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2019 m. liepos 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 20-ties narių naują 

Jūrinės kultūros koordinacinę tarybą prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – JKKT). 

2019 m. rugsėjo 17 d. JKKT posėdyje pirmininku išrinktas Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų 

sąjungos pirmininkas, pirmininko pavaduotojais“ Genutė Kalvaitienė, Lietuvos aukštosios 

jūreivystės mokyklos karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja ir Romualdas Adomavičius, 

Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas. 

Pagal JKKT nuostatus JKKT tvirtinama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kadencijos 

laikotarpiui ir tęsia darbą kol bus patvirtinta nauja JKKT. 

JKKT yra visuomeninė patariančioji institucija. Jos tikslas yra formuoti Lietuvos – jūrų 

valstybės ir Klaipėdos uostamiesčio jūrinį identitetą: kultūros, socialinės, sporto, aplinkosaugos, 

paveldosaugos, rekreacijos, miesto infrastruktūros, edukacijos, mokslo, jūrininkų rengimo, jūrinių 

organizacijų veiklos ir komunikacijos srityse. 

JKKT Nuostatai nustato, kad Taryba renkasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 

ketvirtį, o Taryba Reglamente nusistatė vesti posėdžius kas mėnesį pagal patvirtintą planą. 

2020 metais buvo suplanuota 11 JKKT posėdžių: įvyko 9 Tarybos posėdžiai (2 posėdžiai neįvyko 

dėl COVID-19 karantino). 

Posėdžiuose buvo svarstyti šie klausimai: 

1. Dėl „Memelio miesto“ teritorijos vystymo. 

2. Reikšmingiausių praėjusių kalendorinių metų darbų jūrinės kultūros srityje aptarimas ir 

apdovanojimo statulėle „Albatrosas“ darbų organizavimo. 

3. Dėl JKKT darbo plano 2020 metams. 

4. Dėl vidaus vandenų turizmo studijos. 

5. Dėl mažųjų laivų stovėjimo vietų Klaipėdoje. 

6. Dėl bendradarbiavimo galimybių su Klaipėdos apskrities gidų gildija. 

7. Diskusija dėl būtinybės jūrinių akcentų, paminklų statybos Klaipėdoje. 

8. Dėl ekspertų skyrimo pateiktų kandidatūrų „Albatroso“ apdovanojimui svarstyti. 

9. Dėl pateiktų kandidatūrų „Albatroso“ apdovanojimui svarstymo. 

10. Dėl pasirengimo pagrindinėms jūrinėms šventėms Klaipėdoje. 

11. Dėl jūrinių renginių Lietuvos laivybos 100-mečiui pažymėti. 
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12. Dėl Dangės upės įveiklinimo (JKKT ir Jūrinių ir vandens vandenų reikalų komisijos 

atstovų plaukimas Dangės upe iki Tauralaukio ir bendras posėdis 2020 m. liepos mėn.). 

13. Dėl jūrinių akcentų prioritetų Klaipėdos mieste. 

14. Dėl jūrinių temų teikimo Klaipėdos apskrities gidų gildijai. 

15. Dėl naujų JKKT narių. 

16. Dėl JKKT veiklos efektyvinimo. 

17. Dėl JKKT darbo plano 2021 metams.          

JKKT posėdžiuose svarstyti klausimai buvo numatyti darbo plane arba buvo įtraukti į darbotvarkę, 

atsižvelgiant į dienos aktualijas. 

Kiekvieno darbotvarkės klausimo parengimui buvo patvirtinami atsakingi JKKT nariai 

arba sudaromos darbo grupės. Kai kurie klausimai buvo svarstomi keliuose posėdžiuose, buvo 

kviečiami atskirų sričių specialistai, ekspertai, siekiant geriau įsigilinti į klausimų esmę, 

problemas. 

Tarybos posėdžiuose JKKT nariai aktyviai dalyvavo diskusijose, išsakė savo nuomonę 

svarstomais klausimais, teikė pasiūlymus. 

Visais svarstomais klausimais buvo priimti atitinkami sprendimai ir nutarimai, kurių pagrindu 

buvo parengti dokumentai, raštai įvairioms institucijoms. Kiekviename JKKT posėdyje buvo 

atsiskaitoma apie nutarimų vykdymą. 

 

Pagarbiai, 

JKKT pirmininkas         Petras Bekėža 


