
JfTRINES KULTfIROS KOORDINACINES TARYBOS
PROTOKOLAS

2018 m. 4aa' ,/ a. Nr. (20.26.)-TAR1-
Klaipeda

Posedis ivyko 2018 m, kovo 13 d. 15 val.
vieta: 137 Pasitarimq kambarys, I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 1l

PosedZio pirmininke - Petras Bekei.a, Lietuvos jlrininkq sqjungos pirmininkas, J[rines kulturos
koordinacines tarybos pirmininkas.
PosedZio sekretore - Raimonda fiaLoniene, Klaipedos miesto saviv ldybes administracijos Ugdymo ir
kultlros departamento Kult[ros skyriaus vyr. specialiste.

Dalyvauja J[rines kult[ros koordinacines tar]zbos (toliau- JKKT) nariai (16 i5 20):
1. Algirdas AuSra, Vakarq Lietuvos Zvejq ir Zuvies perdirbejq konfederacijos pirmininkas;
2. Alfonsas Bargaila, Lietuvos Zuvininkystes produktq gamintojq asociacijos pirmininkas;
3. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos Personalo vadovd, Mokyklos tarybos

pirmininke;
4. Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq s4jungos pirmininkas, J[rines kulturos koordinacines tarybos

pirmininkas;
5, Virgilijus Bradiulis, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus

archeologas, atsakingas uZ istoriniq laivq krantines veikl4;
6. Ram[nas JanuSas, Jiirinio paveldo asociacijos pirmininkas;
7. Aleksandras Kaupas, V{ Klaipedos valstybinio jDrq uosto direkcijos Uosto prieZilros skyriaus

vyr, dispederis;
8. kmd. ltn. Rarn[nas KaZerskas, Lietuvos kariniq jurq pajegq N9 Stabo virsininko pavaduotojas

civiliq ir kariq bendravimui;
9. Ridardas Ludka, J[rq kapitonq klubo narys;
10. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubo ,,Marinus" prezidentas;
11. Liudvikas Alberlas Mile5ka, V5{ Klaipedos irklavimo centras direktorius;
12. Vidas Pakalni5kis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultiiros

depaftamento Kultiiros skyriaus vyr, specialistas;
13. prof. dr. Viktoras Sendila, Lietuvos aukStosios jDreivystes mokyklos direktorius;
14. Olga Zaliene, Lietuvos jlrq muziejaus direktore, JDrines kult[ros koordinacines tarybos

pirmininko pavaduotoja;
15. Romandas Ziubrys, VSl ,,Klaipedos Sventes" direktorius;
16. prof. habil. dr. Vladas Zulkus, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos

instituto vyriausiasis mokslo darbuotoj as.

Kiti posedZio dalvviai:
1. Romaldas Adomavidius, Lietuvos jUrq muziejaus Istorijos skyriaus vedejas;
2. Jonas Genys, MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.

DARBOTVARKE
1. Diskusija del Istoriniq Iaivq krantines panaudojimo.
2. D6l ekspertg skyrimo teikiamq pasiulymq ,,Albatroso" apdovanojimui svarstyti.
3. Ddl informacinio Zenklo prie ,,Albatroso" paminklo formos.
4, Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.



Posediio mediiaga;
1. Jurines kult[ros koordinacines tarybos 2018-02-27 rastas Nr. (1.27.)-T5-32 ,,Del jfirinio

mentaliteto ugdymo edukacinemis priemonemis,, I lapas;
2' Teikimq Klaipedos miesto jurines kultDros ,,Aibatrosas" apdovanojimui gauti, s4ra5as, 1 lapas;

1. SVARSTYTA. Diskusija del Istoriniq laivq krantines panaudojimo.
Pranesejai - Virgihjus Bradiulis, I(laipedos miesto 

-savivaldybes 
MaZosios Lietuvos istorijos

muzie.iaus archeologas, atsakingas uZ istoriniq laivq krantines veikl4 ir Jonas Genys, MaZosios Lietuvos
istorijos muziej aus direktorius,

anting nuo 2005 m. patikejimo teise valdo MaZosios
5 m. buvo patvirtintos Istoriniu laivu krantines
darbams, patraukti nelegal
ytas tiesioginis iSejimas pri
kraSdiu. Statyboms einant

.I lstoriniq laivq krantines aigiama tvarkytiSiaurine pylimu: ekspozicine sale riumi. { kranting
galima p darbo laiku arba palei pyli nedirbs. Takelio
plotis apie 1,5 m. Tokiu tal..u i laivus gali patekti ig
kuriuo paros metu, svarbu, lcad biitq pakeltas tiltelis.
lieka l<rantines tvarkymo darbai. pirma problema
laivq kiekis. 2016 m. atrode, kad laivu turime lab
Sophie". Tadiau ,,olga" negali praplaukti pro tilteli- per plati ir didele grimzle.

V. Bradiulis paai5kino, kad kiti Zinomi istoriniai laivai nelab ai gili stoveti vandenyje - juos reikia
suremontuoti ir i5kelti i krant4, tam reikia slipo, o muziejus tokios gaiimybes neturi.

J' Genys pastebejo, kad kranq laivq pakelimui negalima ikranting atveLti ir pastatyti, nes yra
pylimas. Primine, kad daugiau yra laivq replikq: LietuvosJ[rq muzejus-1, ilusne -2 irkt.paiymejo,iad
norisi bent minimaliai suplanuoti remonto darbus 201g m.

R. Adomavidius pastebejo, kad krantineje
,,BudZio" klubo laivai gali stoveti tik sausumoje
Drevernoje ir Nidoje. Tadiau ar nores Sie laivai stov
galetq stoveti istoriniai laivai iS Europos su savo
projektu.

P' BekeZa pasiDle laivus i5kelti ant krantines prie elingo. Pastebejo, kad turetq buti galimybe
perduoti suremontuotus laivus muziejui.

J' Genys papasakojo, kad pradejus skaidiuoti, kiek kainuotq laivo iSlaikymas edukaciniais tikslais,
gavosi milZiniSkos sumos. PaZymejo, kad reikia sutvarkyti gyli. Pasiflle susitikti su laivq savininkais,
kapitonais, kad ivertinti situacij4, kuri yra Siek tiek kitokia, nei buvo isivaizduojama, ir ko dar reikia
remontui.

R' Ludka pastebejo, kad seniau krantineje stovejo Zvejybiniai laivai, todel ir dabar gyli reikia daryti
Itfl z.)-i m.

L' Mile5ka primine, kad istoriniai laivai krantineje gales stoveti nemokamai, reikes susimoketi tik
uZ vandeni, elektr4 , jeigu tik miesto taryba tam pritars. Pasiiile i5komunikuoti tas s4lygas, kas leistq
pritraukti istorinius laivus i5 kitrl vietq.

J. Genys, primine, kad yra ir edukaciniai reikalavimai: stendas ir uZsiemimai.
R. Ziubrys informavo kad nevienodas gylis uostelyje yra problema, didZiausias iki 2,5 m. Beda

yra optiniai kabeliai, nutiesti po tilteliu, juos laivas plaukdamas gali nutraukti. Teritorija priklauso
Klaipedos laivq remonto fmonei - taiprivati teritorija.

I5 posedZio iSeina V. Sendila ir R. JanuSas.
A' Kaupas informavo, kad Danes upe su krantinemis priklauso savivaldybei. pilies uosteli

administruoja I(laipedos laivq remonto lmone, tadiau kam priklauso akvatorija - neaiSku.
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A' AuSra pastebejo, I<ad uostelis neparuoStas naudojimui. Pasiule pradeti tvarkyti nuo gylio.
R. Ziubrys patikslino, kad nereiketq planuoti krantiniq tvarkymo, kol nepianuoja,ia pagilinti

uostelio.
J. Genys pasille, kad JKKT galetq br)ti ekspertai.
A. Kaupas primine, kad Klaipedos universitetas turi busimus jurinius specialistus, galimabutq juos

iSnaudoti.
V. Matutis pasiDle itraukti po atstov4 i5 Kulturos paveldo departamento, Klaipedos universiteto,

Uosto kapitonQ, savivaldybes ir pratgsti diskusij4 su kompetentingais specialistais.
R. Ludka primine, kad uosto kapitonas turij[rlapius.
L Mile5ka pasiule atlikti aplinkos tyrim4 -

NUTARTA. Artimiausiu metu organizuoti i5vaZ
Klaipedos laivq remonto imoneje. pakviesti pos 'r:Hfffi
direktoriq B. Petrausk4, Pilies uosto kapiton4 ir iti.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
I5 posedZio i5eina A. Bargaila

2' SVARSTYTA. Del ekspertq skyrimo t-eikiamq pasiulymg ,,Albatroso,, apdovanojimui svarstyti.
PraneSeja - Raimonda MaL,oniene, Klaipedos miesto Javivaldybes adirinistrurilo, Ugdymo ir

kult[ros dep artamento Kultlro s skyriaus vyr. specialiste.
R. MaZoniene pristate gautus 3 Teikimus Klaipedos miesto savivaldybes jurines kulturos

apdovanojimui ,,Albatrosas" gauti (posedZio medLiagapiid.duIna;: Daliai Bikauskaitei uZ publikuotusjlrine tema profesionalius straipsnius, Aidui JurkStui uZ i5leist4 knyg4 ,,Lietuvos Svyturiq istorija,,,
Kristinai Buslajevai ir Sergejui SerZuk uZ iSleist4 CD fi1m4 su jurinemis dainomis ,,bainos ir jdros
pa5aukti". Papra5e paskirti ekspertus teikimams ivertinti.

JKKT nariai taresi del ekspertq skyrimo
NUTARTA:
1. Skirti Siuos ekspertus Klaipedos miesto savivaldybes jDrines kulturos apdovanojimui ,,Albatrosas,,
gautiems teikimas ivertinti :

I' Nominacija ,,Geriausias marinistines Zurnalistikos darbas", pretendentas Dalia Bikauskaite, ekspertai:
Aleksandras Kaupas, Ridardas Ludka, Danguole Balse;
II. Nominacija "Geriausias jlrines mokslines (istorines) literatlros leidinys", pretendentas Aidas
JurkStas, ekspertai : Viktoras Sendila, Vidmantas Matutis ;
III' Nominacija,,Kita su jlrine kultura susijusi veikla", pretendentai: Kristina Buslajeva ir Sergej SerZuk,
eksp ertai : Romandas ziubry s, A I girdas Ausra, Aleks andras Kaupas.
2.Kitam JKKT posedZiui ekspertai pateikia ivertinimus.
3. R. MaZoniene nuskanuoti Teikimus ir issiundia el. pastu ekspertams.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Del infonmacinio Zenklo prie ,,Albatroso,, paminklo formos.
Prane5ejas - Vidas PakalniSkis, Klaipedos rniesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultflros

dep artamento Kult[ros skyriau s vyr, speci al i stas.
V. Pakalni5kis informavo, kad del informacines lenteles prie ,,Albatroso" paminklo diskutavo su

miesto vyr. dailininku Mindaugu Petruliu. Vyr. dailininko nuomone, lentelg reiketq patalpinti paminklo
prieigose' Tikslesnis lenteles vaizdas paai5ketq, nutarus kokia informacija butq pateikta lenteleje - t. y.
nuo skelbiamo teksto' Iki Siol buvo planuota kartu su tekstu, kur galima rasti issami4 informacij 4 upi"
Zuvusiq jDroje, pateikti ir uosto direkcijos tinklapio adres4. Primine, kad Uosto direkcija Laddjopaiaipinti
savo tinklapyje Zuvusiq jurc,je Zmoniq ir laivq sqraS4, kuritures pateikti Lietuvos jurq muziejus.

O' Zaliene pasiUle tekst4 ,,Sqraiq iiplaukusit4 ir negriiusit4 rasite iia (_tinklapio
adresas _).



R' Ziubrys pasille kad atminimo lenteleje butq dviguba informacija: tinklapio adresas ir s4rasointernetin.es programeles eER kodas.
o' Zaliene pasiule perkant informacines lentos suktrimo projekt4, s4lygose numatyti ir aplinkospritaikym4.

toriumi Klaudiju p[dymu.
r pasiule del jo patalpinimo Uosto tinklapyje susiekti
informacinej e lentelej e-
miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir

cialist4 informuoti JDrines kulturos koordinacines
lbatrosas" atsirastq informacine lentele su nuoroda i

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

4' SVARSTYTA' Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimasPranesejas - Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq 'sqjungos 'pirmininias, 
Jiirines kulturoskoordinacines tarybos pirmininkas.

ministerijai del edukaciniq priemoniq jUrine

ii:ilf H;llffillx'ff :ff :,J.i3i","T#::
laipedos uoste uZ Kiaules nugaros bei maZqjq laivq

,iks,o :ilil'fifJ,1'f,*.#finjjffi1#,'"iffiflix1frj::tr#ffffi31:
nerad 2020 m.

s 31 d. - birZelio 4 d. i Klaiped4 atvyks iS uZsienio
q i5 20 skirtingq valstybiq, gastroles,
Pratybq ivadine dalis: susitikimai,
savo Sali ir miest4.

roga. Tikslas
sluoksniais.

prisideti, kas

P' BekeZa pastebejo, kad Lietuvot 
\.?t1l.Tr 

jiirq pajegoms, priartejus vizito datai, reikia numatytikonkredi4 ploq.?T? ir tuomet jau konkrediai kalbetis ,, ii""tulro, jurq muziejumi, Ziniasklaida ir kt.
v ' raKalnlsKls didZiosios miesto Sventes nesidubliuotq - pvz. suKlaipedos pilies dLiaz Dainq Svente.

NUTARTA. Kitas JD
Numatoma darbotvarke 

ar ybos planuoj amas 20 1 8 m. balandLio 10 d., 1 5 val.

olesniq veiksmq aptarimas.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2018 m. kovo l3 d, 17 vat.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


