
JURINES xullUnos KooRDINAcINES TARYBOS
posrnZlo PRoToKoLAS

2021m. vasario 4 d. Nr. Q0.26.)- TARI- 24
Klaipeda

Posedis ivyko 2021m. sausio i2 d. 15.30 val.
Vieta: Zoomplatforma

PosedZio pirmininkas - Petras BekeLa, Lietuvos jflrininkq sqjungos pirmininkas, Jfirines kultDros

koordinacines tarybos pirmininkas
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Kulturos

skyriaus vyr. specialiste

Dal)'vauja Jurines kulturos koordinacines tarybos (toliau - JKKT) nariai (17 i5 20):

1. Petras BekeLa, Lietuvos jlrininkq sqjungos pirmininkas, Jiirinds kult[ros koordinacines tarybos

pirmininkas;
2. Romualdas Adomavidius, Lietuvos jiirq muziejaus direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondq

saugotojas;
3. Algirdas Au5ra, vakarq Lietuvos 2vejqir Zuvies perdirbejq konfederacijos pirmininkas;

4.F,gld Deltuvaite, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Kulturos skyriaus vedeja;

5. Aleksandras Kaupas, Vf Klaipedos valstybinio jiirq uosto direkcija, Uosto prieZi[ros skyriaus vyr.

dispederis;
6. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius;

7 . Juozas Liepuonius, Jtirq kapitonq asociacijos pirmininkas;

8. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubas ,,Marinus" prezidentas;

9. Liudvikas Albertas Mile5ka, V5{ Klaipedos irklavimo centro direktorius;
10. Alfredas Nagys, Asociacijos ,,WmH Muller" direktorius, Lietuvos laivybos agentrl ir ekspeditoriq

asociacija narys;
11. Mindaugas Rimeikis, Priekrantes verslines ir rekreacines Zvejybos asociacijos pirmininkas,

Lietuvos Zuvininkystes produktr4 gamintoj q asociacij os narys ;

12. prof. dr. Viktoras Sendila, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;

13. dr. Edvinas Ubis, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

mokslo darbuotojas;
14. Arvydas Vaitkus, V5| J[rinio sektoriaus darbuotojq rengimo centro inZinerines pramones

sektorinio praktinio mokymo centro vadovas;
15. Algirdas Valentinas, Klaipedos maZqjq laivq asociacijos ,,PajDrio laivai" prezidentas;

16. Romandas Ziubrys;
17 . Dalia Zukiene, Visuomenines organizacijos ,,Laliabanga" pirmininke.

Kiti posedZio dalfriai:
t. Virgilijus Bradiulis, MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojas, atsakingas uZ istoriniq

laivq krantiniq iveiklinim4;
2. Viktorija Navickaite, Lietuvos auk5tosios jDreivystes mokyklos Karjeros ir komunikacijos

skyriaus vedeja;
3. Violeta Ulevidiene, Vielosios fstaigos ,Klaipedos Sventds" jUriniq projektq koordinatore;

4. Olegas Marinidius, Klaipedos miesto savivaldybes biudZetines istaigos ,,Klaipedos paphdimiai"

direktorius;
I



5. Deivis Bilk5tis, Klaipedos miesto savivaldybes biudZetines istaigos ,,Klaipedos papludimiai"
Danes upes administratorius;

6. Aleksandras Siakki, Klaipedos miesto savivaldybes biudZetines istaigos,,Klaipddos paplDdimiai"
direktoriaus pavaduotoj as ;

7. Arfinas BarbSys, Klaipedos miesto savivaldybes mero pavaduotojas.

Posddiio mediiaga:

1. Vidmanto Matuiio el. paitu 2021-01-06 atsit4sti pasiulymai del 2021-01-12 JKKT pos'idZio
darbonarkds 1 ir klausimq:

. del I klausimo ,,Del Danges upds panaudojimo", 3 lapai,'
o Mindaugo Rimeikio papildomi pastebdjimai dal I klausimo,,Ddl Danges upt2s panaudojimo",

I lapas;
o 2020 metais ifleistos knygos jurine ar artima jai tematika (apivalga), I lapas.
2. Dalios Zukien,ls 2021-01-06 el. paitu atsiqstos pastabos ir pasiulymai del Vidmanto Matuiio

pasiulym4 del202I-0I-I2 JKKT pos)diio darbonarkEs I klausimo ,,Del Dangds upds panaudojimo";
3. VieSosios jstaigos ,,Klaipddos ivent€s" 2020-01-12 raitas Nr.(1.17)l-14 ,,Ddl atstovo jJurinds

kulturos koordinacing tarybq delegavimo", I lapas;

DARBOTVARKE:
1. Del Dangds upes iveiklinimo problemq.
2. Reiklmingiausiq praejusig kalendorinig metq darbq jurines kultiiros srityje aptarimas ir

apdovanojimo statul6le,,Albatrosas'o darbq organizavimas.
3. Informacija apie ankstesniq sprendimg vykdym4, tolesnig veiksmq aptarimas.

1. SVARSTYTA. Del Danges up6s iveiklinimo problemq.
Prane5ejas - Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubas ,,Marinus" prezidentas.
P. BekeZa informavo, kad 5i klausim4 renge darbo grupe: V. Matutis. L. Mile5ka, M. Rimeikis.

Papra5e V. Matuti pristatyti klausim4.
V. Matutis informavo, kad JKKT ir kitiems posedZio dalyviams i5 anksto, el. pa5tu 2021-01-06

buvo atsiqsta svarstomo klausimo medLiaga. Primine, kad 2020 m. del Danges upes buvo surengti du

posedZiai:
o 2020 m. kovo men. JKKT posedis, kuriame pristatyta Vidaus vandenq turizmo studija,

kurios svarstymo pagrindu veliau buvo parengta ir i5siqsta 10 ra5tq ivairioms instancijoms: Klaipedos
miesto merui, UAB ,,Smiltynes perkdla", LR Susisekimo ministerijai ir kt.

o 2020 m. liepos men. ivyko bendra Jlrines kulturos koordinacines tarybos ir JDriniq ir
vidaus vandenq komisijos plaukimas laiveliu Danges upe, po kurio ivyko bendras posedis, kuriame buvo

aptartas plaukimo metu pastebeti faktai, problemos.

V. Matutis informavo, kad parengtoje ir atsiqstoje medZiagoje yra trumpa santrauka 2020 m.

ivykiq, problemq, sitilymai ir juos pristate.
V. Matutis pristate pasiUlymq paket4 (rezoliucij4) del Danges upes tvarkymo nuo JKKT per 2021-

2022 metus Klaipedos miesto savivaldybei:
1. Specialistai turi ivertinti, ar saugios laiveliams ivartuoti yra Dang,ls krantinds nuo iioii7 iki

Birios tilto.
2. Turi buti surasta tinkama vieta Svartuoti imones ! Smiltyne plukdantiems nedideliems laiveliams.

3. Prie Liept4 gatv,is tilto tur1tq buti lrengtas laivry nuleidimo slipas su automobiliq stovdjimo

aikitele.
4. lvertinta galimybe ir jei ji yra lrengti laivq nuleidimo slipq prie Molcyklos gatvds tilto su

automobilit4 stovdjimo aikitele.
5. Turi buti parengtos laivybos Dangdje ir laivry prieiiuros ioje taisykles.

)



6. Dangeie buiomis tureh'! bnfi paiymimas plaukimofarvateris iki Klaipedos universiteto Botanikos
sodo.

7, Turi buti sudarytas plaukimo Dang|s upe turistinis marirutas su keleivitq lsodinimo vieta prie
Pilies tilto.

8. Butq tikslinga kranto ienklais informuoti upes laivybos dalyvius apie trukdiius ir pavojus
plaukiant iki Klaipedos universiteto Botanikos sodo

9. Prie Klaipddos universiteto Botanikos sodo turi buti frengta pantonine prieplauka.
10. Turi buti parinkta laivybos futmpanija ar netgi kelios, kurios plukdyt4 turistus Dang€s aukstupiu

iki Klaipedos universiteto Botanikas sodo.

I L Atsiivelgus i lrklavimo bazes sportinink4 interesus, jt! saugumq, neskatinti masiikesnio pavieniq
laiv4 plaukimo Dangds upe j aukitupiui Birios tilto.

12. Reikalauti, kad aplinkosaugos tarnybos nuolat kontroliuotq tariq Dangds upeje.

13. Pramoginiusvandens dviraiius trukdaniius eismuivandens kelyje Dang,2s upeje, iikelti i Maluno
tvenkini bei Jono kalnelio vandens akvatorijq. Tai uitikrintq saugumq paiiq ,,dviratinink4" bei kit4
vandens eismo dalyvitl.

14. lvesti Dangds upds vandens kelio prieiiuros kontrolieriaus etqtq, kuris geguies-spalio minesiais
vykdyt4 kateriq eismo kontrolg, vandens dviraii4 juddjimq, miestieiitl maudymqsi nenumatytose vietose,

lailrymosi tvarlas kateri4 Svartavimosi vietose bei artimuose upds prieigose.
15. Neplanuoti siauroje updje restorant4, vieibuiitl ar kitq objektq, kurie gali buti lcrante.

16. Atlikti upds valymo nuo uiteritumo ir uZZ/limo darbus.

17. Projektuojant ir irengiant kateri4 Jvartavimosi uostelius, numatyti jplaukimo ilankdlg.

M. Rimeikis pastebejo, kad nera punkto apie Zvejq i5sikrovimo viet4 Danges upeje.

V. Matutis atsake, kad jo pateiktoje medZiagoje para5yta, kad Mindaugas Rimeikis 2021 m. I
pusmetyje pasillys ir pats pristatys du papildomus klausimus del Danges upes, kurie susijg su:

l. Zvejybos laivry lcrantin€s nuo Siaures rago iki Pilies tilto tolesniu panaudojimu, nes 202I m.

baigiasi susitarimas del prie j4 irengtq iuv7 kioskq.

2. Del buvusio ,,Smiltyn,is perkdlos" keleiviq laukimo sal€s pastato tolesnio panaudojimo jurinds
kulturos reikm€ms, kurj yra isigijgs privatus asmuo (Jonikas).

V. Matudio nuomone, JKKT turi ai5kiai suprasti Zvejq problemas Danges upeje, nes dabar jis
ai5kus tik Zvejams - todel reikia atskirai nagrineti 5i klausim4,

A. Barb5ys pritare, kad rezoliucrjoje sura5yti aktual[s klausimai, tadiau, jo nuomone, kai kur trDksta

pagristumo ir aiSkumo, ne su visais punktais jis sutiktq. PaZymejo, kad visus klausimus svarstant reiketq

atskirq specialistrl. Pastebejo, kad svarstant klausim4 del Danges upes krantiniq Svartavimosi, reiketq,
kad pokalbyje dalyvautq koncesininkas. Taip pat, ai5kinantis del vandens kontrolds, kuri yra atliekama,

reikia aiSkintis su vandens kokybg kontroliuojandiomis institucijomis.
P. BekeZa atsak6, kad JKKT i5kelia problemas kaip visuomenininkai. PaZymejo, kad Sie klausimai

letai sprendZiasi, todel siekiama, kad Klaipedos savivaldybe Siuos klausimus sprgstq numatydama

eili5kum4 ir terminus. Pastebejo, kad kol kas yra tik vienas administratorius SBI ,,Klaipedos
papltidimiai", tadiau jo nepakaks, nes Danges upes teritorija labai i5siples, kai bus perimtos krantinds,

todel galetq b[ti numatyta Danges uosto struktflra, kapitonas, ldSos.

O. Marinidius pritard, kad tam tikri klausimai turi biltipapildomai iSnagrineti. Informavo, kad Siuo

metu ministro isakymu yra patvirtintas vandens kelias 12,8 km ilgio iki Klaipedos miesto ribq - Palangos

tilto. PaZymejo, kad prioritetas yra lveiklinti vandens keli4, i5matuoti, i5valyti, sustatyti vandens kelio
Zenklus, kad butq galima vystyti numatyt4 veikl4. Siuo momentu istaiga bando pritraukti ledas ir
personal4.

V. Matutis paklause, ar biitq realu iki 2022 m. pradeti vandens kelio naudojim4 iki Botanikos

sodo'?



O. Marinidius atsake, kad del botometriniq matavimq pra5ys Uosto pagalbos, o kitais metais
numatyta pradeti valyti upg. Jo nuomone, per 1,5 m. pakankamai realu.

A. Au5ra pastebejo, kad ry5ki tendencija eiti draudimo keliu - pvz.neleisti vandens dviradiq.
PaZymejo, kad draudimais nieko nepasieksime - mes esame miesto zonoje ir noras buti vieniems nei5eis.
Vandens dviradiai yra j0rines kulturos dalis, todel reikia bandyti susitarti, kad galetume kartu gyventi.
Kitas dalykas - pasiulymas neplanuoti restoranq, viedbudiq Salia upes. Jo nuomone, reikia iSkelti s4lygas,
kaip turetq biiti, o ne drausti. Nukeliauti upe mar5rutu iki Botanikos sodo Zmogui yra vienkartinis
dalykas, tadiau svarbiausia, kad Zmogus turetq galimybg laikyti kateri Salia namq - tam reikia sutvarkyti
Danes upes krantines - tada atsiras jurine kultDra. PaLymejo, kad reikia sudaryti Zmonems kuo daugiau
galimybiq gyventi upeje, t.y. tureti laiv4.

A. Au5ra papasakojo, kad prie5 10 m. buvo numatyta ir paladeta Zvejq laivams i5sikrovimo vieta
ir Zuvrl turgus Dands upeje Salia tilto Liepq g.

O. Marinidius informavo, kad Siuo metu istaigoje yra 2 Zmonds: pavaduotojas Aleksandras
Siakki, atsakingas uZ ilgalaiki planavim4, kurio vienas prioritetq yra Danes upes iveiklinimas:
matavimas, valymas, uosteliq irengimas ir kt., ir Deivis Bilk5tis, atsakingas uZ Danes upes prieZiur4.

L. Mile5ka patikslino, kad nameliai gali buti prie kranto, ten jq reikia, tadiau nereikia objektq ant
vandens, nes susiaureja vandens kelias. PaZymejo, kad chaoti5kas judejimas vandens dviradiais gali buti
kituose vandens telkiniuose, tadiau dabar, kai yra iteisintas vandens kelias, butina laikytis visq saugumo
reikalavimq. Primin€, kad Irklavimo centre dirba 12 treneriq ft 200 Zmoniq irkluoja, todel reikia visiems
upeje tvarkingai sugyventi. Paklausri:, kas uZsiims Danes upes priekrantemis, prieigomis, nes neuZtenka
vien tik vandens kelio prieZilros, kuriuo uZsiims SBf ,,Klaipedos papliidimiai". Pastebejo, kad reikia t4
prieliirqapibendrinti ir pritare P. BekeZos pasifilymui del upes direkcijos kDrimo, paLymejo, kad tai butq
didelis Zingsnis i prieki.

M. Rimeikis pastebejo, kad pateikiamas argumentas, kad reikalai nejuda todel, kad reikia atlikti
galimybiq studij4. Tadiau studija buvo prie5 10-15 m. Kausimas, kodel ji neigyvendinta, kas trukdo ja
vadovautis. Paklause, kada, kaip ir kur Zvejai gales pasistatyti gervq Luviai i5krauti?

A. Barb5ys atsake, kad del i5sikrovimo vietos reikia kalbetis su krantiniq koncesininku. Vienas i5
variantq yra numatyti le5as gervei su Zuvininkystds vietos veiklos grupe (toliau - ZVVC1, tadiau niekas
greitai nesigauna, nes ten yra valdymo ir finansavimo problemos. Gervds vietai reikalingas sprendimas.
Miestas Siuo metu perima krantines, kurios yra Salia Senosios perkelos pastato. Si vieta galetq buti skirta
Zuvies i5krovimui. Del Zuvies paviljono konteineriq taip pat reikia spdti, ar palikti sen4 viet4 ar skirti
nauj4 - kitoje puseje upds kranto. Pastebejo, kad kiekviena vieta turi savo pliusq ir minusq. PaZadejo, kad

problema bus i5sprgsta. Jo nuomone, koncesininkas pagal sutarti buvo ipareigotas irengti Zuvies
pakrovimo - i5krovimo viet4. Vieta buvo numatyta Salia Pilies tilto, kuri dabar minima kaip keleiviq

ilaipinimo vieta Dands upes mar5rutu. Tie klausimai eilg metq yra nei5sprgsti. Informavo, kad politikai
ir koalicija yra numadiusi isteigti vien4 administruojanti vienetA. SBI ,,Klaipddos paplildimai" yra
uZsakiusi studija, kuri jau yra atlikta - koks turetq b[ti administravimas, kokie valdymo b[dai, kokia
struktDra. PaLadejo, kad artimiausiu bfidu 5i studija bus ivertinta ir pristatytos i5vados JKKT. Jo

nuomone, iki 2022 m. visos upes nei5valysime, tadiau palaipsniui reikia toliau eiti tuo keliu. PaZymejo,

kad SBf ,,Klaipedos paphdimai" galetq administruoti municipalini uost4.

D. Zukiene pastebejo, kad tos padias problemas sprendZiamos l0 metq. fvertino, kad savivaldybeje
5 ar 6 skyriai uZsiima Danes upes problemomis. PaLymejo, kad valdymas turi bDti vienose rankose, nes

dabar gaunasi ,,devynios aukles, o vaikas - be galvos". Pastebejo, kad problemas reikia susisteminti ir
kalbeti apie pirmaeilius darbus. PaZymejo, kad negalima svarstyti apie plaukiojim4 upe, kai ji yra

neiSvalyta ir uZZelusi augalais, kurie auga kaip ant mielq nuo dideles tar5os. Nuo 2020 m. rugpjDdio mdn.

tie augalai dar labiau i5siplete. Upes atkarpoje nuo PaneveZio g. iki Tauralaukio tilto yra likq tik 4-5 m.

laisvos upes. PaZymejo - kam kalbeti apie Botanikos sod4, jeigu ten neimanoma per augalus priplaukti.

Augalai uLaugg iki 2-3 m. auk5dio, Liem4 jie sup[na ir susidaro dumblas, kuri paskui reikes valyti.
Primine, kad I. Sakaliene jau praeitq metq pradZioje kalbejo, jog upe bus valoma. Pasipiktino, kad

pramoginiq laiveliq niekas nekontroliuoja. Papasakojo, kad 2016 m. buvo atlikta Vidaus vandenq tinklo
iSpletimo ir poveikio aplinkai studija, kurioje viskas puikiai sura5yta ir iverlinta. UZ'liq studij4 atsakinga

A,



SBf ,,Klaipedos paplfidimiai". PasidZiauge, kad 2020 m. gruodZio pradZioje ikurta Regiono pletros
tatylta, sudaro 7 savivaldybds, kuri sprgs bendrus projektus, aktualius visoms savivaldybems. Del
Akmenos - Danges upes mums aktualu Kretingos ir Klaipedos raj. savivaldybiq bendradarbiavimas.
Tikisi, kad 5i taryba sugebes itraukti i savo planus Akmenos upds baseino problemas.

A. Barb5ys atsak6, kad klausimus del poveikio aplinkai galimybiq studijos igyvendinimo reikia
konkrediai aptarli kartu su administracijos specialistais. Pastebejo, kad niekas naujos studijos nedarys,
jeigu jau viena yra padaryta. Papasakojo, kad politikai jau prie5 20 m. buvo isteigg municipalini Danges
uost4, paskui jis buvo panaikintas ir sutvarkytos krantines atiduotos koncesininkui. PaZymejo, kad upe
turi bUti gyva, joje turi plaukioti laivai, jeigu yra vietos upeje - tegu stovi restoranas. Numatyta, kad prie

,,Klaipedos energijos" krantiniq galetq Svartuotis laivai. Jo nuomone, tai, kad savivaldybeje Danes upes
klausimus sprendZia 5-6 skyriai, kurie jais r[pinasi Salai kitq darbq, letina klausimq sprendim4. Uostelis
numatytas detaliu planu prie tilto Liepq g. gale ir Salia JoniSkes g. Kitur, jo Ziniomis, uosteliq ndra
numatyta. Pastebejo, kad diskutuoti galima einant per visus 17 klausimq. Paklause, kas buvo turima
omeny 17 p. del uosteliq ir ilankeliq?

L. MileSka informavo, kad 2007 m. galimybiq studijoje buvo numatyti 4 ar 5 uosteliai, tadiau iki
Sios dienos dar niekas nera pasikeite. Papasakojo, kad uZ geleZinkelio tilto nelegaliai stovintys laiveliai
- nosimis i r'rpq - uLima daug vietos, pasiule, kad juos reiketq Svartuoti bortu. Papasakojo, kad uZsienyje
upese yra ilankeles, kur laivas iplaukia ir tvarko savo reikalus ir netrukdo laivybos upeje.

A. Au5ra pastebejo, kad eilg metq valdZiai uZdedami ipareigojimai padaryti konkredius darbus -
iruo5ti, padary.ti Zvejams - kurie yra sunkfis kaip geleZiniai batukai, tadiau prakti5kai nejgyvendinami. Jo

nuonlone, valdLia turi suplanuoti, atsiZvelgiant i profesionalq pasillymus, ir netrukdyti igyvendinti
tiems, kam to reikia. Nelegaliai stovintys laiveliai rei5kia, kad Zmones yra progresyvesni, greitesni uZ

valdizi1,laukiniu budu uZgrobia teritorijas. Galima uZdrausti, visus i5varyti, bet galima eiti su Zmonemis
kojq kojon kartu. Pritare, kol nebus vieno administratoriaus, tol niekas nepasikeis.

A. Barb5ys pritare, kad krantines reikia sutvarklti civilizuotai, nesiimti dabar drastiSkq priemoniq,
kol krantines n6ra sutvarkytos. Papasakojo, kad Siuo metu vyksta inventorizacija.

V. Matutis pasiule savivaldybei ne uZdrausti, o iteisinti nelegalius laivelius.
P. BekeZa paklause, kam butq adresuota rezoliucija?
V. Matutis pasiule adresuoti Merui, nes jis adresuos pagal kompetencij4, savivaldybes

administracijai ir Jlriniq ir vidaus vandenq komisijai, kad Zinotq apie i5keltas problemas ir atkreiptq
demesi.

G. Kutka pasiule l7 punktq priimti uL pagrind4, o kitam JKKT posedZiui, atsiZvelgiant ! Siame

posedyje i5sakytas nuomones, paruoSti nauj4 projekt4.
P. BekeZa pasiule i5 esmes pritarti ir susira5inejant el. paStu juos patikslinti pagal pateiktus

pasitilymus, o sekandiam posedZiui priimti sprendim4.
A. Barb5ys atkreipe demesi i 5 p. del laivq prieZilros Danes upeje taisykliq, pastebejo, kad dia

butq galima gauti specialistq komentarus, ar reikia tokiq specialiq taisykliq.
A. Au5ra paklausd, kiek laiko dar galioja sutartis su koncesininku?
A. Barb5ys atsake, kad dar 5 m., reikdtq patikslinti.
A. Au5ra pasiUle atsisakyti koncesininko paslaugq, jeigu isipareigojimai nevykdomi.
A. Barb5ys informavo, kad 5i4 savaitg bus susitikimas su koncesininku del isipareigojimq

vykdymo.
A. Barb5ys, A. Siakki, D. Bilk5tis ir O. Marinidius paliko posedi.

NUTARTA:
l. Pritarti i5 esmes pasiulymq paketui (rezoliucijai) del Danges upes tvarkymo nuo JKKT per 2021-2022
metus Klaipedos miestb savivaldybei.
2. V. Matutis, atsiZvelgiant, i pateiktus posedZio metu pasillymus ir pastabas, pateikia patikslintus
pasiulymus i5 17 punktq ir i5siundia juos JKKT nariams el. pa5tu per2 savaites. JKKT nariaiper 1 savaitg
atsiundia savo pastabas ir pasiulymus, kuriuos V. Matutis apibendrina ir pateikia kitam JKKT posedZiui,

kad priimti sprendim4.



Nuta.rimas priimtas bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Reik5mingiausig praEjusiq kalendoriniq metq darbg jurines kultfiros srityje
aptarimas ir apdovanojimo statulele,,Albatrosasto darbg organizavimas.

Prane5ejas Petras BekeLa, Lietuvos jflrininkq sqjungos pirmininkas, Jfirines kultflros
koordinacines tarybos pirmininkas.

P. BekeZa primine dokumentus, kuriais reikia naudotis ,,Albatroso" apdovanojimui organizuoti:
nuostatai, teikimas, balsavimo tvarka, balsavimo formos.

V. Matutis informavo, kad kreipesi i Klaipedos apskrities vie5qj4I. Simonaitytes bibliotek4, kuri
rengia krygrt rinkimus, ir gavo s4ra54 5 svarbiausiq jlrinei kult[rai knygrl, kurios i5leistos 2020 m. :

1. Juroje!Piotr Karski, Lietuvos jflrq muziejus,222 psl..

2. Vandens gyvenimo linija. Justas Tertelis, Elena Maya, Rita Madili[naite - Dodkuviene, Lietuvos
jlrq muziejus, 36 psl.

3. Kriauklds : Lietuvos jurq muziejaus rinkiniai prabyla. Sudarytojas ir tekstq autorius Algirdas
Stanlcevidius. Lietuvos jlrq muziejus, 399 psl.

4. Kurii4nerija anno 1900 : Tilies fotografo Roberto Minzloffo (1B55-1930) stereoskopini4

fttogrofija rinkinys ,,Die Kurische Nehrungl'. Dainius Junevidius, Nijole Strakauskaite, Liudviko Rezos

kultiiros centras. - Neringa : 11 I psl.
5. Nemuno delta : penki4 Simtmeii4 akimirkn. Kgstutis Demereckas, Klaipeda. Libra Memelensis,

2020 m.,511 psl.
V. Matutis pasiUle kreiptis i Siq knygq leidejus, kad jie uZpildytq teikimo ,,Albatroso"

apdovanojimui gauti.
R. Ziubrys pasille teikti apdovanojimui 2020 m. surengt4 6-tqkart1nacionaling ekspedicij4, kuri

populiarina senuosius laivus ir mar5rutus plaukti upe.

V. Bradiulis pasiIle teikti apdovanojimui Klaipedos valstybinio muzikinio teatro opera

,,Skriljojantis olandas", kuri buvo parodyta DidZiajame elinge.
E. Deltuvaite pasi[le teikti apdovanojimui Lietuvos jfirq muziejaus projekt4 uZ edukacines klases

ireng,im4 Klaipedos jfirq kadetq mokykloje. PaZymejo, kad tai retas atvejis, kada edukacinis projektas

yra tqstinis ir ilgalaikis.
P. BekeZa paragino JKKT narius kreiptis i Zmones ir organizacijas, kurie 2020 m. nuveike

reikSmingus darbus jurinei kult[rai ir teikti juos apdovanojimui.

NUT'ARTA.202I m. sausio m. pabaigoje skelbti kvietim4 Klaipedos miesto savivaldybes jlrines
kulturos apdovanojimui,,Albatrosas" gauti. Teikimai priimami menesi laiko. Kovo men. JKKT posedyje

gautiems teikimams parenkami ekspertai. BalandZio men. JKKT posedyje iSsiaiSkinami nugaletojai.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. S\/ARSTYTA. Informacija apie ankstesnig sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmg aptarimas.
Prane5ejas Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jurines kulturos

koorriinacines tarybos pirmininkas.
P. BekeZa pristate JKKT posedZio, kuris ivyks 2021-02-09, 15.30 val. darbotvarkg:

l. Del galimybiq buriavimo sporto mokyklos ,,Ziemys" bazes perkelimo i5 Drevernos i Klaiped4,

maLugr4 laivq prieplaukos statyba.
Atsakingi: R. Adomaviiius, A. Auira, A. Kaupas, pasikviesti: sporto molqtklos ,,Ziemys" direktorg

A. Dolangauskieng, savivaldybds ir direkcijos atstovus

3. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas;

Atsakingi: P. Bekeia, R. Maionien,i.



P' BekeZa informavo, kad VSf ,,Klaipddos Sventds" 2020-01-12 ra5tu Nr.(1 .17)1-14,,DdI atstovo !
Jfirirres kultfrros koordinacin q tarybq delegavimo" informuoj a, kad. R. Ziubrys nebedirba direktoriumi ir
istaiga V5{,,Klaipedos Sventes" deleguoja jUriniq projektq vadovg Violet4 Ulevidieng.

G. Kutka ir D. Zukiene pasiDle palaukti por4 menesiq, kol VSf ,,Klaipedos Sventes" bus paskirtas
naujas direktorius.

R. MaZoniene paai5kino, kad Siuo metu rengiamas miesto tarybos sprendimas del JKKT sudeties
pakeitimo ir ddl 2 (dviejq) naujq nariq pakeitimo jau gautas JKKT pritarimas. Kadangi JKKT sudetis
tvirtinama i5 naujo visa sudetimi - negalima palikti R. Ziubrio, kuris nebera VSf ,,Klaipedos 5vent6s"
direktoriumi. Jisai buvo atstovas nuo VSf ,,Klaipedos Sventes", o dabar joje nebedirba ir istaiga ji keidia
V. IJlevidiene, kad 5i atstovautq istaig4 JKKT. Atitinkamai Lietuvos aukStoji mokykla pakeite
G. Kalvaitieng ir MaZosios Lietuvos istorijos muziejus pakeite J. Geni.

JKKT nariaipritare,kad V. Ulevidiene atstovautq VSl,,Klaipedos Sventes" JKKT vietoj R. Ziubrio.
V. Matutis primine, kad yra 2nauji posedZiq klausimai, kuriuos buvo kalbeta,kad pristatys M.

Rimeikis. PasiUle klausim4 del krantiniq dabar nesvarstyti, nes mero pavaduotojas A. Barb5ys paZadejo
5i klausim4 sprgsti bei itraukti i JKKT darbo plan4 klausim4,,Ddl buvusio ,,Smiltynes perkelos" keleivit4
laukimo salds pastato tolesnio panaudojimo jurin|s kulturos reikmdms, kurj yra isigijgs privqtus asmuo
(Jonikas). " Biitq gerai, kad pastato savininkas ateitq ir pristatytq JKKT, k4 ten ketina daryti, o JKKT
galetq jam patarti, nes labai gaila,kad tokioje vietoje tas pastatas taip ilgai stovi nenaudojamas.

A. Au5ra pasiDle susisiekti su pastato savininku Joniku ir susitarti, kada jis galetq dalyvauti, tada

itraukti 5i klausim4 iposedZio darbotvarkg.
P. BekeZa pasiule papildyti Siuo klausimu JKKT posedi geguZes arba birZelio menesi, nes yra

patvirtinta nedaug klausimq.
A. Kutka ir V. Bradiulis pasi[le papildyi Siuo klausimu bet kuri JKKT posedi.
V. Matutis pasiule, kad M. Rimeikis susisiektq su pastato savininku, nes ji paZjsta.

P. BekeZa primind, kad R. Kulikauskas kreipesi i JKKT, kad svarstytume klausim4 del gelynq, kad

suteikti jiems jurini ivaizdi. Pasille itraukti 5l klausim4 i posedZio darbotvarkg, sudaryti darbo grupq,

kalb{gs su R. Kulikausku, kuris sutinka dalyvauti darbo grupeje.
D. Zukiene pritare, kad klausimas idomus ir labai reikalingas. Pasi[le, kad R. Kulikauskas iki

JKK'f posedZio pasifllytq vaizdinius sprendimus el. paStu.

V. Matutis pasi[le 5i klausim4 svarstyti kuo greidiau, nes ateina pavasaris ir balandZio men. antroje
prasides geliq sodinimas.

P. BekeZa pasiule 5i klausim4 itraukti i vasario m€n.
V. Matutis pritare P. BekeZos pasiDlymui.
P. BekeZa pasiule uZklausti apie le5q panaudojim4 gelynams.
E. Deltuvaite pasiule pakviesti i posedi I. Sakaliene, kad ji atsakytq i klausimus.

A. Kaupas papasakojo, kad Ventspilyje (Latvija) Siuos klausimus sprendZia savivaldybes

apZeldinimo skyrius.
E. Deltuvaite pastebejo, kad JKKT galetq pasiulyti, kad formuojant vie5qjq pirkimq techning

specifikacij4 b[tq atkreipiamas d€mesys ijUring tematik4 ir tam tikrq ilgamediq augalq panaudojim4.

M. Rimeikis pasiule itraukti ivasario men. posedi klausim4 del priekrantes Zvejq, nes Zvejai lipa

i laivus per suoliukus, kas visi5kai neatitinka darbq saugos.

P. BekeZa primine, kad JKKT yra visuomenine organizacija ir gali tik rekomenduoti miesto tarybai
ir savivaldybes administracijai. PaLymejo, kad kitame posedyje bus tvirtinami patikslinti reikalavimai

del Danges upes tvarkymo, tarp jq yra ir Sis klausimas.
NUTARTA:
l.Patvirtinti Jiirines kultDros koordinacines tarybos posedZio, kuris ivyks 2020 m. vasario 9 d., 15.30 val.

darbotvarkg:
1. Del Klaipedos Zeldiniq, gelynq tvarkymo jurine tematika.
I'asikviesti R .Kulikauskq, Miesto ukio slgtriaus vedeiq L Sakaliend.
2. Del galimybiq buriavimo sporlo mokyklos ,,Ziemys" bazes perkelimo i5 Drevernos i Klaiped4,

nraZqiq laivq prieplaukos statyba. 
-t



Atsakingi: R. Adomaviiius, A. Auira, A. Kaupas, pasil+viesti: sporto molryklos ,,Ziemys" direktorg
A. Dalangauskieng, savivaldyb,i s ir direkcij o s atstovus.

3. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas;
Atsakingi: P. BekLia, R. Maioniend.

2. Pritarti Violetos Ulevidienes, Vie3osios istaigos ,,Klaipedos Sventes" jnriniq projektq vadoves
kandidattirai, kad atstovautq Jlrinipaveld4 ir istorij4 puoselejandias istaigas ir teikti tvirtinti Klaipedos
miesto savivaldybes tarybai.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2021 m. sausio 12 d. 17.20 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretord

ffi'4[+ Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


