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  JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

PROTOKOLAS 

 

2013 m.  gegužės 13 d . Nr. (20.26.)-TAR1-75 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013 m. balandžio 9 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 

 

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

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

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. Evaldas Zacharevicius, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius; 

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

7. Liudvikas Albertas Mileška, VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ direktorius; 

8. Ričardas Lučka, Jūrų kapitono klubo narys; 

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

departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas; 

10. Romena Savickienė, VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro“ direktorė; 

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

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

 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto vicemeras; 

2. Kristina Gontier, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 

3. Vytautas Čepas, Klaipėdos miesto vicemeras. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto bendradarbiavimas; 

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

 

 

1. SVARSTYTA. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Klaipėdos miesto bendradarbiavimas; 

Pranešėjas – Gintautas Kutka, LLSA vykdantysis direktorius. 

G. Kutka informavo, kad akstiną uosto ir miesto bendradarbiavimui suteikė 2010 m. rugsėjo 7 d. 

įvykusi konferencija „Jūrinio miesto tapatybės vystymas, patirtys ir perspektyvos“. Per pastaruosius 

metus įvyko keletas reikšmingų poslinkių skatinant uosto ir miesto bendradarbiavimą: Danės upės 

krantinių įamžinimas, „Albatroso“ paminklo atidengimas, buriavimo mokyklos įsteigimas. Deja, kai 

kurių kitų iniciatyvų įgyvendinimas reikalauja didelių finansinių resursų ir tai yra didelė problema. 

Nepaisant to, atkreiptas dėmesys į tokias sritis, kurių įgyvendinimui nereikia daug lėšų ir kurių dėka 

galima siekti Klaipėdos miesto savitumo ir išskirtinumo. 



 

2 

Kristina Gontier, pristatė KVUJD bendradarbiavimo viziją, kurią sudaro jau tradiciniais tapę 

renginiai: akcija „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“, „Drakono“ klasės valčių lenktynių grįžimas į 

Jūros šventę bei kartu su Jūrų muziejumi organizuojama „Uosto istorijos“ konferencija. Be to, KVJUD 

organizuoja ir keletą mažesnių renginių, iš viso numatoma surengti 5-8 renginius. Posėdžio pirmininkas 

pasiteiravo apie kitų susitarimų tarp KVJUD ir miesto įgyvendinimo eigą, nes dalis susitarimų dėl tam 

tikrų priežasčių nebuvo įvykdyti. Tačiau, į šį klausimą KVJUD atstovė atsakyti negalėjo, todėl pasiūlė 

raštu kreiptis į KVJUD vadovybę. 

G. Kutka pasiteiravo A. Šulco, kokia yra situacija dėl bendradarbiavimo sutarties. Ar ji yra kaip 

nors įforminta ar tai tiesiog priklauso nuo šalių geros valios. Vicemeras atsakė, kad KVJU įstatymo 

pakeitimo projekte buvo numatyta, kad dalis uosto pelno atitektų savivaldybei. Minėtame projekte 

numatytus įsipareigojimus savivaldybė yra įvykdžiusi, tačiau įstatymo projektas nukeliavo iki LR 

Seimo Ekonomikos komiteto ir ten buvo sustabdytas. 

A. Šulcas taip pat informavo, kad KVJUD visiškai nevykdo ir nėra aišku ar vykdys susitarimą 

tarp savivaldybės ir KVJUD dėl olimpinių vandens sporto šakų irklavimo bazės statybos, nors 

savivaldybė savo įsipareigojimus pagal šį susitarimą yra įvykdžiusi. Vicemeras taip pat informavo, kad 

skatinti pramoginę laivybą yra parengtas Danės upės specialusis planas, kuriame yra numatyta įrengti 

7-9 vietos prieplaukėlėm įrengti, Pilies tiltas bus uždarytas kapitaliniam remontui, kadangi šiuo metu jo 

būklė yra tokia, kad kiekvieną kartą jį pakėlus kyla rizika, jog jis gali nenusileisti, Danės tiltas po 

rekonstrukcijos nekelia didelių problemų, taip pat planuojamas naujas pakeliamas Bastionų tiltas, kuris 

turėtų išeiti ties „Teo“ pastatu. Dėl senojo Žiemos uosto atidarymo ir panaudojimo pramoginei laivybai 

diskusijos, anot vicemero nutrūko dėl didelio pasipriešinimo iš KVJUD pusės. Tas pats pasakytina ir 

apie iniciatyvą atlaisvinti nuo uosto veiklos senojo Klaipėdos miesto teritoriją ir padaryti ją patrauklia 

jūriniam turizmui ir pramoginei laivybai. Deja, vyksta atvirkščias procesas, uostas plečiasi į miesto 

pusę, galima kalbėti tik apie vienintelės teritorijos atlaisvinimą, t.y. piliavietės teritoriją, tačiau ir čia 

per 25 m. gamyba taip ir liko neiškelta. Kalbant apie KVJUD įsipareigojimą nagrinėti naujų pavojingų 

krovinių terminalų statybos galimybes ties Būtinge, pažymėtina, kad tokių galimybių nagrinėjimas dėl 

SGD terminalo buvo tik imituojamas, kadangi fiziniai darbai buvo atliekami Kuršių mariose, tuo pat 

metu nagrinėjant galimybes prie Būtingės. Kiek rimtesnis galimybių svarstymas vykdomas kalbant apie 

giliavandenio uosto statybą. 

Vytautas Čepas – pasisakė Jūrinio istorinio paveldo, folkloro ir tradicijų saugojimo ir puoselėjimo 

klausimu. Atkreiptas dėmesys, kad Lietuvoje folkloro jūrine tematika nėra daug, pasigendama jo 

aprašymo, sisteminimo ir t.t. Taip pat tenka pripažinti, kad nebuvo suorganizuota nei viena paroda ar 

pleneras susietas su jūrine tematika, nors rezoliucija konferencijoje priimta dar 2010 m. Pripažįstama, 

kad tai reikia daryti, nes Klaipėda yra vienintelis uostamiestis, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį. Tas 

pats pasakytina ir apie rezoliucijoje minimus įvairius jūrinės tematikos konkursus vaikams. Jiems 

skirtas dėmesys nebuvo pakankamas. P. Bekėža iškėlė klausimą dėl TV laidos jūrine tematika per 

nacionalinį transliuotoją galimybės. V. Čepas atsakė, kad savivaldybei nėra priskirta tokia funkcija, o 

be to ji viena nėra pajėgi įgyvendinti tokį sumanymą. Tačiau, pasiūlyta apsvarstyti galimybę į tokį 

projektą įtraukti Jūrų muziejų, paveikslų galeriją ir kt. institucijas. Paminėta, kad yra iniciatyvų kurti 

TV laidas ir iš šalies, tačiau jos yra komercinio pobūdžio ir skirtos užsakovų interesams tenkinti, o ne 

visuomenės informavimui ar tuo labiau kultūrai puoselėti. P. Bekėža pasiūlė kreiptis į LRT direkciją 

dėl tokios laidos inicijavimo. Kiti posėdžio dalyviai pasiūlė finansinės paramos kreiptis į KVJUD. 

Tačiau, KVJUD atstovė atkreipė dėmesį, kad KVJUD remti savivaldybės ar kitų organizacijų renginius 

draudžia įstatymas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad negalima painioti infrastruktūrinių projektų su 

kultūriniais, kadangi KVJUD galimybės juose dalyvauti yra nevienodos. Posėdžio dalyviai informuoti, 

kad KVJUD tinklapyje yra paraiška jūriniams projektams įgyvendinti ir visos pateikiamos paraiškos 

jūrine tematika yra vertinamos ir remiamos. V. Čepas pasiūlė ieškoti finansinės paramos uosto 

teritorijoje veikiančiose įmonėse, kadangi jų generuojama lėšų apyvarta keletą kartų viršija uosto 

direkcijos apyvartą. 
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A. Šulcas iškėlė idėją dėl fondo įsteigimo į kurį būtų renkamos lėšos jūrinės kultūros projektams 

įgyvendinti. Kokia forma toks fondas turėtų būti organizuojamas reikėtų aptarti atskirai, kadangi galimi 

keli variantai. V. Matutis paminėjo, kad tokio fondo kūrimo idėja buvo pristatyta merui, tačiau 

pritarimo tam nesulaukta, remiantis tuo, kad yra kultūros rėmimo paraiškų teikimo sistema. KVJUD 

atstovė išsakė nuomonę, kad uoste dirbančios kompanijos nebus suinteresuotos remti tokio fondo, jei 

nematys aiškios naudos sau. Vietoje to, ji siūlo kviesti kompanijas prisidėti prie konkretaus renginio 

finansavimo. 

S. Šileris išsakė nuomonę, kad pats KVJU įstatymas buvo pakeistas dėl ko KVJUD iš ne pelno 

siekiančios organizacijos tapo eiliniu verslo subjektu siekiančiu pelno. Tokiu būdu, buvo užkirstas 

kelias uosto gaunamas pajamas perskirstyti uosto plėtros, miesto ir bendruomenės poreikiams tenkinti. 

Tai yra ydinga ir neatitinkanti pasaulinės praktika, todėl reikėtų dėti visas pastangas, kad įstatymas per 

Uosto plėtros tarybą būtų pakeistas ir grįžti pirminio įstatymo varianto. 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė įrašyti į protokolą, kad nepaisant tam tikrų nesklandumų 

bendradarbiavimas tarp uosto ir miesto vykstą, tačiau reikia jį ir toliau puoselėti bei plėsti. KVJUD 

atstovė K. Gontier pageidautų kad JKKT imtųsi renginių koordinatoriaus vaidmens. Taip pat ji 

pasigedo naujų iniciatyvų, renginių, kurie įtrauktų ne tik miestiečius, bet ir uosto kompanijas. JKKT 

pirmininkas atsakė, kad naujų renginių organizavimas yra ribotas dėl lėšų trūkumo, o koordinavimo 

klausimais JKKT užsiimti negali, nes visi jos nariai dirba savo pagrindinėse darbovietėse, o JKKT 

veikloje dalyvauja tik visuomeniniais pagrindais.  

 

NUTARTA: pritarti nuostatai, kad bendradarbiavimas tarp uosto ir miesto vyksta, tačiau jį reikia 

ir toliau nuolat skatinti ir plėtoti. Nutarta bendru sutarimu. 

 

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

 

Posėdžio pirmininkas priminė dalyvaujantiems, kad praeitame posėdyje buvo nutarta sudaryti 

darbo grupę dėl tradicinių laivų ir vėtrungių klausimų. Darbo grupės nariai pasiūlė įtraukti kai kuriuos 

klausimus į JKKT posėdžio darbotvarkę, kad būtų galima jų aptarimui pasikviesti specialistus. Iki kito 

JKKT posėdžio numatyta pateikti darbo planą. Dėl vėtrungių klausimo R. Mažonienė ir V. Matutis 

siūlė rinktis rugsėjo mėnesį. 

Klausimą apie pasirengimą „Jūros“ šventei siūloma įtraukti į birželio mėn. JKKT darbotvarkę. 

Pasiūlymai JKKT nariams bus išsiųsti elektroniniu paštu. 

V. Pakalniškis pristatė informaciją apie Danės upės krantinių pavadinimus ir pateikė parengtą 

sprendimą. Rengiant sprendimą V. Pakalniškiui kilo abejonių dėl paties sprendimo turinio, todėl jis 

nusiuntė paklausimą į architektų sąjungą. Gauti vertinimai buvo persiųsti komitetų nariams. Buvo 

pasigesta vienos Danės upės krantinės atkarpos pavadinimo, t.y. siūloma atkarpą nuo Pelenyno 

krantinės iki krantinės kaip statinio pabaigos (150 m), pavadinti Malūnų krantinės pavadinimu. JKKT 

nariai pasisakė už tokį sprendimo papildymą. Toliau buvo pagarsintos architektų išsakytos pastabos bei 

savivaldybės atsakingų komitetų nuomonės. Abu komitetai siūlo atsisakyti Garlaivių krantinės 

pavadinimo, o visą atkarpą nuo įplaukos vadinti Pietiniu ragu. Taip pat siūloma atsisakyti Keleivių 

krantinės, o visą atkarpą nuo kampo priešais įplauka vadinti Šiauriniu ragu. Tačiau, abu komitetai 

nepritaria Senosios muitinės krantinės pavadinimo naikinimui.  

 

NUTARTA: pritarti architektų siūlymui atsisakyti Garlaivių ir Keleivių krantinių atkarpų, jų 

sąskaita pailginant Šiaurinio rago ir Pietinio rago atkarpas. Nuo Pelenyno krantinės iki krantinės kaip 

statinio pabaigos (150 m), pavadinti Malūnų krantinės pavadinimu. Nutarta bendru sutarimu. 

 

 

Posėdžio pirmininkas         Petras Bekėža 


