
JURINES XUITUNOS KOORDINACINES TARYBOS
PROTOKOLAS

Klaineda

Posedis ivyko 2018 m. liepos 10 d. 15:35 val.
Vieta: 137 Pasitarimq kambarys, I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 11

PosedZio pirmininkas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jlrines kult[ros
koordinacines tarybos pirmininkas.
PosedZio sekretore - Kristina Skioty-te-Radiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo
ir kult[ros depaftamento Kulturos skyriaus vyr. specialiste.

1. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos Personalo vadovd, Mokyklos tarybos
/.-\ pirmininke;

2. Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq sEjungos pirmininkas, Jlrines kulturos koordinacines tarybos
pirmininkas;

3. Virgilijus Bradiulis, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus
archeologas, atsakingas uZ istoriniq laivq krantines veikl4;

4. Aleksandras Kaupas, V{ Klaipedos valstybinio jtrq uosto direkcijos Uosto prieZitros skyriaus
vyr. dispederis;

5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius;
6. Ridardas Ludka, Jlrq kapitonq klubo narys;
7. Liudvikas Albertas Mile5ka, V5{ Klaipedos irklavimo centras direktorius;
8. Olga Zalrene. Lietuvos jiirq muziejaus direktore, J[rines kultlros koordinacines tarybos

pirmininko pavaduotoj a;

9. Romandas Ziubrys, V5[ ,,Klaipedos Sventes" direktorius;
10. prof. habil. dr. Vladas Zulkus, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos

instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Kiti posedZio dal)'viai:
1. Dalia Grik5aite, V5{ ,,Klaipedos Sventds".

DARBOTVARKE
1. Del,,J[ros Svente -2018" programos.
2. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

1. SVARSTYTA. 1. Del ,,Jlros Svente - 2018" programos.
Pranesejas - Romandas Ziubrys, VSf ,,Klaipedos Sventes" direktorius.
Prane5ejas informavo, kad ,,Juros Svente - 2018" programa yrabaigiama ruo5ti ir 5. m. liepos 1 1 d. bus
paskelbta internete, o per kelias ateinandias dienas ir spaudoje. Programa Linoma yra orientuota ijDrinius
renginius, kaip ir priklauso teminei Sventei. Kaip ir praejusiais metais, Siemet taip pat planuojama
tiesiogine eisenos ir vainikq nuleidimo juroje transliacija internetu, todel nebera poreikio TV transliacijai.
Prane5eja - Dalia Grik5aite, V5{,,Klaipedos Sventds".
Prane5eja supaZindino posedZio dalyvius su pagrindine Sventes ideja, kuri4 raginama vystyti visiems
Sventes dalyviams. Siems metams pasiulyta Sventg vystyti tema - ,,Tas jausmas, kai...", daugta5kis gali
tureti ivairiausias pletotes, priklausomai nuo dalyviq fantazijos, pvz., ,,kai esi ant bangos", ,,kai esi



laimingas", ,,kai apsisuka galva ar nesinori eiti namo" ir t.t., ir pan. Pagrindiniai Sventds renginiai vyks
liepos 27 - 29 dienomis. Dalis renginiq vyks jau nuo liepos 24 d. -Lietuvos jlrq muziejaus organizuojami
renginiai. Nuo liepos 26 d. renginiq dar padauges - Klaipedos senamiestyje bus galima paZiiireti kino
filmus Kino skvere; bendr4 V5{ ,,Klaipedos Svendiq" ir Italijos teatro projekt4, gatves teatro spektakli
,,Mobis Dikas", kuris bus rodomas Piliavietes aik5teje 2I:00 val. Prie burlaivio,,Meridianas" krantinds
pasirodym4,,Pagauk,,Optimistq" Dan€je" surengs maLieji buriuotojai ,,Optimistai". Liepos 27 d. vyks
pagrindinis renginys - Sventine eisena, kurioje pagal parai5kas Zada dalyvauti keli tukstandiai dalyviq.
Eisenos pradLia 18:00 val. nuo J. Janonio ir H. Manto gatviq sankryZos, toliau eisena vyks Naujojo sodo,
Pilies gatvemis ir finiSuos Kruiziniq laivq terminale. Po eisenos Klaipedos koncertq saleje vyks tradicinis
,,Jiirininkq ir uosto bendruomends vakaras". Tuo pat metu vyks ir kiti vakaro renginiai: spektaklis ,,Mobis
Dikias", ,,Sokantys" fontanai, koncertai ir kt.
Petras BekeLa pasiteiravo ar bus nominacijos ,,Metq jlrininkas" apdovanojimas. Praneseja informavo,
kad dienra5tis ,,Klaipeda" (apdovanojimo ,,Metq jfirininkas" organrzatorius) del neZinomq prieZasdiq,
Siais metais 5i4 iniciatyv4 sustabde.
Liepos 28 d. ryte vyks renginiai skirti atminimui ir pagerbimui: 9:00 val. Marijos Taikos karaliends
baZnydioje vyks mi5ios; 9:30 val. L. Stulpino, pirmojo Lietuvos uosto kapitono pagerbimas; 10:00 val.
Zuvusios laivo ,,Linkuva" igulos pagerbimas; 11:00 val. i5plaukimas i5 Kruiziniq laivq terminalo laivais
,,Selis" ir ,,Sakiai" - pagerbimo ceremonija jlrojr . Seitadieni Danes upeje taip pat vyks tradicines
,,Drakonq" lenktynes (nugaletojq apdovanojimai planuojami apie 17:00 - 18:00 val. burlaivio
,,Meridianas" denyje.
Sventinq program4 tarp pat papildys Lietuvos jflreivystes aukStoji mokykla, organizuojanti 2018-0] -27
d. 15:00 val. LAJM visq laidq absolventq susitikim4.
Istoriniq laivq flotile Siemet keliasi I centr4. Flotile, pasipildZiusi dviem laivais, i5sirikiuos desiniajame
Danes krante, prie pat ,,Zvejo" paminklo. Aik5teje prie ,,Lvejo" paminklo iSsidestys Zuvq turgus.
Petras BekdLa pasiteiravo organizatoriq del prekybos alkoholiu ta5ktl skaidiaus. Romandas Ziubrys
atsake, kad jq skaidius i5liks pana5us kaip ankstesniais metais, kai po sumaZinimo vietoje mai.daug 60
ta5kq buvo apsistota ties 30 prekybos vietq. Manoma, kad toks skaidius yra optimalus.

Prane5eja - Olga Zaliene, Lietuvos jiirq muziejaus direktore, Jurines kult[ros koordinacines tarybos
pirmininko pavaduotoj a.

Informavo, kad liepos 24 d. Lietuvos jiirq muziejus Klaipedos ,,Akropolyje" atidaro su jura susiet4
parod4,,JDros stalas" apie valgomus moliuskus. Liepos 25 d. 16:00 val. Ievos Simonaitltes bibliotekoje
atidaroma paroda ,,Su pirmojo prezidento vardu" apie laiv4 ,,Prczidentas Smetona". Liepos 26 d. kviedia
aplankyti antrqi Lietuvos jurq muziejaus projekt4 prie burlaivio ,,Meridianas" - menine instaliacija apie
jiirq kriaukles ,,SusiZadejE su jiira du". 14:30 val. - jlrininkq pagerbimo ceremonija prie ,,Albatroio"
paminklo. Be to, visi jurininkai bus kviediami i ekspozicij q-parodq,,Veliava juroje saugo". Liepos 27 d.
10:00 val. Turgaus g. vyks paroda ,,Pilies uostas" i5 ciklo jurinio paveldo Zenklai. Nuo 20:00 val. iki
21:00 val, istoriniq laivq parado ,,Danges flotile" sutiktuves Danes upeje, ,,Pamari5kiai atvyksta i
Klaiped4". Liepos 28 d. nuo 12:00 val. iki 14:00 val. prie BirZos tilto veiks istoriniq laivq parado ,,Dangds
flotile" teatralizuotas Zuvies turgus,,sugaus tave LvejuLeliai". 15:00 val, vyks istoriniq laivq parado
,,Danges flotile" laivq igulq pristatymas ir pasveikinimas. 19:00 - 20:00 val. vyks istoriniq lai'u'q parado
,,Dangds flotile" laivq plaukimas tarp BirZos ir Pilies tiltq. Liepos 29 d.9:00 val. istoriniq laivq
palydetuves.

Petras BekeLa i5kele klausim4 del liepos 28 d. rytiniq renginiq laiko. Ypad sunku suspeti tiems, kurie
dalyvauja jiirininkq pagerbime prie ,,Linkuvos" paminklo, o po to plaukia i jurininkq pagerbimo
ceremonij4 jDroje. Organizatoriams pasiUle susisiekti su ,,Limarko" kompanija, kuri palaiko ry5i su
Zuvusios igulos artimaisiais ir prisitaikyti prie jq, nes dalis artimqjq gyvena ne Klaipedoje.
Gintautas Kutka i5sake skepti5k4 nuomong i organizatoriq siDlym4 keisti pagerbimo prie ,,Linkuvos"
paminklo dat4. Nes Zuvusiqjq artimieji negales atvykti darbo dien4. Jo nuomone tikslingiausia bltrl
paarrkstinti laik4, t. y. ceremonij4 pradeti ne veliau kaip 10:00 val.
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Taip pat pasiteiravo organizatoriq del galimybes rodyti senas kronikas apie Zvejybos Iaivyn4, uost4 ir
kita jurine tematika. Dalia Grik5aite atsake, kad kronikomis disponuoja VSf ,,Vilniaus festivaliai", kurie
yra Sventes paftneriai, tadiau kyla klausimq del filmuotos medZiagos turinio, ar ji nebutq suprasta
dviprasmiSkai.

Prane5ejas - Liudvikas Albertas Mile5ka, VSf Klaipedos irklavimo centras direktorius.
Papilde, kad i5 sportiniq varLybr4 numatyta liepos 27 d. akademiniq irklavimo ir baidariq, liepos 28 d.
vikingq laivq ,,Drakont4" varLybos ir liepos 29 d. irklendiq ir baidariq varZybos.

NUTARTA. Informacij4 priimti domen ir palinketi. V5{ ,,Klaipedos Sventes" ir toliau dirbta ta linkme
kad ,,Jlros Svente" i5liktq i5skirtine savo turiniu ir prasme.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Prane5ejas - Petras Bekei,a, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jurines kulturos koordinacines
tarybos pirmininkas.
Del jiirinio mentaliteto ugdymo Pletotes centro direktoriui Giedriui Vaideliui raStas su pasillymais
parengtas ir i5siqstas, bet kol kas atsakymas dar negautas.
JKKT nariai informuoti, kad rugpj[dio men. posedis del atostogq laikotarpio neplanuojamas. pagal
JKKT darbo plan4 sekantis posedis turetq ivykti rugsejo men. 1l d. del buriavimo situacijos Klaipedoje.
Siiilymas butq Si klausim4 svarstyti platesniame kontekste, neapsiribojant tik vaikq burlavimo
galimybemis.

NUTARTA. Kitas J[rines kultUros koordinacines tarybos planuojamas 2018 m. rugsejo 11 d.
Numatoma darbotvarke:
1. Del buriavimo situacijos Klaipedoje.
2. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2018 m. liepos 10 d. 17 val.

PosedZio pirmininkas
d /-\Y?etrc Petras BekeZa

PosedZio sekretore Kristina Skiotyte-Radiene


