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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. kovo 5 d.  Nr. (20.26.)- TAR1- 48 

Klaipėda 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. vasario 9 d.  15.30 val.  

Vieta: Zoom platforma 

 

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 (15 iš 20): 

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

pirmininkas; 

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

saugotojas; 

3. Algirdas Aušra, vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas; 

4. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja; 

5. Aleksandras Kaupas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Uosto priežiūros skyriaus vyr. 

dispečeris; 

6. Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius; 

7. Juozas Liepuonius, Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas; 

8. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ prezidentas; 

9. Liudvikas Albertas Mileška, VšĮ Klaipėdos irklavimo centro direktorius; 

10. Mindaugas Rimeikis, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žvejybos asociacijos pirmininkas, 

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos narys; 

11. prof. dr. Viktoras Senčila, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

12. dr. Edvinas Ubis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas 

mokslo darbuotojas; 

13. Arvydas Vaitkus, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro inžinerinės pramonės 

sektorinio praktinio mokymo centro vadovas; 

14. Algirdas Valentinas, Klaipėdos mažųjų laivų asociacijos „Pajūrio laivai“ prezidentas; 

15. Dalia Žukienė, Visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Virgilijus Bračiulis, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojas, atsakingas už istorinių 

laivų krantinių įveiklinimą; 

2. Viktorija Navickaitė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Karjeros ir komunikacijos 

skyriaus vedėja; 

3. Violeta Ulevičienė, Viešosios įstaigos ‚Klaipėdos šventės“ jūrinių projektų koordinatorė; 

4. Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacijos vadovas; 

5. Irena Šakalienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus 

vedėja; 
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6. Edita Valiulienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vyr. 

specialistė; 

7. prof. dr. Petras Grecevičius, Klaipėdos universiteto Filosofijos, menotyros ir komunikacijos 

katedra; 

8. Aurelija Jankauskaitė – Bukantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos 

ir architektūros skyriaus Kraštovaizdžio architektė (vyr. specialistė). 

9. Nina Puteikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė; 

10. Žydrūnas Naujokas, radijo stoties „Laluna“ reporteris; 

11. Virginija Spurytė, naujienų portalo „Atvira Klaipėda“ žurnalistė; 

12. Eglė Miškinytė – Kučikienė, „Balticum –TV“ žurnalistė. 

 

Posėdžio medžiaga: 

1. Renaldo Kulikausko 2021-01-12 pasiūlymas Jūrinės kultūros koordinacinei tarnybai aptarti 

Klaipėdos miesto viešųjų erdvių žaliųjų zonų/gėlynų tvarkymo klausimą, diegiant jūrinio miesto 

stilių, 4 lapai; 

2. Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos rašto “Dėl Dangės upės didesnio įveiklinimo“ 

projektas, 2 lapai; 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Klaipėdos – jūrinio miesto želdinių, gėlynų tvarkybos. 

2. Dėl Dangės upės įveiklinimo problemų. 

3. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos – jūrinio miesto želdinių, gėlynų tvarkybos. 

Pranešėja – Dalia Žukienė, Visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė. 

D. Žukienė pristatė R. Kulikausko el. paštu atsiųstą laišką JKKT nariams dėl Klaipėdos miesto 

jūrinio miesto įvaizdžio formavimo apželdinimo srityje. Pažymėjo, kad kraštovaizdį turi formuoti 

specialistai. LR Želdynų įstatyme aiškiai suformuluota, kad savivaldybė privalo turėti specialistą, kuris 

būtų atsakingas už želdinių formavimą, įgyvendinimą, priežiūrą. Pastebėjo, kad gėlynų įrengimas 

pakankamai sudėtingas ir brangus. 

D. Žukienė pasidžiaugė, kad savivaldybėje nuo 2020 m. pagaliau pradėjo dirbti kraštovaizdžio 

specialistas – Aurelija Jankauskaitė – Bukantienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Urbanistikos ir architektūros skyriaus Kraštovaizdžio architektė (vyr. specialistė). Informavo, kad ji yra 

baigusi kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino  magistrantūros studijas. 

D. Žukienė informavo, kad pakvietė posėdyje dalyvauti prof. dr. Petrą Grecevičių, kraštovaizdžio 

architektą, dėstantį Klaipėdos universiteto Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedroje, daugelių 

leidinių autorių, kuris  Kinijoje projektavo ir įgyvendino Baltų kultūros parką. 
Prof. dr. P. Grecevičius apgailestavo, kad Lietuvoje kol kas nėra įstatymiškai įteisintas 

kraštovaizdžio architektas, informavo, kad ruošiamas kraštovaizdžio architekto aprašas. Papasakojo, kad 

buvo parengtas darbas „Klaipėdos miesto jūrinio  įvaizdžio formavimo strategija“. Pažymėjo, kad 

želdymai yra vientisa sistema ir miestas turi turėti bendrą vaizdą. Pastebėjo, kad Klaipėdoje yra 

Klaipėdos universiteto Botanikos sodas, kuriame yra visa pajūrio augmenija ir tuo galima pasinaudoti, 

formuojant miesto jūrinį įvaizdį. Papasakojo, kad planuojant želdinius, svarbu yra derinti daugiamečius 

ir vienmečius augalus. Pažymėjo, kad medžius formuoti mieste reikia kas 2 m., o ne kas 25 m., kada 

belieka tik juos nukirsti. Akcentavo, kad architektas ir kraštovaizdžio architektas nėra tas pats, rengiant 

miesto sprendinius jie turi bendradarbiauti, nes kraštovaizdžio architektas išmano augmenijos ypatumus. 

Pvz. prie buvusio kino teatro „Vaiva“ yra nevykęs sprendimas pasodinti pušis, o ta vieta joms netinkama, 

nes pušys negali augti po vieną. 

prof. dr. P. Grecevičius pasisiūlė padėti. 

P. Bekėža pasiteiravo, kur yra jo paminėta strategija? 
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prof. dr. P. Grecevičius atsakė, kad tai buvo senai, ieškojo, bet nerado. 

R. Kulikauskas pristatė savo pasiūlymą JKKT dėl miesto želdinių jūrinio įvaizdžio formavimo. 

Pažymėjo, kad kalba turėtų būti platesnė, nes dabar mieste yra atskiri objektai – gėlynai, medžiai, kurie 

neformuoja jūrinio miesto įvaizdžio. Pastebėjo, kad smilga yra gražus, ilgametis ir būdingas  pajūriui 

augalas, turintis per 5000 rūšių. Pasiūlė, kad dėl daugiamečių augalų – kaip akcentų - reikia diskusijos. 

Papasakojo, kad savivaldybė labai daug pinigų išleidžia vienmečių gėlių įsigijimui ir priežiūrai, kurių 

plotai mieste yra nemaži - 3,9 tūkst.m2 . Skulptūrų parko atnaujinimo projekte planuojama pasodinti                

0,3 ha 7600 vnt. vienmetėmis gėlėmis, kurias reikės kasmet keisti.  
A. Jankauskaitė – Bukantienė papasakojo, kad bendrajame plane yra tikslas numatyti želdinių 

sistemą, jungtis atskirų dalių pagal LR Želdinių įstatymą. Pažymėjo, kad nepritaria „laiveliams“. Pritarė, 

kad reikia sistemos ir turi būti balansas tarp daugiamečių ir vienmečių augalų. Papasakojo, kad šiais 

metais planuojami 3 nauji želdiniai. Padėkojo už JKKT organizuotą diskusiją ta tema, nes tai ką išgirdo, 

pravers rengiant techninę specifikaciją, perkant paslaugą pagal viešuosius pirkimus. 

P. Bekėža pasiūlė planuojant želdinius miesto bendrajame plane, pasitarti su jūrine bendruomene. 

I. Šakalienė atsakė, kad ne Miesto ūkio skyriaus iniciatyva atsirado „laivelis“ Atgimimo aikštėje. 

Paaiškino, kad vyko projektas, po kurio jis liko aikštėje, tada nuspręsta jį apželdinti. Informavo, kad 

mieste yra 1800 m2 vienmečių augalų ir 6000 m2 daugiamečių, todėl balansas yra. Pažymėjo, kad reikia 

ryškių spalvų ir gėlių, žmonės džiaugiasi. Pasidžiaugė, kad atsirado ši diskusija dėl jūrinio miesto 

įvaizdžio formavimo želdynais. 

Diskusijoje pasisakė P. Bekėža, prof. dr. P. Grecevičius, I. Šakalienė, V. Matutis, R. Kulikauskas, 

D. Žukienė, A. Valentinas, A. Jankauskaitė – Bukantienė, M. Rimeikis, G. Kutka, V. Navickaitė. 

Posėdį palieka prof. dr. P. Grecevičius, A. Jankauskaitė – Bukantienė, Edita Valiulienė. 

 

NUTARTA. Darbo grupė, kurią sudaro: L. Kavaliauskas, V. Navickaitė, E. Ubis, R. Kulikauskas, 

parengia Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos rašto projektą merui ir savivaldybės administracijos 

direktoriui dėl Klaipėdos miesto jūrinio įvaizdžio formavimo želdynais. Raštą parengti per savaitę nuo 

posėdžio, persiųsti JKKT nariams, kad pateiktų pastabas. Po pastabų pataisytą raštą JKKT pirmininkas 

pasirašo ir išsiunčia merui ir administracijos direktoriui. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Dangės upės įveiklinimo problemų. 

Pranešėjas – Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ prezidentas. 

V. Matutis pristatė JKKT nariams raštą merui dėl Danės upės įveiklinimo problemų, kuris buvo 

pataisytas, atsižvelgiant į JKKT narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Paaiškino, kodėl į kai kuriuos 

pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. 

Dėl parengto rašto turinio ir galimų adresatų diskutavo: L. A. Mileška, M. Rimeikis, P. Bekėža,                      

A. Aušra, V. Matutis, A. Kaupas, R. Adomavičius. 

M. Rimeikis pasiūlė raštą siųsti 3 adresatams: merui, miesto tarybos nariams ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybai ir Klaipėdos miesto tarybos Jūrinių ir vidaus reikalų komisijos pirmininkui Arūnui 

Barbšiui. 

I. Šakalienė palieka posėdį. 

 

NUTARTA. Pritarti JKKT rašto dėl Danės upės įveiklinimo problemų projektui, atsižvelgiant į pateiktas 

pastabas posėdžio metu. Raštą siųsti 3 adresatams: merui, miesto tarybos nariams ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybai ir Klaipėdos miesto tarybos Jūrinių ir vidaus reikalų komisijos pirmininkui Arūnui 

Barbšiui. 

 

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

Pranešėjas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža pristatė JKKT posėdžio, kuris įvyks 2021-03-09, 15.00 val. darbotvarkę: 

1. Dėl galimybių buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ bazės perkėlimo iš Drevernos į Klaipėda. 

Atsakingi: R. Adomavičius, A. Aušra, A. Kaupas. 

Kviesti: VšĮ „Žiemys“ direktorę A. Dalangauskienė, savivaldybės ir direkcijos atstovus. 

2. Dėl ekspertų skyrimo pateiktų kandidatūrų “Albatroso” apdovanojimui svarstyti. 

    Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

3.Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

    Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

P. Bekėža priminė, kad paskelbtas skelbimas dėl teikimų Klaipėdos miesto jūrinės kultūros 

apdovanojimo „Albatroso“ apdovanojimui gauti. Teikimų priėmimo terminas iki vasario 28 d. 

 

NUTARTA. Kitas JKKT posėdis įvyks 2021 m. kovo 9 d. 15 val. 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl galimybių buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ bazės perkėlimo iš Drevernos į Klaipėda. 

2. Dėl ekspertų skyrimo pateiktų kandidatūrų “Albatroso” apdovanojimui svarstyti. 

3. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. vasario 9 d. 17.20 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


