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Posedis ivyko 2018 m. vasario 13 d. 15 val.
vieta: 322APasitarimq kambarys, III a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. l1

PosedZio pirmininke - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, J[rines kulturoskoordinacines tarybos pirmininkas.
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos ugdymo irkult[ros departamento KultDros skyriaus vy.. rpe.ialiste.

aJ kul oordi

i*lg:*:*:i:l:J"5arqLietuvo:?''.J,l@konfederacijospirmininkas;
rrrrrl^4J,

?;,3,:l*uote 
Balse, Laivq statybos ir iemonto mokyklos personalo vadove, Mokyklos tarybospirmininke;

4' Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq sqiungos pirmininkas, Jurines kultDros koordinacines tarybospirmininkas;
5' virgilijus Bradiulis, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejausarcheologas, atsakingas uZ istoriniq laivq krantines veiklql
6. Ramlnas Janusas, Jiirinio paveldo asociacijos pirmininkas;
7' Aleksandras Kaupas, vf Klaipedos valstytinio jurq uosto direkcijos uosto prieZigros skyriausvyr. dispederis;
8' Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius, J1rines kulturoskoordinacines tarybos pirmininko pavaduotoj as;
9. Ridardas Ludka, JDrq kapitonq klubo nu.ys;
l0' Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubo ,,Marinus,,prezidentas;l1' Liudvikas Albertas Mile5ka, V5{ Klaipedos irklavimo centras direktorius;12' vidas Pakalniskis, Klaipedos .mieito savivaldybes administracijos ugdymo ir kult1rosdepartamento KultDros skyriaus vyr. speci al istas ;
13' prof' dr. Viktoras Sendila, Lietuvos aukStosios j[reivystes mokyklos direktorius;
14' olga Zaliene., Lietuvos jrrq muziejaus dirJktor., Jurin., kulturos koordinacines tarybospirmininko pavaduotoj a;
15. Romandas Ziubrys, VS{,,Klaipedos Sventes,, direktorius;
l6' prof' habil' dr' vladas Zulkus' Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijosinstituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Kiti posedZio dalyviai:
1. Saulius Paliulis, K'no kulturos ir sporto skyriaus vedejas;2. Edvardas Simokaitis, Turto skyriaJs vedejas;

4. Radijo stoties ,,LaIuna,, Zurnalistas Zydr[nas Naujokas;



5. dr. Genute Kalvaitiene, Lietuvos auk5tosios j[reivystes mokyklos Karjer:os ir komr,rnikacijos
skyriaus vedeja.

DARBOTVARKE
1. Del Klaipedos kra5to buriavimo sporto mokyklos ,,Liemys,, veiklos ir perspektyvq.
2. Del jachtos ,,Lietuva6, kapitalinio remonto.
3. Del Lietuvos aukltosios jiireivystds rnokyklos 7O-medio jubiliejinig renginiq programos

pristatymo.
4. Informacija apie ankstesnig sprendimg vykdym4, tolesnig veiksmq aptarimas.

Posddiio medZiaga:
I' Lietuvos jiirq muziejaus 201 8-02-02 ra5tas Nr.s-83 ,,Del atstovo delegavimo i laivq vertinimo

irpripaZinimo tradiciniais laivais komisij4,,, 1 lapas;
2. LR Kulturos ministro ir LR Susiekimo ministro 2018-12-15 isakymas Nr. [V-1 19013-621

,,Del Jiirq laivq ir vidaus vandenq transporto priemoniq pripaZinimo tradiciniais laivais
tvarkos apra5o patvirtinimo,,, 1 lapas;

3. J[rq laivq ir vidaus vandenq transporto priemoniq pripaZinimo tradiciniais laivais tvarkos
apraSas, 6lapai;
I,ietuvos transporto saugos administracijos 2018-02-08 raStas Nr.l58-633 ,,Del atstovo
skyrimo i Jiirines kultflros koordinacing tarybq,,, I lapas;
JKKT ra5to LR Svietimo ir mokslo ministerijai-,,Del jurinio mentaliteto puoselejimo
edukacinemis priemonemis" projektas, 1 lapas;

6. Lietuvos aukStosios j[reivystes mokyklos 70-medio jubiliejiniq renginiq planas 20lg m.,2
Iapai.

1. SVARSTYTA. Del Klaipedos kra5to buriavimo sporto mokyklos 
',Liemys,, 

veiklos ir
perspekfivq.

Prane5eja - Agne Dalangauskiene, Klaipedos kraSto buriavimo sporto mokyklos direktore.
A. Dalangauskiene trumpai pristate buriavimo mokyklos tikslui, veikl4 ii ateities perspektyvas.

yra per buri ir jaunimo saviraiSk4, ne tik uZimtuma. SudarwiKlaipedos inese varZybose. Siuo metu mokykl4 ianko virs
arp iq yra L ir labai perspektyviq sportininkq, kuiiuos treniruoja

3 kvalifikuoti treneriai. I5 palyginti nedidelio aukletiniq skaidiaus, mokykia kiekvienais metais turi 5-6
aukletinius, kurie paklitina igeriausiq buriuotojq deSimtuk4 Lietuvoje.-Si mokykla pereme ankstesnes
Klaipedos miesto jurinio buriuotojq klubo vaikq buriavimo mokykloi ,,SUOMINIS,; veikl4. Mokyklos
steigejai yra Klaipedos miesto savivaldybe, Klaipedos rajono savivaldybe ir Klaipedos miesto jurinis
buriuotojq klubas. Klaipedos rajono savivaldybe, kuri yra viena iS mokyklos dalininkq, 2016 m.
Drevernos pramoginiq laivq prieplauk4 perdave pagal koncesijos sutarti UA-B "Hortivita". prieplaukos
patalpose buriavimo mokyklai priklauso tik 30 kv. m ir 4 Svartavimosi vietos pagal panaudos sutarti, kuri
buvo pasiraSyta buvusio mokyklos direktoriaus pastangomis ir taupymo ru-.1i-uii. fai yralabai iaLai,
nes seniau mokykla naudojosi visu 150 kv. m. elingu. Tokiomis s4lygomis nera galimybiq plesti
mokyklos, nera kur sutalpinti laiveliq, rengti tarptautiniq varLybq. S4lygos vaikails sportuoti yra
tragi5kos - nera vietos net kur persirengti. Buvo sukviesti visi trys molyklos steigejai ir i5keitas
klausimas: k4 darome toliau su mokykla - ar Klaiped,a yrajurinis miestas ar tai miJsias prie j[ros.
Klaipedos miesto savivaldybes mero V. Grubliausko pagalbos deka koncesininkas paZadejo rkirti ui.to,
bent2 konteineriams pasistatyti: persirengti ir laiveliams laikyti. Koncesininkas netgi buvo pasi[lgs Si4

4

5.



lafTe susirasti kit4 vietq' Mokykla i5tyrinejo vis4 Klaipedos region4 iki pat Juodkrantes, galvota netgi
keltis iNering4.

Direktore paLymejo, kad vaikq veZiojimas iNida ar kitur nieko nei5sprgs, naujq vaikq nepritrauks,
kadangi net iDrevern4 vaikus veZioti yra sunku. Be to yra,,pririsimas"^pii. uui-tq skaiiiaus: vienas
treneris gali tureti ne daugiau l0 vaikq, ,

Buvo padaryta iSvada, kad idealiausia vieta buriavimo mokyklai yra uL Kiaules nugaros, kaip ir
buvo svarstyta2004 m. Osvaldas Kudzevidius, ,,Lietuvos" jachtos kapitonas, su architektas tuomet buvo
pradejgs rengti projekt4. Tadiau keitesi politine valdLia, ir sis reikalas ,,nuplauke,,.

de, i: f"l'ilffiiili,:,Y1,"1T,*:ili#:'-trifij#*
Yai i5augtq dvigubai. Mokykla taptq konku."ni, fuunri.

II po Kauno, o jeigu turetq tinkamas s4lygas - bUtq
emokamai naudotis jachtklubo patalpomis, tadiau Si
aura vieta, o buriavimo mokymui reikalinga plati
uoZo. Taip pat Uosto kapitonas neleidZia, kad Uosto

akvatorijoje buriuotq vaikai, nes tai pavojinga ir trukdo laivybai.
PapraSe, kad JKKT i5keltq i vieSum4poreiki statyti maZqjq laivq uosteli uZ Kiaules nugaros - jeigu

klaipediediams rlpi jurine kultDra, vaikai, buriavim sporto ir mokyklos ateiiis Klaipedoje. 
!

S' Paliulis patvirtino, kad Klaipedos savivaldybe buvo susitikusi mokyklos stligejais, Uosto
akvatorijos aplinkiniq imoniq atstovais ir buvo prieita i5vada, kad geriausia vieta mokyklai-- kol kas- yra
Drevemos uostelis" Tadiau, kad mokykla ,,Liemys" galetq tinkamai funkcionuotq, miestas isipareigljo
Siais metais nupirkti 2 konteinerius, le5os konteiniriams isigyti numaty,tos Siq metq UirOZet.] iu
koncesininku aptarta, kurioje vietoje bus konteineriai. Jo Ziniornis, Klaip6dos rajono savivaldybe irgi
buvo paZadejusi nupirkti I konteineri mokyklai.

P. BekeZa pasille pasisakyti JKKT nariams.
V. Matutis pastebejo, kad kol nera infrastrukturos uZ Kiaules nugaros, tol mokyklos ten negalima

ikurti. Paklause, ar mokyklos direktore mato, kokiomis s4lygomis Siuo metu ten galeiq veikti mo"kykla-
gal pasistadius konteinerius ar pan.?

,. ..AiPulangauskiene atsake, kad jeigu mokykla veiktq uZ Kiaules nugaros, tada butq galimybe
plestis' Siuo metu, kai mokykla yra Drevernoje, tokios galimybes nera - maksimaliai dabar g;letq buti
ne daugiau 40 vaikq. Primine, kad netgi A. Vaitkus minejo apie Uosto rastiskus isipareigoji,n* in )OZO
m. pastatyti maZqjq laivq uosteli.

O. Zaliene paklause, ar Klaipedos miesto strateginiame pletros plane yra numarlta pastatyti
uosteli? PaZymejo, kad le5os yra numatomos pagal plan4. Nebus plano, nebus lesq. pasiufe -;eigumah44laivq uostelio statybos nera Strateginiame pletros plane - ftraukti ji i plan4. tada poliiikli,
balsuodami uZ plano pakeitim4, patys taps suinteresuoti sio uostelio siatyba.

A. Au5ra papasakojo, kad Sia problema jau senai aktyviai domejosi. Visuomene yra pribrendusi
supratimui, kad be kardinaliq sprendimq Sios problemos neiSsprgsi. Buriuotojq padiq r.lt iu paklausti,
kuri vieta jiems tinkama. Buriuotojai turi apsisprgsti ir susivienijg tai pasakyti. i"Ou galima buriuotojams
padeti, ,,stumti" problemos sprendim4. Iki Siol buvo buriuotojai nebuvo suiivienijg ir apsisprendg,

A. Au5ra ir P. BekeZa primine, kad nebuvo ir negali bDti istatyminio draudimo turiuotojams
plaukioti Uosto akvatorijoj e.

L' Mile5ka primine, kad pries 8 metus jis kartu su A, AuSra dalyvavgs susitikime pas tuometini
Klaipedos valstybinio jDrq uosto direktoriq A. Kamarausk4, kada buvo paZadeta jog uostelis bus
statomas. Projektas buvo padarytas. Tuomet uostelio kaina buvo 25 mln. Lt. PasiUle priminti ir paraginti
KVJUD, kad vykdytq savo isipareigojimus. Uostelyje buvo numatyta ikurti Irklavimo bazg. niUar
KVJUD daug investuoja i savo pletrq. Pasiule para5yti ra5t4 nuo JKKT, raginanti vykdyti



^ , ,Y' Sendila padekojo buriavimo mokyklos direktorei uZ puikq darb4 sunkiomis s4lygomis. pritare
o' Zalieres pasiiilymui, kad sitas klausimas atsirastq miesto strategijoje.V' kad JKKT svarsto klausim4 neprofesionaliai, kadangi neZinoma Uostodirekcijos . Siuo metu svarstomas miesto bendrasis ptunur,.lf patvirtinus bus Zinomakur bus p ivq uostelis. Pasiule, kad JKKT Zinotq t uip ,pr"noZiasi Sis klausimas irskatinti jo

v' Zulkus pritare teikti pasi[lym4 miesto tarybai nuo JKKT, kad klausimas del maZqjq laivquostelio statybos bDtq itrauktas i miesto strateginipletros plan4, Derybos tarp Uosto ir savivaldybes vyktqpaskui.

pletros plano tvirtinimas. Kai iis bus
s tolesniq veiksmq. Galbiit viskas yra

: uosto pletros- tai yra teritorijq pletros
es Zingsniai kokia kryptimi bus einama.

P' BekeZa pasiDle, kad Strateginiame miesto plane biitq numatyta lesq buriavimo sportui.
S. P,aliulis pastebejo, kad reikia Linoti,kurioj vietoj bus mokykla.
O. Zaliene paLymejo, kad pirma numatomi ti

. P. BekeZa papasakojo, kad miesto taryba yra
Tavieta, kur anksdiau buvo numatyta maZqjq laivq
Uosto direkcija savo planuose yra numadiusi vi
neZinome.

stelis bus Uosto nuosavvbe.

cijos.
i5kus raSto turinys, kadangi miestas nera atsisakes

parengti. JKKT nariai sutiko.

NUTARTA:
Klaipedos miesto tarybai nuo J o strategini veiklos plan4 butq itrauktiai ir priemones del vandens ikuriait vaikq buriavimo mot<yt<ta
uZ Kiaules nugaros bei maZqjq ybos.

BAISUOTA: 1 4.IJ Z, 2-S USILAIKE.
2' Sudaryti darbo grupQ rastui parengti: o. zaliene,p. BekeZa ir L. Mileska.



3' Rast4 parengti iki 2018-02-23 ir persiqsti el.pastu JKKT nariams, kad susipaZintq ir parasytq pastabas.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

'nio remonto.
s Sventds,, direktorius ir Edvardas Simokaitis,

liong?
tas minimalus remontas.
remonto projektas.
s perkamas kartu su paslauga atlikti remont4.

giant konkurso s4lygas.

NUTARTA. Informacija priimta domen.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

i;i-Yi,LiJr{Iil';:."ietuvos 
aukitosios jiireivvstds mokvktos 7o-medio jubiliejiniq renginiq

os auk5tosios jDreivystes mokyklos Karjer.os ir



NUTARTA:
l. Informacija priimta domen.
2'Pritarti Lietuvos aukstosios jDreivystes mokyklos 70-medio jubiliejiniq renginiq planui 20lg m.PRIDEDAMA' Lietuvoi auksiosios jureivystes rotyr.io, zo-..Jio-:.iuiliejiniq renginiq planas2018 m.,2lapai.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

4' SVARSTYTA' rnformacija apie ankstesniq sprendimg vykdym4, toresniq veiksmg aptarimas.
uoo.o,nn?J,l'#il.r;"rT[fr,","'51i", Lietuvos' i;;il;6 -sqiungos "pi..ininiur, 

rurines rur,uro,
O. Laliene informavo.

ministro ir LR Susisekimo m

ir pripaZinimo tradiciniais laivais
;heologijos institutui, Tradiciniq ir

rDrines istorijos ir kurtDros 
"ii,j;Il]*iirL"T,i:,1i:lTli.#,Jj

klubas "Budys" atsisake dereguoti savo atstov4. pakrause, k4 JKKT

prof' v. Zurkus deleguotas i minet4 komisii4 nuo Bartijos regiono

statomas Vikingq epochos laivas
laivai IX a. buvo naudojami kaip

zbinio jlnl
paminklas perduotas savivaldybet :Y?ly:s4ra54. aPYJe Pata

ad lentelg prie paminkro garima padaryti savivardybes lesomis, lesosytos KurtDros skyriaus bi-udZete. raeiau;;iki. isdiskutuoti, k4 tojemacines lenteres pagaminim q ga,ai irur.tuoti kaip paminklo

i"r".J;.,1;f;?.i:l:.-avo, kad K. pudymas, ,,Albatroso,, paminklo autorius neprieStaravo del

iq parengti tokios informacines lenteles projekt4.
kitam nim4 bDtq atsakingas JKKT narys V. patlmisns, kuris



planqperduoti Vie5qjq rySiq skyriui.
JKKT posedi siundia Vie5rjq ry5iq skyriui, kuri Si4

r."o,.iliffiffffittil,"-:"J5l siulvmus gauti jurines kultDros apdovanojim4 ,,Albatrosas,,. primine,

NUTARTA:
l' I Laivq vertinimo ir ptipaLinimo tradiciniais laivais komisij4 nuo J;rines kult[ros koordinacinestarybos prie Klaipedos miesto savivaldybes tarybor- J.trguoti Ramiin4 Janus4, Jiirinio paveldoasociacijos pirminink4.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

cijai irengti lentelg prie ,,Albatroso,,
vq ir Zmoniq s4raS4. Kuruoja klausimo

administracijos Ugdymo ir kult[ros

BALSUOTA : 1 S-IJL, I - Susilaike.

eguotai riaus Sauliaustaryb4. skyriui rengtiJurines ybbs sudet[s

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.



4' Pabaigti redaguoti rait4 LR Svietimo ir mokslo ministerijai del mokymo priemoniq j'rine tema.Atsakingi: V. Sendila ir p. BekeZa.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

5' Kitas Jrirines kultDros koordinacines tarybos planuojamas 20l g m. kovo 13 d.

Numatoma darbonarkE;
1' Diskusija der Istoriniq laivq krantines panaudojimo..
Atsakingi: o. zariene, v. Braiturts. xvteiti; J Gini, R. Adomaviiit;.

2'Del ekspertq skyrimo 
l.tliT,lpasi{lvmu,,Albatroso" apdovanojimui svarstyti;.Atsakingas; p. BekeZa, O. Zatiene', i ti;;:;,

3. Del informacinio Zenklo prie ,,Albatroso,,paminklo.
Atsakingas V. pakatniikis

4.rnrormacrsa^!"uZiJli;'Lt\;:;::i;:rq vykdym4, toresniq veiksmq aptarimas;

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2018 m. vasario 13 d. 17 val.

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore


