
1 

 

 

JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. liepos 27 d.  Nr. (20.26.)- TAR1- 148 

Klaipėda 

 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. liepos 13 d. 15.00 val.  

Vieta: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11,  tarybos posėdžių salė, II 

 

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

koordinacinės tarybos pirmininkas 

Posėdžio sekretorė – Karolina Paškevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vyr. specialistė 

 

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

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

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

pirmininkas; 

3. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento 

Kultūros skyriaus vedėja; 

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

5. Juozas Liepuonius, Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas; 

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

7. Liudvikas Albertas Mileška, Klaipėdos irklavimo centro direktorius; 

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

asociacijos narys; 

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

vedėja; 

10. Dr. Edvinas Ubis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo 

darbuotojas; 

11. Arvydas Vaitkus VŠĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro mokymo centro vadovas; 

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

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

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Arūnas Barbšys, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras; 

2. Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 

vedėja; 

3. Romas Gailius, architektas; 

4. Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomeninių asociacijų pirmininkas 

5. Mantas Daukšys, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narys; 

6. Petras Grecevičius, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas; 

7. Edmundas Benetis, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos pirmininkas;  

8. Gintaras Ramašauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacijos valdybos pirmininkas; 

9. Arvydas Vaitkus, Klaipėdos miesto tarybos narys.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Žiemos uosto konversijos nuo krovos ir pritaikymo miesto jūrinės kultūros reikmėms. 
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2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

 

Posėdžio medžiaga: 

1. Architekto Romo Gailiaus 2021 m. gegužės 18 d. raštas Jūrinės kultūros koordinacinei tarybai „Dėl istorinio 

Klaipėdos Žiemos uosto“.  

2. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros bei meno sričių projektų 

2022 m. prioritetai.  

1. SVARSTYTA. Dėl Žiemos uosto konversijos nuo krovos ir pritaikymo miesto jūrinės kultūros 
reikmėms. 

Posėdžio pirmininkas informavo tarybos narius apie architekto Romo Gailiaus Jūrinei koordinacinei 

tarybai adresuotą 2021 m. gegužės 18 d. raštą „Dėl istorinio Klaipėdos Žiemos uosto“, kuriuo prašoma tarybos 
imtis iniciatyvos ir proaktyvių veiksmų kreipiantis į savivaldos lygmens bei valstybės lygmens institucijas, 

siekiant išsaugoti unikalų jūrinio paveldo objektą – istorinį Klaipėdos Žiemos uostą.  

Minėtą prašymą savo parašais palaikė Klaipėdos bendruomenių asociacijos pirmininkas Renaldas 

Kulikauskas, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos pirmininkė Gerda Antanaitytė, 

Asociacijos „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ prezidentė Alina Andronova, Lietuvos 

dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė Neringa Poškutė, Lietuvos kraštovaizdžio architektų 

sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas prof. dr. Petras Grecevičius ir Asociacijos Klaipėdos dizaino centras 

vadovas prof. Alvydas Klimas. 

Posėdžio pirmininkas pakvietė pristatyti idėją.  

Pranešėjas − Romas Gailius, architektas. 

Romas Gailius pranešimu pristatė Žiemos uosto istorinę vertę ir galimas jo panaudojimo galimybes. Anot 

pranešėjo šis Klaipėdos istorinio miesto elementas – Žiemos uostas, galėtų tapti unikalia uostamiesčio žmonių 

susibūrimo ir masinių renginių vieta, mažojo ir burinio laivyno marina puošiančia miesto centrą ir suteikiančia 

miestui išskirtinio jūrinio identiteto.  

Pasak pranešėjo, rengiamame miesto bendrajame plane nesprendžiamas esminis miesto ateities klausimas 

ir miesto bei uosto santykis. Reiktų išsamesnių diskusijų, ką toliau daryti. Šiuo metu iš 25 kilometrų kranto 

linijos turime tik 1,5 kilometro kranto su priėjimu su marių. Architekto manymu, Žiemos uoste galėtų atsirasti 

marina, įlanka žvejų šventėms švęsti,  tai galėtų tapti reprezentacine, gyva miesto vieta, su pėstiesiems skirta 

promenada.    

Pranešėjas ragino susirinkusiais aktyvesnei diskusijai šiuo klausimu, neatidėti idėjos įgyvendinimo dar 

vienam dešimtmečiui. Jo nuomone, „Klasco“ tiesiog reikėtų pakeisti toje teritorijoje vykdomos veiklos pobūdį, 

vystyti ją ir iš to gauti pelną. 

Arūnas Barbšys, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras pažymėjo, kad reikia atsižvelgti į tai, kokia 

veikla šiuo metu yra numatyta uosto bendrajame plane, kalbėtojo nuomone, reiktų ieškoti kelių atverti 

visuomenei daugiau krantinės teritorijos, tačiau tam būtinas abipusis susitarimas.  

Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja 

teigė, kad uosto bendrajame plane Žiemos uoste yra numatyta krovos veikla, o miesto bendrajame plane, kaip 

žemesnio lygio dokumentas, turi nurodyti, kad teritorija vystoma pagal Uosto bendrojo plano sprendinius. Anot 

jos, jei centrinė valdžia priimtų sprendimus dėl šios teritorijos konversijos, rengiamo miesto bendrojo plano 

sprendiniai tam neprieštarautų. 

Architektas Romas Gailius atsakė, kad miesto gyventojai turi spręsti kaip gyventi mieste, ne Seimas ar 

bendrasis planas ir paragino Jūrinės kultūros koordinacinę tarybą imtis aktyvesnių veiksmų šiuo klausimu. 

Paminėjo kelis uosto teritorijų konversijos pavyzdžius − Talinas, Ryga, net Peterburgas, tai miestai  atveriantys 

uosto teritorijas žmonėms.  

Pranešimą apie Žiemos uosto situaciją Jūrinės kultūros koordinacinei tarybai pristatė ir buvęs uosto 

direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus. Pranešėjas pažymėjo,  kad šiandien ši teritorija neturi ypatingos svarbos 

uosto veiklai. Tai viena siauriausių teritorijų per visą uosto ilgį, jos vertė gerokai mažesnė nei kitų. A. Vaikaus 

manymu Žiemos uostas galėtų sudaryti  bendrą ansamblį su „Klaipėdos laivų remonto“, piliavietės, „Memelio 

miesto“ teritorijomis. Dabartinę krovą nesudėtinga perkelti į kitas, kad ir numatomas naujas teritorijas pietinėje 

uosto dalyje. Miestui tai būtų didelė socialinė-ekonominė nauda – išaugtų gyventojų pajamų, nekilnojamojo 
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turto mokesčių surinkimas. Tik nereikėtų čia gyvenamosios paskirties pastatų, nes atsirastų dar vienas didelis 

konflikto židinys, kalbėjo A. Vaitkus. 

Jo nuomone, Žiemos uoste galėtų būti 300 vietų marina, kuri tikrai užsipildytų, nes jachtų uostelyje prie 

pilies esą yra apie 240 vietų trūkumas, o visuomenė gyvena vis geriau, atsiranda poreikis tokiam poilsiui. 

Kartu A. Vaitkus pabrėžė, kad tokios vizijos įgyvendinimas neįmanomas be Uosto direkcijos ir „Klasco“, 

kuri dabar turi apie 50 metų trukmės žemės nuomos sutartį su labai aiškiomis sąlygos, kada ji gali būti 

nutraukta, pritarimo.  

Buvęs Uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus teigė, jog iš seniau jo turimais duomenimis, Žiemos 

uoste per metus perkraunama apie 0,7 mln. tonų krovinių. Iš to „Klasco“ per metus gali uždirbti apie 2,8 mln. 

eurų. Galbūt pradėjus diskusiją pavyktų kompaniją įtikinti, kad įgyvendinus Žiemos uosto teritorijos 

konversijos projektą, šios teritorijos pelningumas būtų didesnis, nei iš krovinių ir vieta taptų patrauklesnė 

miestiečiams. 

Šios tarybos narys, Lietuvos laivų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka teigė, jog miesto 

Taryba turėtų išreikšti valią, kad norima tokios teritorijos konversijos. 

Dalia Žukienė, organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė teigė, kad reikia padėti vysti idėją. 

Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ prezidentas ragino neskubėti, nes, 

anot jo, situacija yra nelengva, reikia gerai išanalizuoti situaciją, pažiūrėti į kokias institucijas galima kreiptis 

ir pradėti dirbti. V. Matutis pasiūlė įkurti darbo grupę iškeltai problemai nagrinėti.  

Algirdas Valentinas, Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacijos „Pajūrio laivai“ prezidentas pasiūlė į 

diskusiją įtraukti ir „Klasco“ atstovus. 

Architektas Edmundas Benetis tvirtino, kad būtina imtis veiksmų siekiant pakeisti šiuo metu rengiamo 

miesto bendrojo plano sprendinius.  

R. Gailius teigė palaikantis idėją kurti darbo grupę, bet, anot jo, iš pradžių reiktų pateikti siūlymą miesto 

bendrajam planui  dėl Žiemos uosto. 

Po diskusijų taryba nusprendė kurti darbo grupę iš penkių žmonių, kuri per pora savaičių turėtų 

apibendrinti turimą informaciją ir parengti rašto projektą. Į darbo grupę siūlomi: Gintautas Kutka, Lietuvos 

laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, Dr. Edvinas Ubis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 

istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, Vidmantas Matutis Lietuvos marinistikos žurnalistų 

klubo „Marinus“ prezidentas, Alfredas Nagys, Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos narys, 

„WmH Muller“ direktorius ir Petras Bekėža Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos primininkas.  

NUTARTA: 

Įkurti darbo grupę (Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, Dr. Edvinas 

Ubis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, Vidmantas 

Matutis Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo „Marinus“ prezidentas, Alfredas Nagys, Lietuvos laivybos 

agentų ir ekspeditorių asociacijos narys, „WmH Muller“ direktorius ir Petras Bekėža Lietuvos jūrininkų 

sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos primininkas), kuri per ateinančias dvi savaites 

apibendrins turimą informaciją ir parengs rašto projektą atsakingoms institucijoms, projektą suderinus (el. 

paštu) su JKKT nariais, raštas bus išsiųstas adresatams.  

Balsuota: už – 10 balsų, prieš – 0, susilaikė – 1.  

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

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

tarybos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad praėjusio posėdžio metu Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nariai buvo 

pakviesti siūlyti prioritetus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir 

meno projektų konkursui. Buvo pasiūlytas prioritetas – Klaipėdos jūrinio identiteto ir jūrinės kultūros sklaidos 

stiprinimas, kuris buvo įtrauktas į patvirtintų prioritetų sąrašą.  

P. Bekėža informavo, kad rugpjūčio mėnesį JKKT atostogaus, kitas tarybos posėdis planuojamas 

rugsėjo 14 d. 15 val.  
P. Bekėža pristatė JKKT posėdžio, kuris įvyks 2021-09-14, 15.00 val. darbotvarkę:  

1. Dėl galimybių karaliaus Vilhelmo kanalo pritaikymo laivybai.  

Atsakingi: V. Matutis, P. Bekėža. 
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2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

 Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

NUTARTA. Kitas JKKT posėdis įvyks 2021 m. rugsėjo 14 d. 15 val.  

Posėdžio darbotvarkė:  

1. Dėl galimybių karaliaus Vilhelmo kanalo pritaikymo laivybai.  
Atsakingi: V. Matutis, P. Bekėža. 

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

 Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. liepos 13 d. 17.00 val. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Karolina Paškevičienė  


