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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. balandžio 13 d.  Nr. (20.26.)- TAR1- 88 

Klaipėda 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. kovo 9 d.  15.00 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 (17 iš 20): 

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

laivų krantinių įveiklinimą 

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

saugotojas; 

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

pirmininkas; 

4. Algirdas Aušra, Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas; 

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

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

dispečeris; 

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. Alfredas Nagys, asociacijos „WmH Muller“ direktorius, Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių 

asociacijos narys; 

11. Viktorija Navickaitė, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos Karjeros ir komunikacijos skyriaus 

vedėja; 

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

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos narys; 

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

14. Violeta Ulevičienė, VšĮ „Klaipėdos šventės‘ jūrinių projektų vadovė; 

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

sektorinio praktinio mokymo centro vadovas; 

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

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

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Paulius Šniauka, Klaipėdos jachtklubo atstovas; 

2. Miglė Savickaitė, Klaipėdos jachtklubo darbuotoja; 

3. Agnė Dalonagauskienė, VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ direktorė; 

4.  Agnė Bukantaitė, VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ valdybos narė; 

5. Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 
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6. Arūnas Barbšys, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 

7. Andrius Dobranskis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

8. Edvardas Simokaitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto skyrius; 

9. Valdas Švedas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros;  

10. Rimantas Mockus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vedėjas; 

11. Reda Švelniūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės 

vedėja; 

12. Elona Jurkevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Projektų skyriaus vedėja 

13. Mantė Černiūtė – Amšiejienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja; 

14. Virginija Spurytė, naujienų portalo „Atvira Klaipėda“ žurnalistė. 

 

Posėdžio medžiaga: 

1. Teikimai Klaipėdos miesto savivaldybės jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas“ gauti, 6 

vnt.; 

2. Teikimų Klaipėdos miesto savivaldybės jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas“ gauti 

suvestinė (lentelė), 1 lapas; 

3. JKKT raštas 2021-02-11 raštas Nr.(1.43)-TNS-47 „Dėl Dangės upės didesnio įveiklinimo“,                   

2 lapai. 

4. JKKT 2021 03 04 raštas Nr.(1.43)-TNS-86 „Dėl miesto gėlyno jūrinio įvaizdžio“, 2 lapai. 

5. Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ 2020-11-17 raštas Nr. „Dėl VšĮ 

„Žiemys“ infrastruktūros“, 1 lapas; 

5. Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ 2020-11-03 raštas Nr.2020-17 „VšĮ 

„Žiemys“ patirtos sąnaudos vykdant treniruotės Drevernoje“, 1 lapas; 

6. UAB „Horvita“ 2020-1027 raštas „Dėl VšĮ „Žiemys“ naudojimosi Drevernos mažųjų laivų uosto 

infrastruktūra“, 2 lapai. 

7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr.T2-46 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-239 „Dėl jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 lapai. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl galimybių Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ bazės perkėlimo iš 

Drevernos į Klaipėdą. 

2. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojo. 

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

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

 

1. SVARSTYTA. Dėl galimybių buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ bazės perkėlimo iš 

Drevernos į Klaipėdą. 

Pranešėjas – Algirdas Aušra, Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad  JKKT buvo gavusi Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos 

„Žiemys“ raštą 2020-11-17 raštą Nr. „Dėl VšĮ „Žiemys“ infrastruktūros“, kuriuo prašė JKKT svarstyti 

darbotvarkėje klausimus dėl galimybės perkelti buriavimo mokyklos bazę iš Drevernos į Klaipėdą. JKKT 

sudarė darbo grupę, kurią sudarė: R. Adomavičius, A. Aušra, A. Kaupas. Darbo grupė susitiko su įvairiais 

specialistais, savivaldybės atstovais, Klaipėdos jachtklubo atstovais.  

Paprašė darbo grupės atstovų pasisakyti ir pristatyti savo išvadas. 

A. Aušra papasakojo, kad kartu su A. Kaupu ir R. Adomavičiumi pasižiūrėjo  dėl galimybių 

buriavimo mokyklai ir pietinėje dalyje. Pažymėjo, kad reikia siekti, kad uostelis būtų pastatytas: dabar jį 

stato 15-20 m., perspektyva laukti dar 20 m. Papasakojo, kad visose vietose dideli minusai: trauka, daužo, 
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srovė, daug tvorų, daug leidimų, nėra elingų. Taip buvo prieita prie išvados, kad reikia ieškoti galimybių 

mokyklai įsikurti Klaipėdos jachtklube. Jachtklubo atstovai sutiko pabendrauti šia tema ir dalyvauja 

šiame posėdyje. Pasiūlė iš esmės svarstyti klausimą dėl buriavimo mokyklos Klaipėdoje atidarymo. Jeigu 

būtų pastatytas ateityje Pietinis uostas, tada būtų galima mokyklą ten perkelti. Pažymėjo, kad tai daryti 

reikia greitai, nes dar porą metų ir nebeliks buriavimo Klaipėdoje iš viso. Papasakojo, kad Kaunas turi 

kelias buriavimo mokyklas ir net vieną privačią buriavimo mokyklą. Pasiūlė parašyti kreipimąsi 

Klaipėdos miesto valdžiai, kad mes norime Klaipėdoje buriavimo mokyklos. 

P. Bekėža paaiškino, kad anksčiau minėtame rašte, kuriuos Klaipėdos krašto buriavimo sporto 

mokykla „Žiemys“ kreipėsi į JKKT dėl mokyklos perkėlimo į Klaipėdą, informuojama, kad vienas iš 

VšĮ „Žiemys“ dalininkų – Klaipėdos rajono savivaldybė - pareiškė, kad pasitaikius progai savo dalį 

perleistų bet kokiai verslo įmonei ar kitam dalininkui, kad nereikėtų išlaikyti ir rūpintis buriavimo sportu 

Klaipėdos rajone. Sutartis su Klaipėdos rajonu baigiasi 2021-12-31. Drevernos uostelio valdytojas UAB 

„Horvita“ galėtų pratęsti bendradarbiavimą už nuomos mokestį. 

R. Adomavičius pastebėjo, kad buriavimo sportui Drevernoje sąlygos yra geros, tačiau mokykla 

nesijaučia ten reikalinga, nes patiria politinį spaudimą iš pramoginės zonos. Reikia, kad buriavimo 

mokykla grįžtų į Klaipėdą. Pasiūlė pasvarstyti, gal galima organizuoti buriavimo mokymą derinant prie 

uosto sąlygų. 

A. Kaupas pritarė, kad buriavimo mokykla Klaipėdoje privalo būti, nes Klaipėda yra uostas. Pats 

yra buriuotojas ir būdamas vaikas mokėsi buriuoti Klaipėdoje. Pažymėjo, kad dabar suaugusieji buriuoja 

uoste, o vaikams nėra kur dėtis. 

A. Cesiulis apgailestavo, kad dabar yra tokia situacija uosto akvatorijoje, pritarė prieš tai 

pasisakiusiems, kad „Klaipėda be burių, kaip Lietuva be suvereniteto“. Informavo, kad meras                                      

V. Grubliauskas palaiko bet kokias iniciatyvas, kurios duotų racionalų rezultatą, o ne vien tik 

pasišnekėjimas. Pastebėjo, kad dabar svarbiausia ne pinigai, bet vietos parinkimas. Papasakojo, kad 

praeitą rudenį kartu su  A. Dalangauskiene, A. Dobranskiu, E. Simokaičiu ir kt. apžiūrėjo visas įmanomas 

vietas mokyklai Klaipėdoje, buvo rasta vieta už Kairių poligono, kur reikalingos labai didelės investicijos 

kanalizacijai, vandeniui, apšvietimui ir kt. Deja, jos būtų laikinos, nes atsiradus Pietiniams uosto vartams, 

buriavimas taptų nebeįmanomas. Reikia, kad buriavimo mokykla būtų Klaipėdoje. Buvo svarstyti 

Melneragės, Šventosios, už Pietinių uosto vartų varijantai. Paklausė, ar yra realios techninės ir saugumo 

sąlygos vaikų buriavimo mokyklai prie vandens Klaipėdoje: laivų kapinės, jachtklubas ar kita vieta? 

P. Bekėža paprašė pasisakyti Klaipėdos jachtklubo atstovų kokios būtų sąlygos vaikų buriavimo 

mokyklai Klaipėdos jachtklube? 

P. Šniauka atsakė, kad šita mintis, kad būtų galima steigti buriavimo mokyklą jachtklube - jau 

daugelį metų yra svarstoma, ji nėra užmiršta ir jachtklubas yra atviras tokiai galimybei. Pažymėjo, kad 

jachtklubo techninės galimybės sparčiai senka, nes savo patalpas sparčiai įveiklina, todėl neaišku, ar bus 

laisvų patalpų po metų, ar dviejų. Reikia žinoti, kai vyktų mokymas, kiek ir kokių patalpų reikia, kuriam 

laikui, koks būtų modelis, kaip atrodytų sauga ir kt. klausimai. Iš esmės galime svarstyti, tačiau pats 

svarstymas turėtų būti labai greitas ir orientuotas į rezultatą. Pakvietė atvykti į jachtklubą ir pasižiūrėti 

patalpas. 

 P. Bekėža paklausė, ar jachtklubas neatmeta tokios galimybės, kad ten galėtų įsikurti vaikų 

buriavimo mokykla? 

P. Šniauka atsakė, kad tokios galimybės jie neatmeta, jeigu būtų aiškus modelis ir jis tenkintų visas 

puses: jachtklubą, mokyklą ir savivaldybę. Taip pat, jeigu būtų aiški ateitis, kad būtų tęstinumas, nes tai 

būtų ne vienerių metų veikla, kad derintųsi su jachtklubo veikla ir buriavimo mokymu. 

P. Bekėža paklausė dėl Uosto direkcijos reikalavimų saugiam plaukiojimui, ar jie tokių sulaukia, 

kaip būtų su vaikų buriavimo mokykla? 

P. Šniauka atsakė, kad Uosto direkcija taiko jiems saugumo reikalavimus. Pastebėjo, kad už saugumą 

atsako tas, kas plaukioja, o už vaikus atsako vaikų buriavimo mokykla. Uosto direkcija turėtų sudėlioti 

tuos klausimus. Turi būti visiems aiškus modelis, kaip tas dalykas vyksta. 
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 P. Bekėža pastebėjo, kad aiškėja, jog vaikų buriavimo mokyklai būtų galimybė prisiglausti 

Klaipėdos jachtklube Smiltynėje. Pasiūlė savivaldybės atstovams ir A. Dalangauskienei pasižiūrėti 

jachtklube, kokios galimybės ten būtų glaustis mokyklai ir tai aptarti, o dėl saugumo derinti su Uosto 

kapitono tarnyba. Pastebėjo, kad buriavimas uosto akvatorijoje nėra uždrausta. Pasiūlė, kad vaikai galėtų 

pakrante plaukti iki Kiaulės nugaros ir grįžti atgal į jachtklubą. 

 A. Cesiulis pasiūlė diskusiją perkelti į siauresnių specialistų ratą ir aukštesnį politinį ir 

administracinį lygį, pasikviečiant Uosto direkcijos atstovus, pasikviečiant Uosto  kapitono tarnybos 

atstovus, savivaldybės administracijos atstovus, buriuotojų atstovus, ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Meras 

pasiruošęs organizuoti tokį susitikimą. 

 P. Bekėža pastebėjo, kad galima pasvarstyti apie galimybę bazuotis mokyklai buvusioje Laivų 

kapinių vietoje, nes ten yra krantinės ir komunikacijos. Pasiūlė raštu kreiptis į merą, kad reikalas dėl 

buriavimo mokyklos Klaipėdoje pajudėtų iš vietos. 

A. Aušra patikslino, kad darbo grupės nuomone dėl buriavimo mokyklos Klaipėdoje nereiškia, kad 

reikia uždaryti buriavimo mokyklą Drevernoje. Buriavimo mokykla gali būti ir Drevernoje, ir 

Klaipėdoje. Pasiūlė įsakymu sudaryti darbo grupę, kuri rūpintųsi tuo reikalu konkrečiai. 

A. Dalangauskiene papasakojo, kad Drevernoje mokyklai nėra galimybės plėstis, nes 3 treneriai iš 

Klaipėdos vežioja vaikus į mokyklą Drevernoje. Šiai dienai nereikia patalpų elingui, vaikams reikia 

vandens. Uoste yra siaura akvatorija, yra srovės ir mokyti vaikus pradinukus buriuoti uoste yra nesaugu. 

Todėl mokykla buvo išvaryta ir 3 m. treneriai vežiodavo vaikus į Nidą, kur buvo puikios sąlygos 

treniruotis. Pagrindiniai kriterijai: saugumas, srovės, laivyba. Dabar laivyba intensyvesnė, jachtų 

daugėja, būna ir išgėrusių katerių vairuotojų, todėl yra nesaugu dėl vaikų. Pažymėjo, kad reikia 

pakankamai švarios akvatorijos, kad vaikas, stebėdami iš kur vėjas pučia, galėtų saugiai mokintis 

buriuoti, o ne žiūrėti, kad neatsitrenktų į kokį laivą. Reikalinga pakankamai plati akvatorija. Patikslino, 

kad į Dreverną vežiojama 30 vaikų iš Klaipėdos, pradinukus vežioja netgi du reisus per dieną. 

Papasakojo, kad aukščiau minėtu raštu, ji prašė įvertinti galimybes įkurti mokyklą už Kiaulės nugaros ir 

priminti Uosto direkcijai apie pažadą įkurti 2020 m. įsteigs mažųjų laivų mariną kartu su buriavimo 

mokykla. Dabar Uosto direkcija nieko negali padaryti, tik po 10-15 m. pastatys mažųjų laivų mariną, 

Pietinius uosto vartus, tada ir bus vaikų buriavimo mokykla. Vaikams mokytis buriavimo už Kiaulės 

nugaros būtų idealios sąlygos. Yra aukšto sportinio meistriškumo buriuotojai, kuriems reikia išėjimo į 

jūrą ir ten treniruotis. Senasis Uosto kapitonas buvo uždraudęs buriuotojams išplaukti pro uosto vartus 

dėl saugumo, nors mokyklos auklėtiniai dalyvauja tarptautinėse aukšto meistriškumo varžybose, pasaulio 

ir Europos čempionatuose ir puikiai  išeidavo pro uosto vartus užsienio uostuose. Direktorė kartu su 

mokyklos valdybos nare A. Bukartaitė kalbėjosi su Palangos savivaldybe, kuri labai teigiamai žiūri į 

buriavimo sportą. Buvo sutarta, kad, kai bus pastatyti uosto vartai Šventojoje, ten treniruotis aukšto 

meistriškumo sporto vaikams, o galbūt ir mokytis vaikams buriuoti. Dabar ji matanti galimybę vaikams 

treniruotis Drevernoje, ir pasiūlė bandyti derinti su Klaipėdos rajono savivaldybe, kad leistų mokyklai 

ten sportuoti.  

A. Bukartaitė paaiškino, kad mokyklai Klaipėdoje reikalinga bazė- švarus vanduo ir patalpos. Du 

sezonai. Yra du sezonai- vasaros sezonas ir žiemos. Vasaros sezono metu reikalinga:  akvatorija, vanduo, 

vėjas, o žiemos sezono metu reikalingos patalpos: sporto salė, štanginės, klasė, kur galėtų vykti pamokos 

vaikams. Informavo, kad dabar įvyko susitikimas su savivaldybe, kuriame paaiškėjo, kad mokykla gaus 

keletą kabinėtų Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje, tačiau sporto salės neturės. Dabar buriuotojai yra 

vaikomi po visą miestą, vieną dieną treniruotė vienam miesto gale, kitą dieną-kitame, paskui baseine. 

Pastebėjo, kad nėra bendros vizijos ir nėra numatyta miesto strateginiuose dokumentuose, kad mieste 

bus pastatyta buriavimo mokykla. Pasiūlė nesidairyti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir nelaukti, kada 

pastatys tuos vartus. Pažymėjo, kad buriavimo mokykla veikia gerai, nes aukšti pasiekimų rezultatai. 

P. Bekėža paklausė, kuo galėtų JKKT padėti buriavimo mokyklai? 

A. Bukartaitė atsakė, nėra ir negali būti šiuo metu Klaipėdoje praktinių sprendimų: akvatorijoje 

turi būti išmėtomi ženklai, mokamasi plaukti prieš vėją, palei vėją, to nebūtų galima daryti uosto 
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akvatorijoje. Buriuotojai gali pasirodyti didžiosiose miesto šventėse, jeigu tuo metu nedalyvauja 

varžybose. 

A. Dalangauskienė paaiškino, kad 2021 m. pabaigoje baigiasi mokyklos dalinio finansavimo 

sutartis Drevernoje. Toliau mokykla gali finansuoti arba ne. Rajono savivaldybė per metus skiria 16 000 

Eur, o Klaipėdos miestas 70 000 Eur. Dabar mokykla prašo, kad JKKT kartu su savivaldybė 

tarpininkautų spręsti klausima su Klaipėdos uosto direkcija dėl ankščiau pateiktų pažadų. Šis 

susirinkimas pavėluotas, nes raštas buvo 2020 m. lapkričio mėn. ir mokykla per tą laiką pati išsprendė 

rašte paminėtus klausimus. 

A. Bukartaitė labai pagerintų klausimo sprendimą, pagerintų susiekimo klausimą- kad vaikai patys 

galėtų atvykti į treniruotes Drevernoje. Dabar treneriai vežioja kaip vairuotojai savo vaikus. 

D. Žukienė pastebėjo, kad mokyklos rašte nėra nė vieno žodžio apie jūrinės kultūros formavimą 

mokykloje. Reikėtų labai rimto ir gerai paruošto kreipimosi miesto tarybai, kuriame turėtų būti labai 

svarbus jūrinės kultūros formavimo klausimas. 

V. Ulevičienė, papasakojo, kad ji nuo 2015 m. dirba  su „Sail Training International“ (Tarptautinė 

buriavimo asociacija), kurios idėja yra buriavimas. Į Klaipėdą atplaukę laivai turi savo buriavimo ir 

tradicijų perdavimo programas. Klaipėda yra vertinama pakankamai aukštam lygyje ir daug kas mus 

pažįsta, tačiau miestas iki šiol neturi jokio edukacinio darinio, per kurį jie perduotų mums. Papaskojo, 

kad yra projektas „Sail lambot“, kuris siejasi su jaunimu, tačiau, pažymėjo,  kad mieste nieko nedaroma 

tuo klausimu. Ji palaiko visas tas idėjas, nes jūrinė kultūra prasideda nuo vaikų. Pažadėjo pasitarti su 

buriavimo mokyklos direktorė dėl pasiūlymų bendradarbiauti minėtoje programoje. 

V. Senčila informavo, kad kalbėjosi su A. Dalangauskiene. Pasiūlė padalinti mokyklos bėdas į 

keletą dalių, kad būtų aiškiau. Pirmiausia, tai sezoniškumas. Žiemą reikia kabinėtų ir sporto salės. Buvo 

pasiūlyta futbolo mokyklos sporto salė, tačiau nepatiko pavadinimas, gal tada užtenka pakeisti 

pavadinimą ir salė tiks. Kita dalis- vasara, kada reikia plaukti. Nėra vienos akvatorijos, kurioje galėtų 

visi plaukioti. Mažiesiems labai gerai Drevernoje, suaugusiems reikia Baltijos jūroje ar Kuršių mariose, 

tačiau tai yra išsprendžiama. Vasaros problemas reikia susieti su vandeniu.  

A. Valentinas pastebėjo, kad Klaipėdoje visada susiduriama su neišsprendžiama problema, kai 

laivams reikia vandens. Jis nepritarė vaikus perkelti į jachtklubą, nes tai nelaimės ieškojimas. Vienintelė 

vieta yra už Kiaulės nugaros, tai reikia skubiai išspręsti. Vežioti vaikus į treniruotę 60 km. ne išeitis, nes 

gali būti automobilio avarija. Pasiūlė 2 jūrinis konteinerius pastatyti, vandens gręžinį ir valymo įrenginį 

nedidelį, aptverti tvorą. Tai kainuotų apie 20 000 Eur, vaikai užtat turėtų normalias sąlygas plaukioti 

mažiems ir dideliems. Kilyje tarp kruizinių laivų plaukia tūkstančiai laivelių ir jachtų, o keltas ramiai 

išplaukia. Pažymėjo, kad negali būti draudimų jachtoms išplaukti į jūrą. Pasiūlė įkurti buriavimo 

mokyklą Juodrantėje, kur yra nenaudojama didelė tuščia mokykla. Šalia yra Gintaro įlanka. Tai būtų 

idealios sąlygos mokyklai. Pastebėjo, kad vežioti čia vaikus būtų tik 30 km., daug arčiau nei į Dreverną. 

Nepritarė, kad treneriai dabar dirba vairuotojais, nes tai per didelė jiems atsakomybė, jeigu kas atsitiktų. 

Pažymėjo, kad nenormalu, kad miestas prie jūros neturi vaikų buriavimo mokyklos. 

V. Matutis pasiūlė šituo klausimu nebūti populistais. Pritarė A. Valentinui, kad miestas prie jūros 

negali neturėti vaikų buriavimo mokyklos. Pasiūlė būti realistais. Vienintelė vieta yra už Kiaulės nugaros. 

Dabar saugi verta yra Drevernoje. Pritarė A. Valentino pasiūlymui dėl konteinerių, tačiau priminė, kad 

tai būtų laikina. Uosto direkcija pažadėjo pastatyti 2028 m. prieplauką, nes yra gavusi nemažą teritoriją 

už kurią turi tą prieplauką pastatyti. Todėl pasiūlė visų lygių klaipėdiečiams ir savivaldybei, merui nuolat 

priminti ir reikalauti Uosto direkcijai ištesėti pažadus. Pritarė, kad vaikams buriuoti jachtklube yra 

nesaugu, nes vaikai neišlaviruotų, jeigu pvz. pro šalį plauktų dujovežis su 4-5 vilkikais, užėmęs visą 

akvatoriją Pažymėjo antrą svarbų dalyką, kad savivaldybė turėtų nepamiršti – tai pritaikyti Laivų kapinių 

įlankėlės buriavimo turizmo reikmėms. 

 L. Mileška pritarė, kad klausimas yra aktualus nuo 1990 m. (30 m.),  kada po truputį išnyko 

buriavimo sportas. Pritarė dėl Kiaulės nugaros. Pastebėjo, kad blogai, jog miesto centre nėra patalpos, 

kur buriuotojai galėtų rinktis, prieš išplaukdami į jūrą. Informavo, kad įsikūrimas prie marių yra 
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numatytas savivaldybės strateginiame plane. Pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visą procesą 

ir pasakytų - darom čia ir pradedam dirbti, nes kitaip nieko nebus, 

A. Cesiulis sutiko, kad galėtų būti laikina mokykla, tačiau po 2-3 m.,  jeigu parsidės statybos, to 

daryti neapsimoka, nes tai būtų lėšų švaistymas. Pastebėjo, kad už Kiaulės nugaros yra ne miesto, o 

rajono teritorija. Pritarė V. Matučio pasiūlymui, kad reikia būti realistais. 

P. Bekėža reziumavo, kad yra du pasiūlymai- kreiptis nuo JKKT į Uosto direkciją dėl raginimo, 

kad vykdytų savo pasižadėjimus miestui, ir kitas- kreiptis į savivaldybę, kad skirtų vaikų buriavimo 

mokyklai pastovią vietą mieste, kad nereikėtų  kiekvieną dieną vis kitoje miesto teritorijoje treniruotis ar 

mokytis. Taip pat pasiūlė neatmesti jachtklubo dėl saugaus plaukiojimo, nes galima nuplaukti iki Laivų 

kapinių įlankos, o paskui jau plaukiojimus organizuoti už Kiaulės nugaros. 

 A. Valentinas pasiūlė Klaipėdos vicemerui tartis su Neringos savivaldybe dėl Juodkrantės 

mokyklos. Taip pat pasiūlė, kad Irklavimo centras priimtų buriuotojus  treniruoti kelioms valandoms 

žiemą. 

 L. Mileška atsakė, kad negalėtų priimti buriuotojų, nes Irklavimo centre patiems trūksta vietos ir 

laiko. Šis klausimas jau buvo svarstytas. 

A. Aušra pastebėjo, kad reikia rašyti kreipimąsi į savivaldybę, pritarė, kad būtų atskiri raštai ir , 

kad reikia sukurti darbo grupę, nes šito posėdžio formate nieko konkrečiai negalima nuspręsti. 

A. Barbšys priminė, kad miestas iš bėdos perkėlė mokyklą į Dreverną. Uosto direkcija dar 2004 m. 

pažadėjo per 5 m. pastatyti uostą jachtoms ir mažiesiems laivams, tačiau tai nėra įgyvendinta. Miestas 

parašė kreipimąsi LR Susiekimo ministerijai. Bus tariamasi su ministru, kada ir kaip tas pažadas bus 

įgyvendintas. Klausimą dėl konteinerių galima išspręsti, bet ar yra pakankamas gylys yra neaišku, 

miestas ten turi nedidelį žemės sklypą. Bendrajame plane rodome, kad ten turi atsirasti Pietiniai vartai ir 

uostelis. Nuo Laivų kapinių įlankėlės iki Kiaulės nugaros yra 2 km., nuo Jachtklubo yra 4 km., tai vis 

tiek yra uosto farvateris ir nebus saugu plaukti. Vargu ar tai pagelbės. Pasiūlė mokyklos vadovams, 

tarpininkaujant savivaldybei, kalbėtis su Uosto kapitonu ir jachtklubu, kad jachtklube galėtų glaustis 

aukšto meistriškumo buriuotojai, kad jie galėtų išplaukti į jūrą ir iki marių ir tenai plaukioti. Pritarė, kad 

šiuo metu nėra sąlygų vaikams mokytis Klaipėdoje. Pastebėjo, kad patys irkluotojai norėtų platesnių 

vandenų, todėl dar kartą reikia pasižiūrėti dėl vietų konteineriams už Kiaulės nugaros, kad irkluotojai 

galėtų plaukioti, pastačius pantonus. Sutiko, kad jūrinė kultūra palikta nuošalyje, todėl reikia ieškoti 

sprendimų. 

 A. Bukartaitė pažymėjo, kad Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla siekia aukštų sportinių 

pasiekimų ir dalyvauja visuose jūrinės kultūros renginiuose, kur tik juos kviečia. Tačiau vasarą daugiau 

dalyvauja tarptautinėse varžybose, todėl mieste gali būti mažiau. Mokykla mieste norėtų būti prie 

vandens, o ne futbolo mokykloje. 

A. Nagys pasiūlė, kad miestas kalbėtųsi su rajono savivaldybe, kad išlaikyti buriavimo mokyklą 

Drevernoje ir toliau. Pasiūlė, kad buriavimo mokykla bazuotųsi Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje, o 

sporto salėje laiką būtų galima sudėlioti pagal valandas. Pažymėjo, kad tai būtų naudinga ir kadetams. 

Atkreipė dėmesį, kad dabar galima išnaudoti mokyklų geltonuosius autobusiukus ir vežioti vaikus į 

Dreverną. Pritarė, kad aukšto meistriškumo buriuotojus reikia palikti mieste: Smiltynės jachtklube, 

Memelio mieste ar kitur. 

A. Kaupas pastebėjo, kad šiame posėdyje buvo išsakyta labai daug gerų idėjų. Pasiūlė darbo grupei 

juos sukonkretinti. 

V. Senčila pažymėjo, kad reikia rašyti raštus. Pritarė A. Nagio pasiūlymui dėl Žiemos uosto 

Memelio mieste. Informavo, kad dabar sprendžiama Memelio miesto koncepcija. Pasiūlė priminti apie 

buriuotojus, gali būti, kad ten jiems atsiras vietos. 

A. Aušra pasiūlė rašte pasiūlyti, kad būtų sudaryta darbo grupę, kuri galėtų eiti į savivaldybę ir 

šnekėtis konkrečiai. 

P. Bekėža pasiūlė rašyti raštus: Klaipėdos miesto savivaldybei (dėl mokyklos Drevernoje, dėl 

geltonųjų autobusiukų, dėl patalpų mieste), LR Susiekimo ministerijai ( dėl prieplaukos ir Pietinių uosto 
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vartų) ir Klaipėdos valstybinio uosto direkcijai (dėl aukšto meistriškumo buriuotojų galimybės išplaukti 

į jūrą). 

 A. Cesiulis pasiūlė išsigryninti kelis dalykus ir parašyti vieną raštą miesto merui, kad būtų 

pasiektas rezultatas. 

 A. Babšys informavo, kad šiandien savivaldybė gavo atsakymą iš LR Susiekimo ministerijos, 

kuriame patvirtina, kad numatyta įrengti prieplauką ir Pietinius vartus, tačiau jame nėra įvardintas 

terminas. Pasiūlė JKKT pagalvoti, ar kreipimasis turėtų būtį tiesiogiai į JKKT ministeriją, ar į merą, kad 

jis kreiptųsi į LR Susiekimo ministeriją. 

 

NUTARTA. Įpareigoti darbo grupę, kurią sudaro: A. Kaupas, A. Aušra, A. Adomavičius- apibendrinti 

gautus pasiūlymus ir pasitarus su Klaipėdos krašto buriavimo mokyklos „Žiemys“ direktore A. 

Dalangauskiene ir valdybos nare A. Bukarataite, parengti raštus Klaipėdos miesto savivaldybei, LR 

Susiekimo ministerijai ir Klaipėdos valstybinio uosto direkcijai. Rašto projektus persiųsti JKKT nariams, 

kad pareikštų pastabas ir pasiūlymus. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojo. 

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

tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad Miesto tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr.T2-46  naujais JKKT nariais 

patvirtinti: Virgilijus Bračiulis, Viktorija Navickaitė ir Violeta Ulevičienė.  

JKKT pirmininkas turi du pavaduotojus. Vienas iš jų yra R.Adomavičius V. Kalvaitienė, kuri 

buvo kita  pirmininko pavaduotoja, paliko JKKT, todėl dabar reikia išsirinkti naują pirmininko 

pavaduotoją.  Pasiūlė, kad kitas pirmininko pavaduotojas būtų moteris. Pasiūlė pirmininko pavaduotoja 

Dalią Žukienę, kuri parodė, kad yra iniciatyvi ir vykdo visus pavedimus, domisi veikla, todėl būtų geras 

pagalbininkas.. 

D. Žukienė padėkojo už pasitikėjimą. Pažymėjo, kad JKKT dirba efektyviai ir sistemingai, kuo 

labai išsiskiria iš kitų miesto visuomeninių organizacijų. Jai yra garbė būti šios tarybos nare. 

 

NUTARTA. Paskirti Dalią Žukienę, Visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkę, Jūrinės 

kultūros koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotoja. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl ekspertų skyrimo pateiktų kandidatūrų „Albatroso“ apdovanojimui 

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

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad gauti 7 pasiūlymai dėl apdovanojimo. Iš jų 2 pasiūlymai buvo pateikti 

ne pagal reikalaujamą formą, t.y. neužpildžius patvirtintos Teikimo formos, atsiųsti el.paštu laisva forma, 

nenurodyti teikėjo ir kandidato kontaktai, trūksta kitos informacijos. Informavo, kad  R. Mažonienė prašė 

teikėjo atsiųsti užpildytą Teikimo formą, tačiau nesulaukė atsakymo. Pasiūlė JKKT nariams nuspręsti, 

kiek Teikimų dėl apdovanojimo bus svarstoma.  

JKKT nariai nutarė svarstyti 5 Teikimus, kurie pateikti laikantis apdovanojimo nuostatų 

reikalavimų, užpildžius patvirtintą Teikimo formą. 

P. Bekėža pasiūlė šiuos ekspertus Teikimus svarstyti: R. Adomavičius, V. Ulevičienė, V. Senčila, 

V. Navickaitė. 

 A. Valentinas pasiūlė V. Matutį. 

 P. Bekėža pasiūlė ekspertų grupės vadovu R. Adomavičių. 
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NUTARTA: 

1. Patvirtinti, kad svarstyme Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimui „Albatrosas“ gauti 

dalyvauja 5 Teikimai, kurie pateikti laikantis apdovanojimo nuostatų reikalavimų. 

2. Patvirtinti ekspertais šiuos JKKT narius: R. Adomavičius, V. Ulevičienė, V. Senčila, V. Navickaitė, 

V. Matutis, kurie iki kito posėdžio išnagrinėja gautus Teikimus Klaipėdos miesto jūrinės kultūros 

apdovanojimui „Albatrosas“ gauti. Ekspertų grupės vadovas R. Adomavičius. 

 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

4. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

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

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

 P. Bekėža pristatė du raštus, kuriuos JKKT parengė ir išsiuntė adresatams šiuos raštus: 2021-03-

04 raštas Nr.(1.43)-TNS-86 „Dėl miesto gėlyno jūrinio įvaizdžio“ ir JKKT raštas 2021-02-11 raštas 

Nr.(1.43)-TNS-47 „Dėl Dangės upės didesnio įveiklinimo“.  

 Informavo, kad šiandien Jūrinių ir vidaus vandenų komisijoje posėdyje buvo svarstoma JKKT 

raštu iškeltas klausimas. VšĮ „Klaipėdos paplūdimai“ pakeis pavadinimą ir koordinuos Dangės upės 

reikalus. Komisijoje priimtas sprendimas, kad savivaldybės administracija įtrauktų į planus rašte 

nurodytų klausimų sprendimą su konkrečiais atsakingais asmenimis ir po pusmečio vėl svarstyti, kaip 

sekėsi įgyvendinti, kokios problemos. 

P. Bekėža pristatė JKKT posėdžio, kuris įvyks 2021-04-13, 15.00 val. darbotvarkę: 

1. Dėl pateiktų kandidatūrų „Albatroso“ apdovanojimui svarstymo. 

Atsakingi: P. Bekėža, JKKT nariai – ekspertai. 

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

Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

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

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl pateiktų kandidatūrų „Albatroso“ apdovanojimui svarstymo. 

Atsakingi: P. Bekėža, JKKT nariai – ekspertai. 

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

Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. kovo 9 d. 17.00 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


