 
koordinacinės tarybą dėl informacijos. 

 
Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
 
3. SVARSTYTA. Dėl naujų Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narių. 

Pranešėjas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 
koordinacinės tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo JKKT narius, kad JKKT nebeliko 2 (dviejų) narių: Janinos Narbutienės -
Dzidolikienės ir Valerijono Bernoto.  

P. Bekėža papasakojo, kad sujungė dvi mokyklas: Klaipėdos laivų statybos ir remonto  mokyklą 
ir Klaipėdos laivininkų mokyklą į vieną mokymo įstaigą - VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo 
centrą. Po reorganizacijos Janina Narbutienė-Dzidolikienė, kuri buvo deleguota į JKKT nuo Klaipėdos 
laivų statybos ir remonto  mokykla, naujoje įstaigoje nebedirba.  

P. Bekėža priminė, kad pagal Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nuostatų 9.2. punktą 
„Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų savo noru. Tarybos narį gali atšaukti jį delegavusi 

institucija. Tokiu atveju skiriamas naujas Tarybos narys.“ Todėl VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų 
rengimo centras deleguoja į JKKT Arvydą Vaitkų, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro 
Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro vadovą. 

P. Bekėža informavo, kad V. Bernotas atsistatydino iš JKKT savo noru, pateikęs 2020-09-09 Prašymą,  
Priminė, kad V. Bernotas į JKKT buvo deleguotas nuo asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 
grupė. Pagal JKKT nuostatus žvejų bendruomenę atstovauja du nariai, vienas iš jų yra Algirdas Aušra, 
Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas.  

P. Bekėža informavo, kad jis paprašė, kad Alfonsas Bargaila, Lietuvos žuvininkystės produktų 
gamintojų asociacijos (toliau – LŽPGA)  pirmininkas organizuotų naujo atstovo nuo žvejų bendruomenės 
išrinkimą vietoj V. Bernoto. A. Bargaila organizavo žvejų organizacijų pasitarimą 2020 m. spalio 7 d. 
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijoje. Susirinkime dalyvavo Alfonsas Bargaila, 
LŽPGA pirmininkas, Klaipėdos žuvininkystės įmonių asociacijos „Jūros žvejys‘ pirmininkas ir 
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Priekrantės verslinės ir rekreacinės žvejybos asociacijos pirmininkas Mindaugas Rimeikis. Susirinkimo 
metu nuo žvejybinių organizacijų į JKKT buvo deleguotas Mindaugas Rimeikis, Priekrantės verslinės ir 
rekreacinės žvejybos asociacijos pirmininkas. 
NUTARTA: 
1. Pritarti Arvydo Vaitkaus, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro Inžinerinės pramonės 
sektorinio praktinio mokymo centro vadovo kandidatūrai į Jūrinės kultūros koordinacinę tarybą, kad 
atstovautų jūriniam sektoriui specialistus  rengiančias mokymo įstaigas ir teikti tvirtinti Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybai. 
2. Pritarti Mindaugo Rimeikio, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žvejybos asociacijos pirmininko 
kandidatūrai į į Jūrinės kultūros koordinacinę tarybą, kad atstovautų žvejų bendruomenę ir teikti tvirtinti 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai. 

 
Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
 
4. SVARSTYTA. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos veiklos efektyvinimo. 

Pranešėjas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 
koordinacinės tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo posėdžio narius, kad jis išanalizavo 11 JKKT posėdžių lankomumą. Kai kurie 
JKKT nariai nelankė posėdžių po 3 kartus iš eilės. Pagal JKKT darbo reglamento 23 punktą „ Jei Tarybos 

narys 3 kartus iš eilės arba 5 kartus per metus nedalyvavo posėdyje, ar Tarybos narys įgyja teistumą pagal 

baudžiamąjį kodeksą, grubiais poelgiais diskredituoja Tarybos vardą, Taryba turi teisę kreiptis į Tarybos 

narį delegavusią organizaciją su prašymu jį pakeisti.“ Posėdžius nereguliariai lankė: R. Žiubrys (dalyvavo 
6 posėdžiuose iš 11), J. Liepuonius (iš 11 posėdžių dalyvavo 2, kai išplaukia į jūrą, ten išbūna ilgai), A. 
Aušra (iš 11 posėdžių dalyvavo 3 (dažnai komandiruotėse), J. Genys (iš 11 posėdžių dalyvavo 2), V. 
Bernotas (pateikė prašymą dėl atsistatydinimo), L. Kavaliauskas (iš pradžių nelankė, nes neleido 
darbovietėje, dabar lanko). 

 P. Bekėža paprašė JKKT narių prieš kiekvieną posėdį informuoti, ar dalyvaus posėdyje, nes gavus 
pranešimą, kad negalės dalyvauti daugiau kaip pusę JKKT narių, posėdis būtų nukeltas. 

JKKT nariai tarėsi dėl posėdžių lankymo: kurį įspėti, o kurį JKKT narį būtų gerai paprašyti pakeisti. 
JKKT nariai nutarė dėl R. Žiubrio palaukti, o A. Aušrą perspėti. 
A. Aušra pažadėjo posėdžius lankyti. 
P. Bekėža informavo, kad JKKT nėra atstovo šių organizacijų: Liudviko Stulpino progimnazija, 

Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, Lietuvos Karinių jūrų pajėgos, VšĮ Klaipėdos jūrinio miesto simbolis 
„Meridianas“ ir kt. 

 V. Matutis priminė, kad kai  kurios organizacijos nedalyvavo rinkimuose. Pasiūlė, kad 3-4 žmonės 
iš kitų organizacijų galėtų dalyvauti JKKT posėdžiuose, kad galėtų pajaustų, kas vyksta JKKT. 
 V. Matutis pastebėjo, kad JKKT nėra šių organizacijų atstovų: asociacija „Jūrų veteranai“, 
Jūrininkų žmonų sąjunga, buriuotojų organizacijos, Lietuvos jūrų  krovos kompanijų asociacija. Pasiūlė 
pakviesti į JKKT posėdį Lietuvos jūrų  krovos kompanijų asociacijos vykdantįjį direktorių Robertą 
Valantiejų. 
 V. Matutis pasiūlė praplėsti atstovavimą. Pastebėjo, kad kai kurios sritys JKKT atstovaujamos 
neadvekačiai: buriuotojų laivų įgulų yra daug, o Vandens sporto atstovas – 1, žvejų yra tik 3 – 4  
asociacijos ir turi 2 atstovus, 3 jūrinės mokyklos – 3 atstovai, tai yra - atstovaujamas kiekvienas lygis.
 P. Bekėža pastebėjo, kad tokiu atveju reikėtų keisti nuostatus, išdiskutuoti, dabar to neišspręsime. 
Pasiūlė atskirai svarstyti šį klausimą, įtraukiant jį į posėdžio darbotvarkę. Pastebėjo, kad JKKT posėdžiai 
yra atviri ir jame visada gali dalyvauti buriuotojai ir kitos organizacijos, pasiūlė JKKT nariams juos 
pasikviesti. 

V. Matutis pasiūlė kartas nuo karto kviesti žmones iš šalies, su kuriais turime reikalų, kad 
pasitarti, kokios jūrinės kultūros reikėtų Klaipėdoje, tada patys galėsime plačiau pasižiūrėti į jūrinę 
kultūrą. 
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 D. Žukienė pasiūlė, kad JKKT daugiau dėmesio būtų skirta jūrinei ekologijai. Pasiūlė ieškoti 
žmonių, kurie galėtų įdomiai ir švietėjiškai pristatyti temas, apsilankant Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje 
ir kitur. 

P. Bekėža priminė, kad reikia siūlyti temas JKKT darbo planui 2021 metams.  
NUTARTA:  

1. Prašyti Mažosios Lietuvos istorijos muziejų vietoj dr. Jono Genio deleguoti kitą atstovą į Jūrinės 
kultūrinės koordinacinę tarybą, kuris galėtų pastoviai lankyti posėdžius. 

2. Prašyti Jūrų kapitonų asociacijos vietoj kapitono Juozo Lieponiaus deleguoti kitą atstovą į Jūrinės 
kultūrinės koordinacinę tarybą, kuris galėtų pastoviai lankyti posėdžius. 

3. Pakviesti kitame Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdyje dalyvauti Lietuvos jūrų krovos 
organizacijų asociacijos vykdomąjį direktorių Robertą Valantiejų. Dėl kvietimo dalyvauti kitų 
organizacijų atstovus JKKT posėdžiuose nuspręsti kiekviename posėdyje atskirai. 

 
Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
 
5. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

Pranešėjas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 
koordinacinės tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža priminė, kad kitas JKKT posėdis įvyks 2020 m. lapkričio 10 d. (antradienis), 15.35 val. 
 
Posėdžio darbotvarkėje: 

1. Diskusija dėl kruizinių laivų ir keleivių aptarnavimo gerinimo. 
Atsakingas: A. Nagys, kviesti TIKC direktorę Romeną Savickienę. 

 
2. Dėl mažųjų laivų stovėjimo Klaipėdoje. 
Atsakinga darbo grupė: A. Kaupas, G. Kutka, A. Valentinas, A. Nagys, E. Deltuvaitė. 

 
P. Bekėža priminė, kad klausimas jau buvo svarstytas, išsiaiškinti kokia dabar situacija, kas pasikeitė. 
 

3. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 
Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

Kviesti dalyvauti Lietuvos jūrų krovos organizacijų asociacijos vykdomąjį direktorių Robertą Valantiejų. 

 
 

NUTARTA. Informacija priimta domėn. 
 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
 
Posėdis baigėsi 2020 m. spalio 13 d. 17.00 val. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas        Petras Bekėža 
 
 
Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


