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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. spalio 29 d. Nr. (20.26.) - TAR1- 200 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2021 m. spalio 12 d. 15.00 val.  

Vieta: Zoom platforma 

 

Posėdžio pirmininkas – Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, 

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 (14 iš 20): 

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

saugotojas; 

2. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas; 

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

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

dispečeris; 

5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

6. Juozas Liepuonius, Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas; 

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

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

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

asociacijos narys; 

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

vedėja; 

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

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos narys; 

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

darbuotojas; 

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

sektorinio praktinio mokymo centro vadovas; 

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

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Žygintas Gineitis, Jūrų kapitonų asociacijos narys; 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimo regatoje „Tall Ships“ ir „Baltic Sail“ projekte. 

2. Dėl JKKT pirmininko pavaduotojų. 



2 

 

3. Dėl JKKT reglamento koregavimo. 

4. Dėl pritarimo JKKT raštams dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo. 

5. Dėl situacijos Vėtros gatvėje Melnragėje. 

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

 

Posėdžio medžiaga: 

1. JKKT nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 

T2-71 (2019 m. gegužės 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-148 redakcija), 

2 lapai; 

2. JKKT reglamentas, patvirtintas Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d.  

posėdyje 2015 m. lapkričio 16 d.  protokolo Nr.(20.26)- TAR1- 78 nutarimu, 3 lapai;  

3. JKKT 2021-09-30 raštas (1.27)-T5-373 „Dėl Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalo naudojimo 

krašto ekonominiam potencialui didinti“ ir adresatų sąrašas, 4 lapai; 

4. JKKT 2021-09-30 raštas (1.27)-T5-371 „Prašymas ir klausimai dėl Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) 

kanalo“ Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos direktoriui Vidmantui Bezarui, 2 

lapai; 

5. JKKT 2021-09-30 raštas (1.43)-TNS-338 „Prašymas ir klausimai dėl Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) 

kanalo“ Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui, 2 lapai; 

6. JKKT 2021-09-30 raštas (1.27)-T5-370 „Prašymas ir klausimai dėl Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) 

kanalo“ Šilutės rajono merui Vytautui Laurinaičiui, 1 lapas; 

7. JKKT 2021-09-30 raštas (1.27)-T5-372 „Prašymas ir klausimai dėl Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) 

kanalo“ Klaipėdos rajono merui Broniui Markauskui, 2 lapai; 

8. D. Žukienės 2021-09-23 raštas „Dėl betvarkės Vėtros gatvėje“ Klaipėdos miesto merui V. 

Grubliauskui, Savivaldybės administracijos direktoriui G. Neniškiui, Savivaldybės tarybos Miesto ūkio 

ir aplinkosaugos pirmininkui A. Šimkui, 2 lapai; 

9. JKKT darbo planas 2021 metams, patvirtintas JKKT 2020 m. gruodžio 8 d. posėdyje 2021-01-11 

protokolu Nr.TAR1-4, 2 lapai. 

  

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimo regatoje „Tall Ships“ ir „Baltic 

Sail“ projekte. 

Pranešėja – Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

vedėja. 

E. Deltuvaitė informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2021 m. pritarė  regatos „Tall 

Ships“ organizavimui Klaipėdoje 2024 m. Miestas mokės kasmetinį regatos narystės mokestį.  Kitais 

metais savivaldybė planuoja skelbti konkursą, kas įgyvendins regatos organizavimą Klaipėdoje. Iš 

Londono gautas patvirtinimas, kad Klaipėda yra įtraukta į regatos maršrutą.  Dėl COVID-19 pandemijos  

regata „Baltic sail“ buvo pristabdyta.  Mūsų žiniomis minėtos regatos organizatoriai ruošia sutarties 

projektą ateinantiems 5 metams ir tikisi ją pasirašyti 2022 m. pavasarį. Savivaldybei yra svarbu  

susipažinti su sutarties projektu bei gauti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimą. Pranešėja 

paprašė JKKT palaikymo, kad „Baltic sail“ regata  vyktų Klaipėdoje. 

G. Kutka patikslino, kad JKKT turėtų suprasti abiejų regatų svarbą ir kvietė JKKT narius 

pasisakyti  už miesto tarybos pritarimą priimtinai sutarčiai dėl „Baltic Sail“ regatos.  

 E. Deltuvaitė patikslino, kad lėšos regatai yra planuojamos kitiems metams. Tikimasi, kad 

pritarimas sutarčiai gali būti pasiektas jau šiais metais, nes gautą sutarties projektą išversti į lietuvių kalbą 

užtruktų apie 2 savaites, parengti tarybos sprendimą galima per 1 mėnesį. 
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 R. Adomavičius pastebėjo, kad jau kuris laikas dėl darbuotojų kaitos neaiški situacija yra VšĮ 

„Klaipėdos šventės“. Iš darbo išėjo ilgametė projekto „Baltic Sail“ koordinatorė Violeta Ulevičienė, 

buvusi JKKT narė, suabejojo ar bus kam įgyvendinti regatas. 

E. Deltuvaitė patikslino, kad dėl regatos „Baltic Sail“ įgyvendinimo bus skelbiamas atviras 

konkursas. 

 G. Kutka pasiūlė, kad JKKT kreiptųsi į miesto tarybą su prašymu  pritarti regatos „Baltic Sail“ 

organizavimui Klaipėdoje ir išreikštų susirūpinimą dėl VšĮ „Klaipėdos šventės“ esamos situacijos, 

kuomet vadovų kaita išbalansavo organizacijos veiklą.  

NUTARTA. Pavesti G. Kutkai ir E. Deltuvaitei  parengti kreipimosi projektą į Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybą dėl regatos „Baltic Sail“  tęstinumo. Su rašto projektu  el. paštu supažindinti JKKT 

narius. Gavus jų pritarimą, raštą išsiųsti Klaipėdos miesto tarybai. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl JKKT pirmininko pavaduotojų. 

Pranešėjas – Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 

G. Kutka pastebėjo, kad JKKT nuostatai nereglamentuoja, kiek pavaduotojų gali turėti JKKT 

pirmininkas. Pasiūlė laikytis įprastos praktikos ir  išsirinkti 2 pavaduotojus, atsižvelgiant į lyčių balansą. 

Svarbu, kad nesant pirmininkui,  posėdį galėtų pravesti pirmininko pavaduotojas. Jo nuomone, tokią 

patirtį turi R. Adomavičius ir E. Deltuvaitė. 

R. Adomavičius ir E. Deltuvaitė sutiko tapti pavaduotojais. 

NUTARTA. Patvirtinti Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojais: Eglę 

Deltuvaitę, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėją ir Romualdą 

Adomavičių, Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotoją – vyr. fondų saugotoją. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl JKKT reglamento koregavimo. 

Pranešėjas – Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 

 G. Kutka priminė, kad miesto taryba 2019 m. gegužės mėn. patvirtino JKKT nuostatų naują 

redakciją, tačiau atitinkamai  JKKT darbo reglamentas nebuvo pakoreguotas. Pasiūlė išdiskutuoti JKKT 

reglamento patikslinimą, atsižvelgiant į  JKKT  nuostatus ir patikslinti  kai kurias formuluotes. Pasiūlė 

sudaryti darbo grupę JKKT reglamento projektui parengti: V. Matutis, G. Kutka, A. Nagys, P. Bekėža.  

NUTARTA: 

1. Patvirtinti darbo grupę JKKT reglamento pakeitimo projektui parengti: V. Matutis, G. Kutka, A. 

Nagys, P. Bekėža. 

2. Per 2 savaites parengti JKKT reglamento pakeitimo projektą ir jį pateikti JKKT nariams. Reglamento 

projektą apsvarstyti tarybos posėdyje. 

 

 Nutarimas priimtas bendru sutarimu.  

  

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo JKKT raštams dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo. 
Pranešėjas – Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 
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 G. Kutka informavo, kad nutylėjimo būdu JKKT nariai pritarė raštų dėl Karaliaus Vilhelmo 

kanalo projektams 2021-09-28, nes tą dieną baigėsi pasiūlymų dėl raštų turinio pateikimo terminas. 

Padėkojo visiems JKKT nariams už pastabas ir pasiūlymus bei darbo grupei, kuri parengė raštus. 

Priminė, kad raštai jau registruoti, išsiųsti adresatams ir pradėti gauti pirmieji atsakymai. Atsakymus 

pasiūlė vertinti kitame posėdyje. Paprašė protokoliniu nutarimu patvirtinti parengtus ir išsiųstus raštus.  

NUTARTA. Patvirtinti, kad JKKT nariai 2021-09-28 pritarė raštų dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo 

projektams. 

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga: 3-7 punktai, 5 raštai. 

 

 Nutarimas priimtas bendru sutarimu.  

 

5. SVARSTYTA. Dėl situacijos Vėtros gatvėje Melnragėje. 
Pranešėja - Dalia Žukienė, Visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė. 

G. Kutka informavo, kad D. Žukienė išdėstė apie problemas Vėtrų gatvėje internetiniame portale 

„Atvira Klaipėda“ ir pasiūlė D. Žukienei pristatyti klausimą. 

D. Žukienė papasakojo apie situaciją Vėtros gatvėje, kuri veda prie jūros ir molo. Pristatė 2021-

09-23 raštą adresuotą merui „Dėl betvarkės Vėtros gatvėje“ (pridedama posėdžio medžiaga, 8 punktas). 

Papasakojo, kad trumpoje 300 m. ilgio Vėtrų gatvėje ir  šalia jos nedideliame plote yra įsikūrę daug  

valstybinių institucijų, įsikūrę verslininkų (restoranai, buriavimo mokykla), atvyksta daug lankytojų, yra 

2 aikštelės: automobilių ir autobusų. Pažymėjo, kad jos nuomone estetiniu požiūriu aplinka yra 

nesutvarkyta, vyrauja vizualinė tarša, savivaldybė ją tvarko chaotiškai: nesutvarkytas dviračių takas, iš 

miesto negalima dviračiais iki molo atvažiuoti ir juos ten pastatyti. Priminė, kad savivaldybė  nevykdo 

2018 m. patvirtinto Darnaus judumo plano, kuriame buvo numatyta sutvarkyti dviratininkų patekimą į 

Melnragę, o Vėtrų g. įrengti dviračių stovėjimo aikštelę. Pranešėja informavo, kad apleistuose 

privačiuose sklypuose ir aplink valstybines įstaigas yra daug netvarkos, atliekų ir šiukšlių.  Priminė, kad 

Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklės įpareigoja sklypų savininkus  palaikyti tvarką. Informavo, 

kad įvyko melnragiškių ir LR Seimo nario A. Pociaus susitikimas. Pažymėjo, kad tokią betvarkę šalia 

jūros ir molo galima ir reikia nedelsiant šalinti, nes Melnragės gyventojai ir seniūnaitė M. Kalendė vieni 

to padaryti negali. Pažymėjo, kad planavimas yra chaotiškas, neapgalvotas, nes miesto bendrajame plane, 

kuris dabar jau patvirtintas, giliavandenis uostas niekur nėra dingęs, o toje vietoje, per kurią ateityje 

turėtų eiti geležinkelis, automobilių keliai ir kita - jau įrengtas Melnragės parkas, kuris kainavo apie 0,5 

milijono eurų. 

 G. Kutka  informavo, kad, perskaitęs D. Žukienės straipsnį „Atviroje Klaipėdoje“, apsilankė 

Vėtrų g. Pasiūlė kreiptis į savivaldybę, kad ji šiai teritorijai skirtų didesnį dėmesį. Jo nuomone, aplinka 

bus labiau sutvarkyta, kai Klaipėdos švyturys bus atvertas visuomenei. Informavo, kad teritorija, einant 

link molo iš kairės pusė priklauso KLASCO. Pasiūlė JKKT kreiptis į KLASCO dėl teritorijos 

sutvarkymo.  

G. Kutka pakvietė kiekvieną JKKT narį apsilankyti minėtoje teritorijoje ir pateikti pasiūlymus. 

Pastebėjo, kad, deja, nėra nuorodos, kad čia netoli yra molas. Pritarė, kad šia teritorijai trūksta dėmesio. 

 V. Navickaitė pritarė D. Žukienės pasiūlymams, pasidžiaugė, spalvotai išdažytu jūriniu 

konteineriu ir kad ten yra  maitinimo vietos, nes  yra kur ateiti ir atvesti svečius, pažymėjo, kad dėl jūrinių 

simbolių - molo ir bunkerio, kurį jau baigia jūra pasiglemžti - yra ką nuveikti.  

 A. Nagys pritarė, kad reikia nuorodos į molą. Pažymėjo, kad gatvės ir teritorija jau dabar yra 

nepritaikytos automobilių srautams. Iki automobilių aikštelės saulėtą savaitgalį privažiuoti neįmanoma, 

gatvė yra siaura ir visa užstatyta automobiliais. Lankytojai nepatenkinti: vieni negali įvažiuoti, kiti 

išvažiuoti. Pirmiausi, ten reikia sutvarkyti eismą. Gėda už miestą, kai atvažiuoja svečiai. 
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  D. Žukienė pritarė, kad savivaldybė neįvertino, kad sukūrus tokį traukos centrą, susidarys tokia 

situacija. Priminė švaros ir tvarkos taisykles, pasiūlė savivaldybės atstovams ten atvažiuoti keletą kartų 

ir pareikalauti susitvarkyti.   

V. Matutis pasidžiaugė, kad buvo iškelta ši problema. Pastebėjo, kad KLASCO savo teritorijoje, 

greičiausiai, pati nežino ką darys. Pasiūlė sugrįžti prie šito klausimo kovo ar balandžio mėnesį ir sudaryti 

darbo grupę, kuri nuvažiuotų į vietą ir įvertinus šiandieniniame posėdyje aptartus pastebėjimus, galėtų 

detaliai išanalizuoti situaciją ir pateikti pasiūlymus. Priminė, kad šioje teritorijoje yra KLASCO ir Uosto 

direkcijos, kaip 2 ūkinių vienetų, santykiai. Darbo grupė atrastų į kokias institucijas galima būtų kreiptis 

ir ką būtų galima siūlyti. 

 G. Kutka pritarė V. Matučio pasiūlymui. Pasiūlė sudaryti darbo grupę iš šių narių: D. Žukienė, 

P. Bekėža, V. Matutis, V. Navickaitė, A. Vaitkus. 

V. Matutis pasiūlė A. Nagį.  A. Nagys atsakė, kad gyvena Vėtrų g., todėl gali būti apkalintas 

šališkumu.  

 M. Rimeikis pasiprašė dalyvauti darbinės grupės veikloje, ruošiant pasiūlymus savivaldybei, nes 

jis atstovauja priekrantės žvejus, o Vėtros gatvėje numatyta ir dabar vykdoma mažos apimties priekrantės 

žuvininkystės veikla.  

NUTARTA. Sudaryti darbo grupė Vėtros gatvės teritorijos situacijai įvertinti iš šių narių: D. Žukienė,      

P. Bekėža, V. Matutis, V. Navickaitė, G. Kutka, M. Rimeikis, A. Vaitkus, kuri susipažinus ir išanalizavus  

situaciją pateiks pasiūlymus JKKT iki 2022 m. balandžio mėn. 

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

Pranešėjas – Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius, 

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 

 G. Kutka pasiūlė pasitarti dėl likusių kelių JKKT posėdžių iki Naujų metų ir jų klausimų pagal 

2021 metų JKKT darbo planą. Pasiūlė nesvarstyti darbotvarkės klausimų „ Diskusija „Kaip suprantame 

jūrinę kultūrą“- lapkričio mėnesį ir „Diskusija  „Jūrinių ženklų įamžinimo reikalingumas prie Dangės 

upės ir kitose Klaipėdos miesto vietose“ – gruodžio mėn., nes tam reikėtų kviesti specialistą. 

D. Žukienė pastebėjo, kad savivaldybės planuose buvo jūrinės kultūros akcentai, pacitavo keletą 

priemonių ir už jas atsakingas institucijas. 

 G. Kutka pastebėjo, kad abi diskusijos yra susijusios, pasiūlė lapkričio mėn. svarstyti klausimą  

apie Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame plane numatytas priemones jūrine kultūros tema, 

paprašyti, kad būtų įvertinta, kas padaryta ir kas planuojama strateginiame plane. 

 P. Bekėža pasiūlė pasikviesti vicemerą A. Barbšį, kuris yra Jūrinių ir vidaus vandenų komisijos 

pirmininkas. 

 R. Adomavičius pasiūlė pasikviesti Strateginio planavimo skyriaus atstovą. 

 D. Žukienė pasiūlė pakviesti Klaipėdos turizmo ir kultūros informacinio centro direktorę R. 

Savickienę. 

 G. Kutka pastebėjo, kad JKKT nėra kontroliuojant institucija, todėl nelabai svarbu ataskaitos, 

įdomiau, kas yra planuojama. Pasiūlė kviesti savivaldybės atstovus pasisakyti tame kontekste.  

G. Kutka pasiūlė JKKT nariams lapkričio mėn. posėdžiui pagalvoti apie JKKT darbo planą                   

2022 m., o  gruodžio mėn. neorganizuoti posėdžio. 
 

NUTARTA. Patvirtinti 2021-11-09, 15.00 val.  JKKT posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame plane numatytų priemonių apie jūrinę kultūrą ir 

jūrinius akcentus. 

Kviesti dalyvauti:  

Mero pavaduotoją A. Barbšį, Jūrinių ir vidaus vandenų komisijos pirmininką; 

Klaipėdos miesto savivaldybės Strateginio planavimo skyriaus atstovą;  
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Turizmo informacijos ir kultūros centro direktorę R. Savickienę.  

3. Dėl JKKT reglamento pakeitimo. 

4. Dėl JKKT darbo plano 2022 m. 

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

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. spalio 12 d. 16.07 val. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Kutka 

 

 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


