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  JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

PROTOKOLAS 

 

2013 m. vasario 5 d . NR.(20.26) TAR1-14 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013 m. sausio 22 d. 15.30 val.  

Vieta: Didysis pasitarimų kambarys („Akvariumas“), II a. fojė, Klaipėdos miesto savivaldybė. 

 

Posėdžio pirmininkas – Petras Bekėža, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (JKKT) pirmininkas, 

Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas 

Posėdžio sekretorius –Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 

ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistė 

 

 

Dalyvauja Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nariai (12 iš 20): 

1. Antanas Brencius, Karinių jūrų pajėgų atstovas ryšiams su visuomene; 

2. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas; 

3. Pranas Gylys, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos atstovas. 

4. Aleksandras Kaupas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Uosto priežiūros tarnybos vyr.dispečeris; 

5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdomasis direktorius; 

6. Ričardas Lučka, Jūrų kapitono klubo narys; 

7. Vidas Pakalniškis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas; 

8. Edita Petrauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento Paveldosaugos skyriaus vedėja; 

9. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo „Marinus“ pirmininkas; 

10. Sigitas Šileris, Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacijos garbės narys; 

11. Valdemaras Vizbaras, Klaipėdos universiteto burlaivis „Brabander“ kapitonas; 

12. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vedėjas; 

2. Alfonsas Bargaila, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vadovas; 

3. Mindaugas Rimeikis, UAB „Ramrun“ direktorius, Pardavimų šviežia žuvimi koordinatorius; 

4. Rolandas Bučmys, AB „Smiltynės perkėla“ Technikos ir saugios laivybos direktorius. 

5. Genutė Kalvaitienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus padėjėja. 

 

Posėdžio medžiaga.  

M.Rimeikio pranešimas „Klaipėda – miestas – uostas“, 2 lapai. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Senosios perkėlos į Smiltynę pastato; 

2. Dėl galimybės pastato, esančio Sankryžos g. 7, (L. Stulpino namas), panaudojimo jūrinės kultūros 

reikmėms; 

3. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 
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1. SVARSTYTA. Dėl Senosios perkėlos į Smiltynę pastato. 

Pranešėjas – Mindaugas Rimeikis, UAB „Ramrun“ direktorius, Pardavimų šviežia žuvimi 

koordinatorius. 

M. Rimeikis pristatė pranešimą „Klaipėda – Miestas – Uostas“ (pridedama posėdžio medžiaga). 

Reziumavo, kad Senosios perkėlos pastate galėtų būti vykdomos kelios veiklos: žuvininkystės 

muziejus, restoranas, pramogų centras, prekyba žuvimi ir kitos kulinarinio paveldo veiklos. 

R. Bučmys informavo, kad AB „Smiltynės perkėla“ yra akcinė bendrovė ir savo turtą gali tik 

parduoti arba nuomoti. Šiuo metu pastatas įkainuotas 4 ml. Lt. Paskelbtas pardavimas. Vasarą atliktas 

pastato kosmetinis remontas. Ką veikti su tuo pastatu sprendžia Valdyba ir Susisekimo ministerija. 

Vyko diskusijos dėl pastato panaudojimo perspektyvų. 

P. Bekėža pastebėjo, kad Susisekimo ministerija galėtų šį pastatą atiduoti Savivaldybei. Tačiau 

tokiu atveju Savivaldybei reikėtų skirti daug lėšų pastato pritaikymui veiklai ir išlaikymui. Bet būtų 

galima kreiptis į ES fondus ir gauti dalinį išlaidų finansavimą.  

 R. Bučmys pastebėjo, kad pastatą labiau apsimokėtų nugriauti, nei pritaikyti, remontuoti. Tai 

būtų pigiau ir efektyviau, jeigu atsirastų naujas, modernus pastatas. 

A. Bargaila pažymėjo, kad Savivaldybės tarybos sprendimu buvo pasirašyta 2009 06 26 

partnerystės sutartis, kuria įsipareigota toje vietoje iki 2011 m. pastatyti Žvejų turgelį, tačiau to 

nepadarė. Dabar žvejai savo žuvis veža parduoti į prekybos centrus, ją pigiai priduoda, o prekybos 

centras užsideda didelius antkainius. Todėl pardavinėti žuvį prie Senosios perkėlos apsimokėtų labiau. 

M. Rimeikis pažymėjo, kad Danės upės krantinė perie Senosios perkėlos yra vienintelė vieta, kur 

gali prisišvartuoti mažieji žvejų laiveliai, kitose vietose tai neįmanoma. Be to, dar reikėtų kelti tiltus, tai 

irgi būtų nepatogu. Dabar atvežta žuvis krantinėje labai greitai išperkama. 

 S. Šileris prisiminė, kad kai dar jis dirbo „Baltijos“ žvejų kolūkyje, irgi buvo ketinama 

pardavinėti gyvą žuvį, tačiau tam reikalingos didelės sąnaudos, kad tinkamai pardavinėti žuvį. Reikia 

turėti dar ir atsargų, nes žuvį ne visuomet galima žvejoti. Tokiu būdu žuvį iš laivo, ką tik pagautą, 

parduoti tampa visai nepigiai. Papasakojo, kad Tokijuje, Bremene, Hamburge yra žuvies turgūs. Tačiau 

tai tik atrakcija, vaizdas, kad jie egzistuoja dėl individualaus pirkėjo. Tik žioplių daug. Pagrinde tai 

didmeninė prekyba. Lankytojams vilioti yra kavinės, suvenyrai. Šie turgūs daugumoje yra toli nuo 

vandens, mieste. Pasiūlė, kad geriau būtų mums pripratinti lankytoją mums patogioje vietoje.  Paragino 

ieškoti alternatyvų, kad palaikyti idėją. JKKT uždavinys – palaikyti žvejų iniciatyvas. Šaukti reikia 

argumentuotai. 

 V. Pakalniškis pastebėjo, kad šiuo metu Senamiestyje nebėra gyvenamosios veiklos funkcijų: 

nėra kino teatro, bažnyčios, poliklinikos. Liko tik Teatro aikštė. Toje vietoje nėra turgaus. Matyt todėl, 

kad nėra reikalo.  Buvo patogu atplaukti tiek žvejams, tiek gyventojams ateiti. Reikėtų gražinti, atkurti 

miesto istorinio objekto funkcijas. Žvejų turgelis pritrauktų žmones. Tai atrakcija. Ir to žmonėms 

reikia. Dėl muziejaus - nesutiktų.  

E. Petrauskienė papasakojo, kad pastatas yra senesnis kaip 50 m. Šiuo metu jau yra parengta tos 

teritorijos koncepcija. Teritorijos sprendinys kito. Anksčiau buvo nuspręsta nugriauti ir užstatyti, dabar 

jau galima ir rekonstruoti. Pasiūlė svarstyti alternatyvas. 

 O. Žalienė pasakė, kad labai džiaugiasi , kad yra prekyba žuvimi prie Danės. Štralzunde, Rostoke 

ir kitur yra daug prekybos taškų palei upę. Suabejojo, ar tas pastatas nebus dar vienas turgus Nr. 3, kaip 

Eglės ir Senasis? Patikino, kad sunku įsivaizduoti, kad visuomeninės organizacijos sugebėtų efektyviai 

administruoti tokio pastato veiklą. Pvz. bloga patirtis yra su visuomenine organizacija- „Budžio“ klubu. 

Pasiūlė išnaudoti Danės upės krantines su daug prekybos taškų. 

 R. Lučka papasakojo, kad Helsinkyje parduoda žuvį iki 9 val. paskui krantines nuplauna ir 

išplaukia. Gražu žiūrėti. Suomiai turi saugyklas. Bet kokiu atveju žuvies atveš. Žuvis turi būti 

parduodama įvairi: sūdyta, rūkyta, šviežia, šaldyta. 

 E.Petrauskienė pasiūlė paklausti A.Butkų – ką dabar jie žada daryti toje teritorijoje? 
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 G. Kutka pažymėjo, kad žvejų reikalavimas parduoti jiems ar atiduoti tą pastatą yra ekonomiškai 

nepagrįstas. Tačiau galima reikalauti, kad toje vietoje būtų išsaugota prekyba žuvimi. 

O. Žalienė pasakė, kad JKKT turėtų būti suinteresuota, kad toje vietoje viskas plistų. 

  

NUTARTA: 

1.Klaipėdoje turi būti prekyba šviežia žuvimi Danės upės krantinėse kaip jūrinio paveldo dalis; 

2.Įpareigoti E. Petrauskienę atrasti Klaipėdos miesto tarybos sprendimu pasirašytą koncesijos sutartį, 

kurioje AB Klaipėdos laivų remonto įmonė (direktorius A. Butkus) įpareigota įrengti Žuvies turgų. 

Kitam JKK posėdžiui ją pateikti. 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl galimybės pastato, esančio Sankryžos g. 7, (L. Stulpino namas), panaudojimo 

jūrinės kultūros reikmėms. 

Pranešėja - Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. 

O. Žalienė priminė, kad pastatas turi istorinę vertę. Priminė seniau siūlytą idėją – įrengti tame 

pastate interaktyvų uosto veiklos muziejų kaip Roterdamo laivybos muziejuje. Būtų galima rengti ir 

konferencijas, seminarus. Tačiau tam reikalingi dideli pinigai, investicijos. Savivaldybė turėtų ieškoti 

ryšių su Uostu. Pajungti ir kitas pajėgas- pvz. krovos kompaniją „Bega“, kuri turi labai daug 

mechanizmų iš XIX a.  

 V. Matutis pritarė jai. Šiame pastate galėtų būti Jūrinės kultūros kūrybos namai. Jame galėtų būti 

daug mažesnių visuomeninių, viešųjų įstaigų. Savivaldybė turėtų surengti pasitarimą aukštesniu lygiu: 

meras, uosto direktorius ir svarstyti- ką dabar su pastatu daryti. 

 O. Žalienė patikslino, kad tai galėtų būti jūrinės kultūros informacinis centras, savivaldybės 

viešoji įstaiga. 

 S. Šileris pasakė, kad Jūrų kapitonų klubas ten mielai sugrįžtų, arba iškilmingomis progomis 

galėtų ten susitikti, nes yra salė. Pritarė, kad ten galėtų būti Uosto muziejus. 

 V. Pakalniškis pastebėjo, kad pastatas yra nepatogioje vietoje, tačiau galima sukurti jo vertę 

kitokiu būdu.  Galėtų ten būti jūrinis centras su jūrine veikla. Jo vertė –buvusi Uosto kapitono tarnyba. 

Reikėtų padėti kurti gyvą funkciją. 

 P. Bekėža priminė, kad šį pastatą Savivaldybė jau perėmė savo žinion. Pastebėjo, kad JKKT 

turėtų žinoti, ką ten savivaldybė ketina daryti 

 

NUTARTA. Įpareigoti V. Pakalniškį, kai bus konkreti informaciją dėl pastato panaudojimo, pateikti ją 

JKKT ir svarstyti posėdyje.  

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

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

Pranešėjai: Petras Bekėža, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (JKKT) pirmininkas, Lietuvos 

jūrininkų sąjungos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad  gautas Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos raštas, kuriuo pritaria 

idėjai išleisti Uosto 90- mečiui skirtą monetą, tačiau informuoja, kad prašymas pateiktas per vėlai, 2013 

m. planai jau patvirtinti daug anksčiau. Tačiau gautas raštas iš Susisiekimo ministerijos, kuriame 

pritaria šiam pasiūlymui. 

Dėl pašto ženklų jūrine tema išleidimo atsakymas iš Susisiekimo ministerijos dar negautas. JKKT 

raštas išsiųstas palyginus nesenai, kai tik patvirtino Susisiekimo ministrą, pereitų metų gruodžio gale. 

P. Bekėža priminė, kad sekantis posėdis įvyks vasario 12 d. ir V. Pakalniškis yra atsakingas už   

posėdžio klausimą „Dėl pasirengimo „Jūros šventė – 2013“. 

R. Mažonienė informavo, kad šiuo metu vyksta konkursas į VšĮ „Klaipėdos šventės“ vadovo 

pareigas. Gali būti, kad vadovas paaiškės  tik prieš JKKT posėdį.  



 

4 

 P. Bekėža informavo, kad 2013 m. jūrinių datų ir švenčių kalendoriai yra baigti ir netrukus bus 

paskelbti savivaldybės internetiniame puslapyje . 

 

NUTARTA. Priimti išklausytą informaciją domėn. 

 

 

Posėdžio pirmininkas         Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


