
JURINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2018 m.

Posedis ivyko 2018 m. birZelio l2 d. 15.35 val.
Vieta:137 Pasitarimq kambarys, I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 1 I

PosedZio pirmininkas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jlrines kulturos
koordinacines tarybos pirmininkas
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kult[ro s depaft amento KultDro s skyriaus vyr. special iste.

1. Alfonsas Bargaila, Lietuvos Zuvininkystes produktq gamintojq asociacija;
2. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos Personalo vadove, Mokyklos tarybos

pirmininke;
3. Petras BekeZa, Lietuvos jUrininl<q sqjungos pirmininkas, Jiirines kult[ros koordinacines tarybos

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

archeologas, atsakingas uZ istoriniq laivq krantines veikl4;
5. Aleksandras Kaupas, Vf Klaipedos valstybinio jlrq uosto direkcijos Uosto prieZilros skyriaus

vyr. dispederis;
6. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius;
7. Ridardas Ludka, Jlrq kapitonq klubo narys;
8. Liudvikas Albertas MileSka, VSf Klaipeclos irklavimo centras direktorius;
9. prof. Viktoras Sendila, Lietuvos aukStosios jureivystes mokyklos direktorius;
10. Olga Zaliene, Lietuvos jDrq muziejaus direktore, Jiirines kultlros koordinacines tarybos

pirmininko pavaduotoja;
11. prof. habil. dr. Vladas Zulkus, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos

instituto vyriausias mokslo darbuotojas;
12.Lina Skrupskeliene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultfiros, Svietimo ir sporto komiteto

nare.

Kiti posedZio dalyviai:
1. Virginija Kazakauskiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus

vedejos pavaduotoja.
ii

DARBOTVARKE
1. Ddl jurinio mentaliteto ugdymo edukacinemis priemondmis.
2. Del juriniq pavadinimq suteikimo metams;
3. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdyrn4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Posediio medZiaga:
l. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos 2018-05-25 ra5tas Nr. TAS -153 ,,Del istoriniq

laivq krantines", 1 lapas;

. Nr, (20,26.)-TARl-
I(laipeda



2. I(laipedos miesto savivaldybes mero 2017-01-26 raStas NT.TAS-21 ..Del vaiku buriavimo
mokyklosratkiirimo Klaipedoje", 1 lapas.

1. SVARSTYTA. Ddl jurinio mentaliteto ugclymo edukacinemis priemonemis.
Prane5eja - Olga Zaliene,Lietuvos jurq mruziejaus direktore, J[rines kultiiros koordinacines tarybos

pirmininko pavaduotoj a.

O. Zaliene trumpai pristate 2018-05-08 JKKT posedyje svarstyto klausimo del jurines tematikos
edukaciniq priemoniq rezultatus: svarstoma buvo kaip galima paveikti Svietimo miniiterijos skyrius ar
padalinius del jlrines tematikos integravimo rnokymo priemonese, nes isitikinta, kad gutirnyUiq y.u.
PosedZio metu atsidurta lyg ir aklavieteje, kad vos nereikia patiems ra5yti vadoveliq. Neai5ku,-kiek
laisvai galima formuoti vadovelio turinio p_adiam autoriui, kiek suformuota padios ministerijos. Tapo
aiSku, kad i5 naujo reikia suformuoti laiSk4 Svietimo ministerijai. Buvo kalba, kad Klaipedos mokyklos
pakankamai padios laisvos kiek jiiriniq progranrU atsiranda mokyklose. Tai svarbu, tadiau JKKT tikslas,
kad jlrine tema mokymo priemonese pasiektq vis4 Lietuvq.

ate klausimo sprendimo galimybes: Siuo metu rengiama Klaipedos juriniq
rograma. Mokykl4 ketinama atidaryti 2019 m. Siai mokyklos numatytos
os parengimas yra puiki galimybe integruoti jflrinq tematik4 ivairiuose

mokymo dalykuose ir taip vystyti jUring kultur4 bei jiirinj mentalitet4.
Klaipedos miesto savivaldybe yra parengusi ir patvirtinusi Klaipedos miesto ekonomines pletros

strategij4 ir igyvendinimo veiksmq plan4 iki 2030 metq ,,Melynasis proverZis", kurios tikslai, uLd,aviniai
m4 irrtegruoti j priemonese.
aite praneSim4 ir mokslo ministerijos
ir viclurinio ug deja Loreta Zadeikaite
del jiirinio mentaliteto ugdymo per ugdymo priemones, t. p.

Ugdymo pletotes centro direktorius Giedrius Vaidelis pritare, l<ad dabar pats laikas tai daryti. Pasitile,
kad jt1 istaigai b[tq nurodyti konkretus Zmonds, kurie galetq sudaryti uZduotis, ra5yti tekstus ir pan.
atskiriems mokymo dalykams.

Y. Kazakauskiene paklause, koki Zmogq galetq pasiDlyti JKKT. PaLymejo, kad Lietuvos
auk5tosios jDreivystes mokyklos pavaduotoja G. I(alvaitiene labai padejo rengiant jiirinio mentaliteto
samprat4. Pritare, kad reikia raSyti nauj4 ra5t4 SMM su pasiulymais del konkredlq Zmoniq.

V. s-enditra pastebejo, kad vien LAJM yra 9 priemoniq grupes, kurios suri5toi su jiiriniq mentaliteto
ugdymu. Sis tikslas iraSytas LAJM statute. Ugdymas yra-platesne s4vol<a, todel pa;iule sukonkretinti
pavadinim4, nes dabar kalbama tik apie vien4 pr:iemong. Pvz. mentaliteto ugdymas vadoveliuose ar pan.

V. Zulkus pritare, kad mentalitetas yra labai plati s4volca. Jeigu juiinio mentaliteto pradmenys
atsiras vadoveliuose, jo poveikis vis tiel< bus efektyvus.

V. Kazakauskiene patikslino, kad kalba eina apie ugdymo turini: vadoveliai, pratybq uZduotys.
Tadiau ugdymo turinys yra plediamas- tai edukaciniai uZsiemimai. Dabar naudojama s4voka - ugdymo
programos.

V. Sendila pasiule pasiulym4 vadinti: del jurinio mentaliteto ugdymo papildant ugdymo turini
bendroj o ugdymo programose.

D. Balse pastebejo, kad mes neZinome sridiq, i5 kuriq susidaro tas ugdymo turinys, todel neaiSku
kokius Zmones, galindius padeti, pasiDlyti.

V. Kazakauskiene pasake, kad Str,tl,t galetq pasikviestq l-2 Zmones.
V. Kazakauskiene pastebejo, kad reiketq pradeti nuo to, [<as yra jurinis mentalitetas, ir pradedant

i5 kito galo, siiilyti dalykus, k4 mokiniai turetq suZinoti, kad igytq jurini mentalitet4, t.y. k? iSmokgs ir
suZinojgs vaikas supras, kad jis yra jDrines valstybes pilietis. PaZymejo, kad Siandien jau yra padarytas
vienas maLas pasiekimas -jau galima komunikuoti ir bendradarbiauti su Stttitt.



NUTARTA. Parengti nauj4 ra5t4 Svietimo ir mokslo ministerijai nuo Jurinds kultDros koordinacines
tarybos. RaSo turini derinti su v. Kazakauskiene. Atsakingas A. Kaupas.

2. SVARSTYTA. Del jurinig pavadinimq suteikimo metams.
PraneSejas - Aleksandras Kaupas, Vl ktaipedos valstybinio jurq uosto direkcijos Uosto prieZiDros

skyriaus vyr. dispederis.
Kaupas papasakojo, kad darbo grupe diskutavo Siuo lclausimu praeit4 savaitg. perZi1rejo jiirines

istorijos ivykius ir datas iki2025 m,2021m, sukanka 100 m, kaip atsirado pirmieji lietuvi5ki laivai
,,JDratO" ir,,K4stytis"

V Zulkus pasiule tuos metus paLymeti dedikacija, kad metai skirti paZymeti Lietuv4, kaip juring
valstybg. Programoje b[tq paZintines ekskursijos, krasio dienos.

G. Kutka papilde, kad kitos jlrrines datos yra per silpnos, kad bfitq patvirtintos miesto taryboie.
Primine, kad 2021m. Klaipedoje startuos didZiqjq Uurtaiviq rcgataThe Tall Ships Races- Si ..g"ii Udr.',
programos dalis.

O. Zaliene primine, kad 2019 m. sueina
Nepriklausomybes 1 00-mediui.

30 metq jachtq Lygiui per Atlant4, kuris skiriamas

Y. ["i:il" pasille suraSyti ivairius renginius, kurie tiktq Jiiriniq metq programai igyvendinti.V. Zulkus pastebejo, kad kiekviena institucija turi ar planuoja darbus ir .enginius susijusius suj[ra. Pasiflle, kad JKKT galetq l<reiptis i Klaipe<los universitet4 ir Lietuvos aukstqj4 jureivystesLokyki4
del pagalbo s ir i bendradarbi av imo j Driniams metams paLymeti.

P. BekeZa pasiule apimti ir pasirengimq: nuo 2018 m. iki 2021m. ir pasiulymus atsiqsti el.pa5tu.

NUTARTA:
arybai 202I metus Klaipedoje pavadinti J[riniais
sieti su jurine edukacija.

ymus JDriniq metq pasirengimui ir igyvendinimui
A. Kaupas. PasiDlymai teikiami el. pa5tu.

3' SVARSTYTA. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
PraneSejas - Petras BekeZa, Lietuvos jlrininkq sqjungos 

- 
pirmininias, Jurinei kulturos

koordinacines tarybos pirmininkas.
P. BekeZa pristate JKKT raStus savival<lybes administracijai: del vaikq buriavimo mokyklos

Klaipedoje ir del istoriniq laivq krantines. Papasakojo apie naujas 51q klausimq sprendimo aplinkybes.

NUTARTA:
1' Kitas JDrines kultDros koordinacines tarybos posedis ivyks 2018 m. liepos l0 d., 15.35 val.

Num atotrz a p o s e di io darb o tv arke ;

1. Del ,,J[ros Svente 2018" programos.
Atsakingas R. Ziubrys

2. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Atsakingi: P. Bekeia, R. Maioniene.

Pasitarimas baigesi 2018 m. birZelio

PosedZio pirmininkas
i

PosedZio dekretore

12 d.17 val.

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


