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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jūrinės kultūros koordinacinė taryba (toliau – Taryba) prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

nuolat veikianti visuomeninė struktūra, koordinuojanti jūrinės kultūros ir uostamiesčio identiteto 

formavimo klausimus bei vykdanti konsultanto funkcijas. 

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės 

aktais, tarptautinės teisės aktais, tarptautiniais jūrų teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimais, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nuostatais ir šiuo reglamentu. 

3. Taryba sudaroma vadovaujantis Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nuostatais. 

4. Tarybos nariai dirba savanoriškumo pagrindais. 

5. Tarybos nariai apie darbą Taryboje informuoja ir gali atsiskaityti juos delegavusioms jūrinės veiklos 

įmonėms ir organizacijoms. 

 

II. PAGRINDINĖS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

6. Taryba vykdo šias funkcijas: 

6.1. Koordinuoja veiklą, susijusią su Lietuvos jūrinės kultūros ir Klaipėdos uostamiesčio jūrinio 

identiteto formavimo klausimais. 

6.2. Pagal savo kompetenciją svarsto gautus pasiūlymus jūriniais klausimais ir teikia  rekomendacijas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijai  bei miesto institucijoms. 

6.3. Padeda Klaipėdos miesto savivaldybei spręsti miesto jūrinės kultūros formavimo, puoselėjimo ir 

propagavimo klausimus. 

6.4. Bendradarbiauja su Lietuvos ir Klaipėdos miesto institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis, 

puoselėjant jūrines tradicijas ir paveldą. 

6.5. Teikia rekomendacijas dėl jūrinės kultūros puoselėjimo krypčių, bendradarbiavimo būdų ir 

finansavimo prioritetų nustatymo. 

6.6. Konsultuoja Lietuvos ir Klaipėdos miesto savivaldybės institucijas, įmones, organizacijas ir miesto 

gyventojus jūrinės kultūros formavimo klausimais.  

6.7. Apie Tarybos darbą, svarstomus klausimus teikia informaciją miesto visuomenei per žiniasklaidos 

priemones. 

 

III. TARYBOS TEISĖS 

 

7. Taryba turi teisę: 

7.1. Formuoti darbo grupes (komisijas) atskiriems klausimams spręsti. 

7.2. Gauti iš Klaipėdos miesto įmonių, organizacijų ir savivaldybės administracijos ir jos padalinių 

Tarybos darbui reikalingą informaciją ir dokumentus. 

7.3. Kviesti į savo posėdžius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos 

atstovus, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovus ir privačius asmenis. 

7.4. Kviesti į savo posėdžius ekspertus, kurių išvados reikalingos sprendimų priėmimui. 

7.5. Priimti sprendimus ir teikti pasiūlymus bei rekomendacijas savo kompetencijos ribose. 

7.6. Dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi jūriniai 

klausimai. 



 

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Tarybos nariai tvirtina pirmininką, pritarus ne mažiau kaip pusei posėdyje dalyvaujančių 

Tarybos narių savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Tarybos veiklą organizuoja 

pirmininkas. 

9. Tarybos pirmininko teikimu Taryba apsvarsto ir tvirtina pirmininko pavaduotoją (-us). 

10. Taryba kasmet patvirtina veiklos planą, kurio vykdymą pasibaigus metams aptaria Tarybos posėdyje. 

Tarybos pirmininkas iki einamųjų metų balandžio 1 d. už praėjusių metų Tarybos veiklą pateikia 

savivaldybės tarybai laisvos formos ataskaitą raštu. 

11.  Tarybos posėdžius šaukia ir veda Tarybos pirmininkas. Jeigu pirmininko nėra arba negali dalyvauti 

– jo pareigas vykdo pirmininko pavaduotojas. 

12. Tarybos nariai gali teikti siūlymą įtraukti į Tarybos darbotvarkę klausimą dėl pirmininko 

atstatydinimo, jeigu jis aplaidžiai organizuoja Tarybos darbą, nuolat pažeidinėja Tarybos nuostatus 

ir šį reglamentą, trukdo Tarybos darbui ar įvykdo kitokius pažeidimus. Pasiūlymas, pasirašius ne 

mažiau kaip pusei Tarybos narių, pateikiamas raštu, nurodant priežastis. Pasiūlymas dėl pirmininko 

atstatydinimo turi būti svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje, bet ne vėliau nei 30 dienų 

nuo pasiūlymo gavimo datos. 
13. Tarybos pirmininko teikimu, Tarybos nariai gali pakeisti pirmininko pavaduotoją, pritarus ne mažiau 

kaip pusei posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. 

14. Tarybos dokumentaciją tvarko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskirtas sekretorius: 

14.1. Tarybos pirmininko nurodymu rengia posėdžių darbotvarkę ir reikiamą medžiagą, kviečia į 

posėdžius Tarybos narius ir kitus asmenis, rašo posėdžių protokolus, tvarko, saugo ir parengia 

perduoti į archyvą Tarybos dokumentus. Protokolus pasirašo Tarybos (posėdžio) pirmininkas ir 

sekretorius. 

14.2. Tarybos pirmininko pavedimu rengia Tarybos siunčiamus dokumentus. Tarybos siunčiamus raštus 

ir kitus dokumentus pasirašo Tarybos pirmininkas. 

14.3. Tarybos dokumentacija tvarkoma pagal raštvedybos taisyklių bei savivaldybėje taikomus 

reikalavimus. 

15. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę siūlyti darbotvarkės klausimus. Pasiūlymus darbotvarkei, 

nutarimų projektus, medžiagą, reikalingą klausimo sprendimui Tarybos nariai pateikia sekretoriui ne 

vėliau kaip 7 darbo dienas iki posėdžio dienos elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis. 

16. Darbotvarkės klausimo, nutarimo paruošimui, vienkartinių problemų sprendimui Taryba gali sudaryti 

darbo grupes (komisijas), kurios nagrinėjamu klausimu surenka reikalingą informaciją, paruošia 

pranešimą ir nutarimo projektą Tarybos posėdžiui. Darbo grupė šią medžiagą pateikia sekretoriui ne  

vėliau kaip 7 darbo dienas iki posėdžio dienos. 

17. Dėl vėliau nustatyto laiko pateiktų siūlymų ar  darbotvarkės klausimų nagrinėjimo Taryba sprendžia 

posėdyje. 

18. Tarybos posėdžiams skirtą medžiagą (kvietimą, darbotvarkę, nutarimų projektus ir kitą pridedamą 

medžiagą) sekretorius Tarybos nariams išsiunčia elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ne 

vėliau kaip 3 darbo dienos iki posėdžio dienos. 

19. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau nei kartą per ketvirtį antradieniais 15.00 val. Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos patalpose arba nuotoliniu būdu. Taryba gali rengti 

išvažiuojamuosius posėdžius. 
20. Neeiliniai Tarybos posėdžiai gali būti šaukiami pirmininko ar ne mažiau kaip vieno trečdalio  Tarybos 

narių iniciatyva. Tokiu atveju apie šaukiamą posėdį Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 

3 darbo dienas iki posėdžio dienos. 

21. Tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos 

posėdžio dalyviais pripažįstami ir Tarybos nariai, nedalyvaujantys dėl svarbių priežasčių ir pateikę 



raštu sprendimų projektus svarstomais klausimais. Tarybos nariai, negalėsiantys dalyvauti posėdyje, 

privalo iš anksto apie tai informuoti sekretorių. 

22. Tarybos narys, nedalyvaujantis Tarybos posėdyje, raštišku pranešimu gali deleguoti į Tarybos posėdį 

savo atstovą, kuris turi teisę pasisakyti, dalyvauti diskusijose. Atstovui nesuteikiama teisė balsuoti 

priimant sprendimus. 

23. Jei Tarybos narys 3 kartus iš eilės arba 5 kartus per metus nedalyvavo posėdyje, ar Tarybos narys 

įgyja teistumą pagal baudžiamąjį kodeksą, grubiais poelgiais diskredituoja Tarybos vardą, Taryba 

turi teisę kreiptis į Tarybos narį delegavusią organizaciją su prašymu jį pakeisti. 

24. Posėdį pradeda Tarybos pirmininkas, pasiūlydamas pritarti posėdžio darbotvarkei ir ją patvirtinti. 

Taryba gali darbotvarkę papildyti, pakeisti klausimų svarstymo eiliškumą, klausimų svarstymą atidėti 

vėlesniam posėdžiui, klausimą perduoti darbo grupei (komisijai) parengti. 

25. Taryba gali nustatyti pranešėjų ir diskusijų dalyvių pasisakymų laiką, klausimų svarstymo ir posėdžio 

trukmę.  

26. Darbotvarkės klausimai posėdyje paprastai svarstomi šia tvarka: 

26.1. Pagrindinis pranešimas arba informacijos pateikimas. 

26.2. Kviestų asmenų, specialistų pasisakymai ir komentarai. 

26.3. Tarybos narių pasisakymai, diskusijos. 

26.4. Pranešėjo atsakymai į klausimus. 

26.5. Pasiūlymų teikimas nutarimo projektui. 

26.6. Sprendimo priėmimas ir nutarimo tvirtinimas. 

27.  Kilus konfliktui tarp narių, jie sprendžiami Taryboje, sudarant nešališką komisiją. Komisija, ištyrusi 

ginčo esmę, pateikia rekomendacijas. Nepavykus ginčo išspręsti, sprendžiamas klausimas dėl narių, 

tarp kurių kilo ginčas, pakeitimo. Jeigu jūrinės veiklos įmonės ir įstaigos, delegavusios atstovą į 

Tarybos narius, nesutinka pakeisti savo atstovų, toliau ginčas sprendžiamas besiginčijamų šalių 

nuožiūra. Taip pat, jeigu tokie ginčai trukdo Tarybos darbui, tai pirmininko teikimu posėdyje gali 

būti priimtas sprendimas dėl besiginčijančių Tarybos narių pašalinimo iš posėdžio. 

28. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Balsams 

pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos (posėdžio) pirmininko balsas. Jeigu posėdyje dalyvauja mažiau 

nei nustatytas Tarybos narių skaičius, Taryba gali svarstyti ir atlikti paruošiamąjį darbą, parengiant 

rekomendacijas, ir perkelti klausimo svarstymą kitam posėdžiui. 

29. Tarybos posėdžių protokolai per 10 dienų yra išsiunčiami elektroniniu paštu Tarybos nariams ir 

suinteresuotiems asmenims, dėl kurių priimti sprendimai. Tarybos nutarimų pagrindu parengiami ir 

išsiunčiami raštai nustatytiems adresatams. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

30. Tarybos posėdžiai vyksta viešai. Tarybos posėdžius gali stebėti ir techninėmis priemonėmis fiksuoti 

žiniasklaidos atstovai. 

31. Tarybai nutarus, posėdis arba vieno iš klausimų svarstymas gali būti uždaras. Tarybos pirmininkas 

ar jį pavaduojantis asmuo paaiškina tokio sprendimo priežastis. Po posėdžio Tarybos pirmininkas ar 

jį pavaduojantis asmuo gali komentuoti sprendimo nutariamąją dalį. 

32. Tarybos vardu skelbti žiniasklaidoje pareiškimus ir informaciją išskirtinę teisę turi tik Tarybos 

pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo. Bet kuris Tarybos narys turi teisę viešai skelbti savo atskirą 

nuomonę vienu ar kitu Taryboje svarstytu klausimu, jei tą nuomonę prieš tai yra pateikęs Taryboje. 

_____________________________________ 


