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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. (20.26.) - TAR1- 208 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2021 m. lapkričio 9 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 (15 iš 20): 

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

saugotojas; 

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

3. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas; 

4. Virgilijus Bračiulis, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

darbuotojas atsakingas už istorinės krantinės įveiklinimą; 

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

koordinacinės tarybos 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. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Žygintas Gineitis, Jūrų kapitonų asociacijos narys; 

2. Žydrūnas Naujokas, radijo stoties „Laluna“ reporteris; 

3. Virginija Spurytė, internetinio portalo „Atvira Klaipėda“ žurnalistė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

ir jūrinius akcentus. 

2. Dėl JKKT reglamento pakeitimo. 
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3. Dėl JKKT darbo plano 2022 m. 

4. 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 reglamento, patvirtinto Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d.  posėdyje 

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

3. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 2011-2020 m. II ir III prioriteto ataskaitos. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame plane numatytų priemonių 

apie jūrinę kultūrą ir jūrinius akcentus. 

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

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 

G. Kutka informavo, kad susipažinęs su Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos 

plano (toliau - SPP) ataskaitomis, padarė išvadą, kad reikia siūlyti idėjas ir siekti, kad jos būtų 

įgyvendintos. Pastebėjo, kad 2020 m. pagrindiniai darbai buvo susieję su jūrinių renginių organizavimu. 

Pasiūlė diskutuoti ir išgryninti idėjas. 

Pasisakė Ž. Gineitis, P. Bekėža, R. Adomavičius, E. Deltuvaitė, V. Matutis, A. Valentinas. 

P. Bekėža priminė žymių jūrinių asmenybių sąrašą, kuriam buvo pritarusi Žymių žmonų, istorinių 

įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisija. Pastebėjo, kad žymių jūrininkų atminimas 

nebuvo įamžintas gatvių pavadinimuose ir kt. 

R. Adomavičius pasiūlė atsiųsti JKKT nariams strateginio plėtros planą iki 2030 m. su 

nuorodomis, kur reiktų atkreipti dėmesį. Pažymėjo, kad reikia vadovautis 2.1.3 uždaviniu ir prie jo taikyti 

konkrečią priemonę. 

V. Matutis pastebėjo, kad reikia išsiaiškinti keletą dalykų: 1) kiek yra jūrinių akcentų mieste? 2) 

žinoti, ko reikia. 3) bet koks įamžinimas atsiranda privačios iniciatyvos dėka. Pastebėjo, kad mažėja 

savivaldybės skirtų pinigų jūrinės kultūros projektams. Pasiūlė pasidomėti, kas yra kitaip kitose jūrinėse 

valstybėse. Pasiūlė įkurti Klaipėdoje Jūrinės kultūros fondą, kurį sudarytų dalis privačių lėšų, dalis – 

savivaldybės. 

 G. Kutka pasiūlė JKKT nariams aptarti SVP planą gyvoje diskusijoje 2022 m. sausio mėnesio 

JKKT posėdyje.  

NUTARTA: 

1. Prašyti R. Adomavičiaus iki 2021 m. gruodžio 15 d. atsiųsti JKKT nariams Klaipėdos miesto 

strateginio plėtros planą iki 2030 m. su pastabomis, kur reiktų atkreipti dėmesį, kad JKKT nariai pateiktų 

idėjas dėl jūrinės kultūros vystymo Klaipėdoje. 

2. 2022 m. sausio 11 d. JKKT posėdyje svarstyti kausimą „Diskusija dėl Klaipėdos miesto strateginio 

plėtros plano priemonių jūrinės kultūros srityje įgyvendinimo“. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl JKKT reglamento pakeitimo. 

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

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 

G. Kutka informavo, kad darbo grupė, kurią sudarė V. Matutis, G. Kutka, A. Nagys, P. Bekėža,  

parengė JKKT reglamento, patvirtinto Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d.  

posėdyje 2015 m. lapkričio 16 d.  protokolo Nr.(20.26)- TAR1- 78 nutarimu, naujos redakcijos projektą. 

JKKT reglamento pakeitimai buvo pasiūlyti, atsižvelgiant į JKKT nuostatus, patvirtintus Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-71 naują redakciją, patvirtintą 2019 

m. gegužės 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-148.  
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G. Kutka pristatė JKKT reglamento pakeitimus ir juos pakomentavo. JKKT nariai diskutavo dėl 

19 punkte siūlomo pakeitimo, kad JKKT posėdžiai būtų organizuojami ne kiekvieną mėnesį kaip buvo 

numatyta reglamente, bet ne mažiau kaip kartą per ketvirtį.  Pasisakė P. Bekėža, R. Adomavičius, V. 

Matutis, E. Deltuvaitė, L. Mileška.  JKKT nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytam pakeitimui 19 

punkte. 

NUTARTA. Patvirtinti JKKT reglamentą su pakeitimais. 

PRIDEDAMA. Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos reglamentas, 3 lapai. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl JKKT darbo plano 2022 m. 

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

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas. 

  G. Kutka pakvietė JKKT narius teikti pasiūlymus 2022 m. darbo planui iki 2021 m. gruodžio 

mėn. pabaigos. Pasiūlė darbo planą 2022 metams patvirtinti JKKT 2022 m. sausio mėn. posėdyje. 

 Pasisakė V. Matutis, E. Deltuvaitė, P. Bekėža. 

NUTARTA: 

1. JKKT nariai el. paštu atsiunčia pasiūlymus 2022 m. darbo planui iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

2. JKKT darbo planą 2022 m. patvirtinti 2022 m. sausio mėnesio posėdyje. 

 

 Nutarimas priimtas bendru sutarimu.  

 

4. 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 informavo, kad ne visos institucijos atsakė į raštus dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo, tarp 

jų ir Klaipėdos miesto savivaldybė. 

E. Deltuvaitė paaiškino, kad Klaipėdos savivaldybės atsakymas vėluoja dėl žmogiškojo 

faktoriaus - iš darbo išėjo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, kuri buvo atsakinga už atsakymo 

parengimą. 

 P. Bekėža pasiūlė, kad atsižvelgiant į LR Susisekimo ministerijos atsakymą dėl Karaliaus 

Vilhelmo kanalo, JKKT kreiptųsi į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybą, kad įtrauktų šitą 

klausimą ir parengtų klausimo nutarimo projektą. 

V. Matutis pasiūlė kreiptis į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybą taip pat ir dėl 

Žiemos uosto.  

E. Deltuvaitė informavo, kad savivaldybė dar negavo sutarties dėl „Baltic sail“ regatos projekto. 

Tačiau jau yra gautas pranešimas iš regatos partnerių, kad artimiausiu metu planuojamas susitikimas.  

R. Mažonienė informavo, kad dėl  įstatymų, kurie reglamentuoja kanalo vardo pakeitimo kreipėsi 

į Geodezijos ir GIS skyrių. Informavo, kad 2017 m. analogiškas klausimas buvo svarstomas Žymių 

žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijoje. Klausimą dėl 

Akmens – Danės upės vardo pakeitimo į Akmenos - Dangės vardą inicijavo LR Seimo narys S. Gentvilas. 

Tam reikėjo gauti 3 savivaldybių - per kurias teka upė - tarybų sprendimus dėl sutikimo pakeisti upės 

vardą. 

G. Kutka pasiūlė dėl kanalo vardo pakeitimo kreiptis į Klaipėdos regiono plėtros tarybą, kuriai 

vadovauja Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas. Gavus pritarimą, klausimas įgautų eigą. 

 P. Bekėža pritarė G. Kutkos pasiūlymui. 

 A. Valentinas informavo apie krantinės prie Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo problemą ir 

paprašė JKKT pagalbos. Papasakojo, kad miestas prieš 20 m. atidavė apie 40 m. krantinių Pakrančių 

apsaugos tarnybai, kuri už perduotas krantinės turėjo įrengti prie Delfinariumo krantines mažiesiems 

laivams. Dabar mažųjų laivų savininkų asociacija „Pajūrio laivai“ nuomojasi iš Pakrančių apsaugos 

krantinę, kurioje gali švartuotis mažieji laivai, atplukdantys turistus į Jūrų muziejų. Ši krantinė yra tik 10 
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m. ilgio ir joje įrengtas tik 1 knechtas. Žmonės iš laivų laipinami  nesaugiai, krantinė įlūžusi. Asociacija 

pati taiso tą krantinę, iki nelaimės vienas žingsnis. Tokio ilgio krantinės  nepakanka ir sąlygos laivams 

yra netinkamos: negali švartuoti jachtos ir pramoginiai laivai. Iš spaudos sužinojo, kad pietinė krantinė 

bus tvarkoma ir sutvirtinama. Pasiūlė rašyti raštą Klaipėdos merui ir Klaipėdos uosto direkcijai, kad  

sutelkti visų institucijų, kurios suinteresuotos krantinių sutvarkymu, pastangas, kad nuo Pakrančių 

apsaugos rinktinės krantinės prie Lietuvos jūrų muziejaus iki keltų prieplaukos Smiltynėje būtų įrengta 

krantinė, kuri būtų pritaikyta švartuotis mažiesiems laivams, jachtoms ir kateriams. 

Pasisakė G. Kutka, V. Matutis, R. Adomavičius, A. Aušra. 

G. Kutka pastebėjo, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, kam ta krantinė ir žemė priklauso, pritarė, 

kad klausimas svarbus įvaizdžio ir saugumo prasme. 

A. Valentinas atsakė, kad krantinės prie Delfinariumo nėra, ją reikia įrengti. Pasiūlė išsiaiškinti, 

kur yra sutartis pagal kurią atidavė miestas krantines Pakrančių apsaugo tarnybai, kad paprašyti įvykdyti 

žadėtus įsipareigojimus. 

V. Matutis pasiūlė kreiptis į pasieniečius, nes jie ketina tvarkyti savo krantinę ir yra skolingi 

miestui. Pastebėjo, kad Uosto direkcija tik tvirtina krantus, kad smėlis neslinktų ir krantinės netvarkys. 

 A. Aušra pastebėjo, kad tik sutarties subjektas gali kreiptis dėl sutarties nevykdymo į kitą sutarties 

subjektą. 

 A. Valentinas atsakė, kad sutartis yra pasirašytas tarp miesto mero ir pasieniečių, o ne su jo 

asociacija, todėl jam sutarties niekas nerodys. Pasiūlė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

darbuotojams arba JKKT kreiptis į savivaldybę dėl sutarties, kad ją surasti. 

R. Mažonienė pasiūlė A. Valentinui, kaip asociacijos vadovui, keiptis į buvusį miesto merą, dabar 

miesto tarybos narį R. Taraškevičių dėl sutarties, paaiškinus priežastį. 

  

NUTARTA.  

1. Dėl Klaipėdos kanalo vardo pakeitimo į karaliaus Vilhelmo kanalo vardą kreiptis į Klaipėdos regiono 

plėtros tarybą. 

2. A. Valentinui parengti rašto projektą dėl Delfinariumo krantinės įrengimo ir atsiųsti G. Kutkai. 

3. Patvirtinti 2022-01-11, 15.00 val.  JKKT posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl JKKT darbo plano 2022 m. 

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

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. lapkričio 9 d. 16.50 val. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Kutka 

 

 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


