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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. (20.26.) - TAR1- 174 

Klaipėda 

 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 14 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 (16 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. 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. 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. dr. Edvinas Ubis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo 

darbuotojas; 

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

sektorinio praktinio mokymo centro vadovas; 

15. Algirdas Valentinas, Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacija „Pajūrio laivai“ prezidentas; 

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

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Žygintas Gineitis, Jūrų kapitonų asociacijos narys; 

2. Violeta Ulevičienė, VšĮ „Klaipėdos šventės“ jūrinių projektų vadovė; 
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3. Arūnas Barbšys, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 

4. Romena Savickienė, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė; 

5. Daiva Buivydienė, Klaipėdos rajono turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė; 

6. Edmundas Benetis, Asociacijos Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekonomiką ir ekologiją 

(KIDE) atstovas;  

7. Arvydas Vaitkus, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

8. Oleg Marinič, VšĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius; 

9. Mantė Černiūtė – Amšiejienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

architektūros skyriaus vedėja; 

10. Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldo skyriaus vedėjas; 

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

12. Žydrūnas Naujokas, radijo stoties „Laluna“ žurnalistas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl galimybių karaliaus Vilhelmo kanalo pritaikymo laivybai ir vandens turizmo reikmėms. 

2. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nario Juozo Liepuonio prašymo. 

3. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko Petro Bekėžos prašymo. 

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

 

Posėdžio medžiaga: 

1.Jūrų kapitonų asociacijos 2021-09-01 raštas „Dėl Jūrų kapitonų asociacijos atstovo delegavimo į 

Klaipėdos miesto jūrinės kultūros koordinacinę tarybą“, 1 lapas; 

2. Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko Petro Bekėžos 2021-09-01 Prašymas, 1 lapas; 

3. Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2021-08-05 raštas Nr.(1.27)-T5-327 „Dėl Žiemos uosto, 

esančio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, galimos konversijos“, 2 lapai; 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2021-08-06 raštas Nr.S-2453 „Dėl Jūrinės 

kultūros koordinacinės tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kreipimosi persiuntimo“,                         

1 lapas; 

5. Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2021-08-13 raštas Nr.(4.17E)-R2-2117 „Dėl Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendrojo plano“, 2 lapai; 

6. Lietuvos Respublikos Susiekimo ministerijos 2021-08-26 Nr.2-3642 „Dėl jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kreipimosi“, 2 lapai; 

7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021-09-06 raštas Nr.(1.27)2-2057 

„Dėl Žiemos uosto, esančio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, galimos konversijos“, 1 lapas; 

8. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2021-09-14 raštas Nr.(14)-D8(E)-5787 „Dėl Žiemos 

uosto, esančio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, konversijos“, 2 lapai; 

9. Arvydo Vaitkaus, inžinieriaus, transporto ir logistikos eksperto prezentacija „Karaliaus Vilhelmo 

kanalo panaudojimas turizmui ir rekreacijai. Klaipėdos uosto pietinės dalies vystymo ir mažųjų ir 

pramoginių laivų prieplaukos statybos perspektyvos“, 10 skaidrių. 

  

1. SVARSTYTA. Dėl galimybių karaliaus Vilhelmo kanalo pritaikymo laivybai ir vandens 

turizmo reikmėms. 

Pranešėjas – Arvydas Vaitkus, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys. 

V. Matutis papasakojo, kad  Karaliaus Vilhelmo kanalas yra unikalus reiškinys Lietuvoje. Apie 

jį sukurtas Rimo Bružo dokumentinis filmas „Karaliaus Vilhelmo kanalas“. Neaišku, kaip jis bus 

naudojamas turizmui ir laivybai. 90 proc. kanalo priklauso rajonams. Kanalas praeina per 3 savivaldybes: 

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Šilutės rajono. Praeitais metais buvo susitikę 3 savivaldybių merai, 
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kartu praplaukė pro tą kanalą ir žadėjo derinti veiksmus dėl kanalo panaudojimo. Klausimas, kas padaryta 

praėjus metams laiko. I dalis kanalo nuo Lankupių iki Drevernos ypač sėkmingai buvo naudojama 

turizmui šias metais: pilnas  Drevernos uostas ir Svencelė, o tai turėtų įtakoti II kanalo dalies 

panaudojimą.  Tačiau, ką daryti su II dalimi nuo Drevernos tilto iki Klaipėdos? Plaukiantys pramoginiai 

laivais sako, kad ta dalis yra tiesi, neįdomi, nėra jokių objektų. Pasiūlė paieškoti atsakymų, ką daryti su 

II dalimi kanalo, kurio pabaiga yra akligatvis ir atsiremia į Kairų g. Šis kanalas turėtų būti pristatomas 

kultūriniu lygiu. Jo manymu, yra 3 svarbūs klausimai: 

1) ar yra būdų panaudoti Karaliaus Vilhelmo kanalo II d. nuo Drevernos iki Klaipėdos? 

2) toks unikalus istorinis objektas  Vakarų Lietuvoje niekur nėra deramai pristatytas. Paklausė, ar 

yra jo muziejus ar ekspozicija? Pažymėjo, kad kultūrine prasme, jis turėtų būti stipriai pristatytas; 

3) tiltų statyba daugiausia yra Klaipėdos rajono dalyje.  

V. Matutis pakvietė po svarstomo klausimo surašyti rezoliuciją, kurioje turėtų būti  išdėstyti ir 

techninių klausimų sprendimas.  

Pakvietė visus padiskutuoti, kokios yra realios problemos, ir ką reikėtų daryti, kad išjudinti šių 

problemų sprendimą.  

A. Barbšys informavo, kad kanale yra patvirtintas vidaus vandenų kelias, tačiau Klaipėdos miesto 

ribose įrengti vandens kelią nėra galimybės dėl tokių kliūčių: 

1) prie kanalo yra 3-iosios vandenvietės sanitarinės apsaugos zona; 

2) kanalas yra uždarytas, negalima išplaukti į Malkų įlanką, kad nepatektų sūrus vanduo į kanalą 

ir 3-ią vandenvietę. 

3) nėra pasiruošta saugiam plaukiojimui Malkų įlankoje.  

A. Barbšys papasakojo, kad miesto bendrajame plane yra numatomas kanalo prakasimas ir 

sujungimas su Kursų mariomis arba, pasiūlė, kad galėtų būti svarstomas variantas įrengti bėgius, ant 

kurių būtų iškeliami laivai iš kanalo į numatomą įrengti mažų laivų uostelį Kuršių mariose. 

 A. Vaitkus, Klaipėdos miesto savivaldybės narys, pristatė paties parengtą pranešimą „Karaliaus 

Vilhelmo kanalo panaudojimas turizmui ir rekreacijai. Klaipėdos uosto pietinės dalies vystymo ir mažųjų 

ir pramoginių laivų prieplaukos statybos perspektyvos“, kurioje pristatyta kas buvo sumanyta ir padaryta 

ar nepadaryta ir kodėl - laikotarpyje nuo 2004 m. iki 2014 m. (posėdžio medžiaga pridedama).  

A. Vaitkus pastebėjo, kad viskas gyvenime tampa realybė, kai sudaromos tam galimybės. Pritarė 

V. Matučio pasiūlymui dėl rezoliucijos su kreipiniais, kad patvirtinus miesto bendrąjį planą pristatytas 

KVJU projektas taptų realus. Jo nuomone, Vidaus vandenų direkcijos (toliau – VVD) planai dėl krovinių 

vežimo kanalu yra utopiniai, tačiau ji galėtų būti vienas iš iniciatorių dėl Vilhelmo kanalo žiedinio 

pertvarkymo turizmui. 

P. Bekėža paklausė, kas dabar yra daroma dėl turizmo Vilhelmo kanale. 

R. Savickienė pritarė idėjai pertvarkyti kanalą žiediniam turizmui. Šiandieną Klaipėdos ribose 

esančiame kanale veikla yra ribojama dėl 3-ios vandenvietės ir pasienio zonos, o kitoje dalyje, kuri yra 

rajone - vykdoma pramoginė laivyba. Pritarė, kad kanalu būtų pasiekiama Klaipėda nuo Drevernos. 

A. Barbšys pritarė pasiūlė parengti naują miesto galimybių studiją, pasižiūrėti vandens poreikius 

ir pritarė vandenvietės iškėlimui. Pažymėjo, kad reikia dar kartą peržiūrėti, kur reikia perkelti 

vandenvietę, kiek reikia paviršinio vandens, kiek iš gręžinių, nes dabar vanduo imamas tik iš paviršiaus. 

Tačiau šis projektas turi būti ne tik miesto savivaldybės, tam reikia rasti lėšų. Pritarė, kad kanalo 

panaudojimas laivybai būtų patrauklus. 

V. Juška pastebėjo, kad problema yra tame, kad teisės aktai Lietuvoje draudžia naudoti kanalo 

atkarpą, priskirtą prie vandenvietės kaip I-os apsaugos zona, tiesiogiai naudoti ūkinei veiklą, nesusijusiai 

su vandens gavyba ir tiekimu. Pažymėjo, kad beveik visa kanalo atkarpa, kuri priklauso miestui,  yra 

apsaugos juostoje. Ir senajame, ir parengtame naujame bendrajame plane ta vieta pažymėta kaip 

apsauginė. Priminė, kad, kai buvo rengiama Mėlynoji strategija, visi klausimai dėl turizmo toje vietoje 
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kildavo dėl vandenvietės iškėlimo. Todėl, norint pritaikyti kanalą laivybai, reikia išspręsti vandenvietės 

klausimą. Pažymėjo, kad Vilhelmo kanalas yra įtrauktas į Kultūros vertybių  registrą  ir yra paskelbtas 

Valstybės saugomu objektu, todėl norint ką nors daryti, reikia atkreipti dėmesį, kad kanalo panaudojimas 

yra ne tik Klaipėdos miesto, Valstybinio jūrų uosto direkcijos, Klaipėdos rajono, bet ir Kultūros paveldo 

departamento prie LR Kultūros ministerijos reikalas, nes jis saugo kanalą ir jo trasą. Dar viena problema 

yra Kairių poligonas. Todėl, kai yra tiek susikaupusių vienoje vietoje problemų, jo nuomone, įrodo, kad 

šitą klausimą dėl turizmo  (kanalo atkarpoje, kuri yra miesto ribose) reikia svarstyti dviem variantas: 

1) tolimesnis-  svarstyti klausimą dėl 3-io vandenvietės iškėlimo ir  

2) kokios kitos perspektyvos, jeigu negalima iškelti vandenvietės.  

V. Juška papasakojo, kad Lenkijoje yra Elbingo kanalas, pastatytas XIX a. Inžinieriai, susidūrę 

su kanalo vandens lygio problema, nes skirtingus vandenių telkinius skyrė apie 100 m. lygio aukštis, 

pasiūlė iškelti laivus ant bėgių, kad pasiekti vandenį sausuma. Šiuo metu sistema yra labai atraktyvi ir 

puikiai veikia. Pritarė A. Vaitkaus pasiūlymui, kad miesto pietinės dalies gyventojai naudotųsi mažųjų 

laivų prieplauka, kanalu ir jo rekreacinėmis zonomis. 

E. Benetis pritarė A. Vaitkaus pasiūlymams ir pastebėjo, kad vien 3-osios vandenvietės 

problemos sprendimas reikalauja pakeisti bendrąjį planą, kitaip tos problemos sprendimas nusikels dar 

10 m. Suabejojo 3-iosios vandenvietės , kuri ima vandenį iš paviršiaus, geriamo vandens kokybe. 

M. Rimeikis pastebėjo, kad nei Klaipėdoje, nei Klaipėdos rajone nėra Vilhelmo kanalo, nes visur 

uždėtos lentelės „Klaipėdos kanalas“. Pasiūlė pakeisti visur kanalo pavadinimo lenteles. Pritarė, kad iki 

pat II-ojo tilto per Vilhelmo kanalą, jį galima įveiklinti. O likusią dalį kaip įveiklinti - ar padaryti laivų 

apsisukimo stotį, ar kt. - jau yra techninis klausimas.  

 A. Aušra paklausė, kodėl apie kanalo įveiklinimą svarstoma tik iki Lankupių, o ne iki Atmatos, 

nes kalbant apie įveiklinimą, reikia kalbėti apie visą kanalą. Informavo, kad Lankupių šliuzas yra 3,80 

m. pločio. Pastebėjo, kad kalbant apie kanalo įveiklinimo problemos sprendimą, po truputį buvo pereita 

prie 3-ios vandenvietės sprendimo.  Pažymėjo, kad tai yra susiję su Kairių poligonu ir kt., todėl pasiūlytas 

pasirinkimas eiti pačiu sunkiausiu keliu. Tačiau, jeigu būtų pasirinktas sprendimas įveiklinti likusį kanalą 

ir tas pavyzdys būtų sėkmingas, tai ta dalis link Klaipėdos surastų savo sprendimą, iniciatyvas ir lėšas. 

Jo nuomone, Klaipėdos rajonui šito kanalo nelabai reikia, o Klaipėda – negali, todėl yra vienintelis kelias 

- kad šį reikalą perimtų LR Susiekimo ministeriją ir Vidaus vandenų direkcija. Pasiūlė kalbėti apie viso 

kanalo įveiklinimą iki Atmatos.  

D. Buivydienė papasakojo, kad Klaipėdos rajonui rūpi Karaliaus Vilhelmo kanalas. Informavo, 

kad Klaipėdos rajono savivaldybė patvirtino Turizmo plėtros planą, kuris yra sudėtinė savivaldybės plano 

dalis. Šiame plane yra priemonė „Vidaus vandenų struktūros gerinimas“, kurioje numatyta pritaikyti 

Vilhelmo kanalą turizmui, įrengiant atokvėpio, išsilaipinimo, laivelių nuleidimo vietas ir pritaikyti vidaus 

vandens kelią iš Drevernos uosto į Nemuno deltą didesniais laivais, nei 20 vietų. Tai numatyta 

įgyvendinti iki 2030 m., bet ji mananti, kad tai pavyks padaryti anksčiau. Turizmo informacijos centras 

yra numatęs sukurti maršrutą nuo Drevernos uosto iki Klaipėdos 3-iosios vandenvietės, nes būtent tos 

atkarpos nuo tilto iki 3-iosios vandenvietės Klaipėdos rajonas neišnaudoja. Kita kanalo atkarpa – laivyba 

iš Drevernos iki Lankupių, Minijos upe iki Nemuno deltos  yra įveiklinta kelionėms mažais laiveliais, 

kateriais, lėtaeigiais laiveliais. Didesniais laivais negalima, nes per siauri šliuzai. Savivaldybė buvo 

paskelbusi konkursą dėl pontoninės prieplaukos, kurioje galėtų švartuotis didesni laivai, kurie negali 

atplaukti į Drevernos uostą, tačiau pasiūlymų nesulaukė, nors savivaldybė buvo parengusi ir turistinius 

maršrutus. Taip pat plane yra priemonė dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėl kanalo įrengimo Kuršių 

mariomis į šiaurę link Drevernos. Pastebėjo, kad Klaipėdos rajonui yra ne vis vien Vilhelmo kanalas, po 

truputį žingsniai, nors ir nedideli, yra daromi. 

 A. Aušra paklausė, kokios problemos? 
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 D. Buivydienė atsakė, kad problema yra įplaukti ir išplaukti į Drevernos uostą didesniems 

laivams per šliuzus, kurių plotis 3,2 ar 3,4 m. 

L. Mileška patikino, kad kanalas yra saugi vieta ir tinkama irklavimo sportui, pastebėjo, kad 

reikia, kad kanalas būtų nuolat išvalomas ir būtų paprasčiausia infrastruktūra, bet ir dabar galima jame 

vykdyti irklavimo sporto veiklą. 

 A. Vaitkus pastebėjo, kad šiame viename posėdyje bandoma iškelti ir išspręsti visas problemas. 

Pastebėjo, kad jo praktikoje, tokio lygio procesai turėtų būti kuruojami ministerijų: Inovacijos ir 

Susisiekimo bei savivaldybių, per kurias eina kanalas - tada būtų galima identifikuoti situaciją, surašyti 

visas problemas ir  numatyti vykdytojus. Pasiūlė šias nuostatas įrašyti į rezoliuciją. 

M. Rimeikis paklausė, kodėl nedalyvauja Šilutės rajonas, nes kanalas eina ir per Šilutės rajoną? 

P. Bekėža atsakė, kad iš pradžių užmezgami ryšiai su artimiausiais kaimynais, o vėliau su 

susisiekta ir su tolimesniais. 

A. Valentinas pritarė, kad Vilhelmo kanalas yra labai geras projektas. Pastebėjo, kad 2004 m. 

projektas nejuda. Pasiūlė priimti konkretų nutarimą ir siūlyti visoms savivaldybėms, pradedant Klaipėdos 

miesto savivaldybe. Pažymėjo, kad vandens turizmas šiuo metu labai vystosi. Pasiūlė, kad reikia turėti 

tikslą - išplaukti iš Klaipėdos, apiplaukti Dreverną ir grįžti į Klaipėdą- vienas kelias ir kitas kelias – 

plaukiant pro Lankupius, išplaukti į Nemuno deltą. Tada žmonės daug ką pamatytų. Užstrigo prie 3-ios 

vandenvietės klausimo sprendimo ir reikalas nejuda į priekį. Pažymėjo, kad nekeičiant bendrojo plano, 

klausimas nusikels dar 10 metų. 

V. Matutis apibendrino, kad buvo išgirsta daug gerų pasiūlymų ir pritarė A. Vaitkaus pasiūlymui 

siųsti JKKT rezoliucija, kurioje būtų posėdyje išsakytos problemos, kreipiantis į ministerijas - Inovacijų, 

Susisiekimo ir Vidaus vandenų direkciją. Priminė, kad Vilhelmo kanalas prasideda nuo Lankupių per 

Drevernos upę iki Drevernos - I dalis ir nuo Drevernos iki Klaipėdos - II dalis. Rezoliucijoje reikia 

surašyti ir techninių problemų sprendimą: dugno valymą, gylio problemos ir kt. Pasiūlė, kad reikia 

parengti gerą rezoliuciją ir pasitarti į kokias institucijas siųsti. 

 P. Bekėža pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri per 2 savaites parengtų rezoliuciją pagal posėdyje 

išsakytas mintis ir pasiūlymus: P. Bekėža, G. Kutka, A. Nagys. V. Matutis. 

V. Matutis pritarė pasiūlymui sudaryti darbo grupę. 

A. Valentinas pasiūlė, kad miesto tarybos narys A. Vaitkus prisidėtų prie šios darbo grupės, nes 

yra šios srities specialistas ir turi didelę patirtį. M. Rimeikis pritarė A. Valentino pasiūlymui. 

A. Vaitkus sutiko dalyvauti darbo grupėje. 

A. Aušra pasiūlė, kad D. Buivydienę dalyvautų rengiant rezoliucija.  

P. Bekėža patikino, kad rengiant dokumentus bus pasitarta ir su kitais specialistais. 

M. Matutis pastebėjo, kad JKKT pakanka kompetencijos parengti rezoliuciją ir nereikėtų plėsti 

darbo grupės sudėties iki begalybės, nes kai per daug žmonių - sunku susitarti. 

 R. Adomavičius paliko posėdį. 

NUTARTA: 

1. Sudaryti darbo grupę rezoliucijai dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo panaudojimo problemų sprendimo iš 

šių asmenų:  JKKT nariai: V. Matutis, P. Bekėža, G. Kutka, A. Nagys ir kviečiamas dalyvauti Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Vaitkus. 

2. Darbo grupė per 2 (dvi) savaites parengia rezoliucijos projektą, pateikia jį susipažinimui JKKT 

nariams el. paštu ir išsiunčia sutartais adresais. Pasirašo rezoliuciją JKKT pirmininkas. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nario Juozo Liepuonio prašymo. 

Pranešėjas – Juozas Liepuonius, Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas. 
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P. Bekėža informavo, kad 2021-09-01 gautas Jūrų kapitonų asociacijos pirmininko kapitono 

Juozo Liepuoniaus raštas, kuriame jis prašo atsistatydinti iš JKKT ir siūlo, kad jį pakeistų kitas 

asociacijos narys kapitonas Žygintas Gineitis. 

J. Liepuonius paaiškino, kad pateikė prašymą dėl Jūrų kapitonų asociacijos atstovo pakeitimo 

JKKT todėl, kad jis dažnai ir ilgai būna išplaukęs, ir nors pastaruoju metu posėdžiai būna nuotoliniai, 

jūroje ne visada būna geras ryšys internetui. Siūlo kapitoną Žygintą  Gineitį, kurį anksčiau buvo 

delegavęs, kad dalyvautų JKKT posėdžiuose kaip Jūrų kapitonų asociacijos atstovas, kai pats negalės. 

Pažymėjo, kad Ž. Gineitis yra kompetetingas jūriniuose reikaluose ir nebijo ryžtingai pasisakyti rūpimais 

klausimais. 

Ž. Gineitis papasakojo apie save, pažymėjo, kad jis yra žmogus, kuris siekia tikslo ir dėl 

reikalingo tikslo padarys viską. Papasakojo, kad kiekvienas punktas jam yra iššūkis. Pažymėjo, kad jam 

svarbu, kad siekiamas tikslas būtų teisingas, žmonėms priimtinas ir reikalingas. Kad pasiekti tikslą, reikia 

išsiaiškinti, kokios problemos, koks jų eiliškumas jas sprendžiant ir išsiaiškinti, kaip sieksime jų 

sprendimo. Informavo, kad jis jau 10 metų plaukioja kapitonu su DFDS keltu. Trumpai pristatė savo 

darbo patirtį ir pasakojo apie šeimą. 

 V. Matutis pasiūlė pritarti. 

NUTARTA.  

1. Pritarti kapitono Juozo Liepuoniaus prašymui atsistatydinti iš Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos. 

2. Pritarti kapitono Juozo Liepuoniaus siūlymui, kad Jūrų kapitonų asociaciją Jūrinės kultūros 

koordinacinėje taryboje vietoj jo atstovautų kitas Jūrų kapitonų asociacijos narys - kapitonas Žygintas 

Gineitis. 

3. Rekomenduoti Kultūros skyriui rengti miesto tarybos sprendimą dėl Jūrinės kultūros koordinacinės 

tarybos sudėties pakeitimo. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko Petro Bekėžos prašymo. 

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

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

 P. Bekėža informavo, kad jis pateikė prašymą atsistatydinti iš JKKT pirmininko pareigų dėl 

pablogėjusios sveikatos po Jūros šventės ir didelių apkrovimų šiais metais – gydytojai rekomendavo 

sumažinti darbų apimtis ir įtampą. Paaiškino, kad atsistatydinęs iš pirmininko pareigų, jis pasilieka JKKT 

taryboje eiliniu nariu. 

 Ž. Gineitis paklausė, ką P. Bekėža siūlo vietoj savęs. 

  P. Bekėža informavo, kad V. Matutis buvo pasiūlęs G. Kutką ir A. Nagį. Yra du JKKT pirmininko 

pavaduotojai. Pažymėjo, kad A. Nagys ir R. Adomavičius gerai darbuojasi JKKT taryboje. Paaiškino, 

kad kol kas jis nesiūlys kandidato ir pasiūlė kitiems JKKT nariams siūlyti kitus kandidatus.  Priminė, kad 

šiandien reikės išrinkti naują JKKT pirmininko, vadovaujantis naujos redakcijos JKKT nuostatų 9.4 

papunkčiu. Pastebėjo, kad reikia patikslinti JKKT reglamentą, nes ten yra išlikusi nuostata, kad JKKT 

pirmininką tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, o JKKT tik rekomenduoja. 

V. Matutis pažymėjo, kad JKKT veikia jau daugiau kaip 10 metų - nuo pat 2010 m. įsikūrimo 

pradžios ir yra pakilusi į dideles aukštumas, į JKKT balsą yra įsiklausoma, posėdžiuose dalyvauja miesto 

tarybos nariai, mero pavaduotojas, pažymėjo, kad dėl tokių pasiekimų yra didelis P. Bekėžos nuopelnas. 

Pasiūlė pritarti P. Bekėžos prašymui ir rinkti kitą, jaunesnį pirmininką. 

M. Rimeikis patikslino, kad P. Bekėža pakėlė JKKT į labai aukštą lygį. Pasiūlė, kad tie, kurie 

sutiks būti pirmininku – prisistatytų kitame posėdyje su savo programa. Paprašė, kad P. Bekėža dar 

pabūtų JKKT pirmininku iki kito posėdžio. 
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 P. Bekėža atsakė, kad prašymą dėl atsistatydinimo JKKT nariams jis pateikė anksčiau, kad būtų 

laiko pagalvoti, ką siūlyti vietoj jo. 

 G Kutka nepritarė M. Rimeikio pasiūlymui, kad kandidatai siūlytų programas, nes vienas kitą 

pažįsta, siūlė balsuoti ir išsirinkti pirmininką. Sutiko su pasiūlymu kandidatuoti į pirmininkus, pažymėjo, 

kad tai didelė atsakomybė, tam reikalingas palaikymas ir finansiniai resursai. 

P. Bekėža priminė, kad oficialiai buvo pasiūlytos tik dvi kandidatūros: Alfredas Nagys ir 

Gintautas Kutka. Paklausė, ar A. Nagys sutinka kandidatuoti į pirmininkus? 

A. Nagys padėkojo P. Bekėžai už darbą šioje taryboje ir kituose darbuose. Pritarė P. Bekėžos 

prašymui atsistatydinti iš pirmininko pareigų. Padėkojo už pasitikėjimą, tačiau, atsakė, kad nelabai norėtų 

būti JKKT pirmininku dėl savo temperamento. Jo nuomone G. Kutka yra didesnis diplomatas, kaip ir                     

P. Bekėža. Pasiūlė Romualdo Adomavičiaus kandidatūrą į JKKT pirmininkus. 

A. Aušra padėkojo P. Bekėžai už kantrybę ir gebėjimą visus suvaldyti. Pasiūlė pritarti P. Bekėžos 

prašymui ir rinkti kandidatus iš tų, kurie sutinka. 

D. Žukienė pastebėjo, kad bus sunku pakeisti P. Bekėžą, nes jo demokratinis valdymas yra 

išskirtinis. Tai valdymas be konfliktų, be tarpusavio nesutarimų. Paskutiniu metu JKKT žiba visoje 

Klaipėdoje, dėka to miesto jūrinio identiteto formavimas yra ženkliai pasistūmėjęs. Padėkojo P. Bekėžai 

už darbą. Pastebėjo, kad kitas kandidatas turi labai norėti ir pagalvoti, ar galės tokiomis pat vėžėmis 

važiuoti į priekį ir dar smarkiau.  

P. Bekėža pasiūlė pasisakyti kitam pasiūlytam kandidatui Romui Adomavičiui. 

R. Mažonienė atsakė, kad R. Adomavičiaus nebėra posėdyje, nes JKKT posėdžio pradžioje jis 

pasakęs, kad skuba į keltą, todėl prašęs greičiau svarstyti pirmą darbotvarkės klausimą. 

P. Bekėža pastebėjo, kad būtų negerai balsuoti už žmogų, kurio nėra posėdyje. Priminė, kad yra 

tik vienas kandidatas į pirmininkus Gintautas Kutka. Paklausė, ar JKKT priima sprendimą ir balsuoja dėl 

1 (vieno) kandidato? 

 V. Matutis pasiūlė balsuoti dėl G. Kutkos, kuris turi didelę patirtį ir pastebėjo, kad iki JKKT 

kadencijos pabaigos liko nedaug laiko. Pažymėjo, kad R. Adomavičius JKKT taryboje yra dar nesenai, 

pirmą kadenciją ir kelis metus, todėl dar turi laiko mokytis. 

Svarstant klausimą dėl naujo JKKT pirmininko rinkimų, posėdyje dalyvavo 15-ka JKKT narių. 

 P. Bekėža paklausė, ar yra kas prieš, kad Gintautas Kutka būtų JKKT pirmininku? 

  Niekas neatsakė. 

  P. Bekėža paklausė, ar yra susilaikiusiųjų? 

Niekas neatsakė. 

P. Bekėža konstatavo, kad bendru sutarimu G. Kutka išrinktas Jūrinės kultūros koordinacinės 

tarybos pirmininku. 

  P. Bekėža pasveikino G. Kutką ir padėkojo JKKT nariams už bendrą darbą, pažymėjo, kad  be jų 

idėjų, darbo ir sutarimo nebūtų pasiekti dabartiniai JKKT pasiekimai. 

 G. Kutka padėkojo už pasitikėjimą ir pažadėjo pagalvoti apie pirmininko pavaduotojus, 

Pažymėjo, kad svarbu, kad pavaduotojas galėtų vesti posėdį, kai nėra pirmininko. 

NUTARTA: 

1. Pritarti Petro Bekėžos prašymui atsistatydinti iš Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko 

pareigų. 

2. Patvirtinti Gintautą Kutką, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantįjį direktorių, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos pirmininku. 

 

 Nutarimas priimtas bendru sutarimu.  

 

4. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 
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Pranešėjas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

 P. Bekėža informavo apie JKKT susirašinėjimą su institucijomis dėl Žiemos uosto ir gautus 

atsakymus, kuriuos JKKT nariai gavo kaip posėdžio medžiagą. Priminė, kad reikės stengtis, kad 

klausimas dėl Žiemos uosto patektų į Klaipėdos jūrų uosto plėtojimo tarybą. Joje turėtų būti diskutuojama 

šituo klausimu ir priimami kokie nors sprendimai, nes taip pasisakė LR Susisekimo ministerija. 

P. Bekėža pristatė kito JKKT posėdžio darbotvarkės klausimus ir priminė, kad  naujas 

pirmininkas galės darbotvarkę koreguoti. 

NUTARTA. Patvirtinti 2021 -10-12, 15.00 val.  JKKT posėdžio darbotvarkę: 

1. Diskusiją apie jūrinę kultūrą. 

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

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. rugsėjo 14 d. 17.00 val. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


