
JfTRINES KULT TROS KOORDINACINES TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

m, ' 
d. Nr. (20.26.)-TARI- .//72018

n raipeda

Posedis ivyko 2018 m. spalio 23 d,.15.35 val
vieta:137 Pasitarimq karnbarys,I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Lieprl g. l l

PosedZio pirmininkas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jiirines kulturos
koordinacines tarybos pirmininkas
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kulttiros departamento Kult[ros skyriaus,ny.. rp""iali rt".

kul bos i32
-1. 

Alfonsas Bargaila, Lietuvos zuvininkysters produktq gamintojq asociacija;
2. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto -okyklor peisonalo vadove, Mokyklos tarybos

pirmininke;
3. Petras BekeZa, Lietuvos j[rininkq sQjungos pirmininkas, Jurines kultDros koordinacines tarybos

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

archeologas, atsakingas uZ istoriniq laivq krantines veikl4;
5. kmd. ltn. RamDnas KaZerskas, Lietuvos kariniq jurq pajegq N9 Stabo virSininko pavaduotojas

civiliq ir kariq bendravimui;
6. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius;
7. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalisiq klubas ,,1\4arinus,,prezidentas;;
8. Liudvikas Albertas Mile5ka, VSf Klaipedos irklavimo centras direktorius;
9' Vidas Pakalni5kis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultlros

departamento KultDros skyriaus vyr. special istas ;
10' prof. Viktoras Sendila, Lietuvos auk5tosios jlreivystes mokyklos direktorius;
11. Lina Skrupskeliene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultiiros, Svietimo ir sporto komiteto

nare.
12. Olga Zaliene, Lietuvos jlnl muziejaus direktore, Jurines kulturos koordinacines tarybos

pirmininko pavaduotoj a;
13. Romandas Ziubrys, VSf ,,Klaipedos Sventes,, direktorius;
14' prof. habil. dr. Vladas Zulkus, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos

instituto vyriausias mokslo darbuotojas;

Kiti posedZio dalwiai:
1. Rokas Arbusis, jachtq nuomos imones ,,Gosail.lt" direktorius:
2. Rimantas Stropus, buriavimo klubo ,,',Lalgftis,, pirmininkas;
3. Romualdas Adomavidius, Lietuvos jurq muziejaus istorikas;
4. Agne Dalongauskiene, V5[ Klaipedos kra5to buriavimo mokyklos ,,Liemys,, direktore;
5. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto r;avivaldybes administracijos Ugdymo ir kulturos

departamento direkt ore;
6. Saulius Paliulis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultflros

departamento Sporto ir kDno kultiiros skyriaus vedejas.



DARBOTVARKE
1. Del sportinio buriavimo situacijos Klaipddoje.
2, Del Didziojo Elingo metg pavadinimo suteikimo 2019 metams.3' Informacija apie ankstesniq sprendimg vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Posidiio medZiagg:
I' Jurines kulturos koordinacinds tarybos .2016-08-03 raitas ,,Ddl pavadinimq suteikimo metams,,,

2 lapai;
2' Zymi4 imoniq, istorinit4 datt\, lvykit4 iamiinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos

2016 m' rugseio I4 d. posediio 2016-10-06 protokolo Nr.(zo.i;-rARI-l0g ilralas, 2 lapai;"3. Jurines kulturos koordinacines tarybos 20tE-10-13 raitas NT.TAS-297, I lapas;4' Juriniai ivykiai ir datos (kalendorius), pritarta Jurines kulturos koordinacinds tarybos 2017-02-
I4 posddyje, 2 lapai;

5' Jurines kulturos koordinacines tarybos 2018 m. birzelio I2 d. posediio 20Ig-0g-2g protokolo
Nr. (20.26.)-TARI-I I9 iiraias, 2 lapai;

6' Klaipedos mi|st9 savivaldybes tarybos 2018-09-27 sprendimas Nr.T2-213 ,,D€l Klaip€dos
miesto savivaldybds tarybos 2015 m. ruigsejo 24 d. sprindimo Nr.T2-261 ,,Ddl jurind, kiltnro,
koordinacines tarybos sudeties patvirtinimo" pokeitimo,,, I lopas.

1. SVARSTYTA. D6l sp_ortinio buriavimo sit'acijos Ktaipedoje.
Praneseja - olga Zaliend,Lietuvos jDrq muziejaus direkiore,lurine. kulturos koordinacines tarybospirmininko pavaduotoja.
o' Zaliene pristate klausimo 

"ut? -. 
pasikalbeti apie tai: kokia yra sportinio buriavimo situacij4Klaipedoje ir k4 reikia daryti, kad vystyti si4 sporto sak4 Klaipedoje.

Pasisake R. Stropus, R. Arbusis, R. Adomavidius, A. Dalongauskiene.

- - 
R' Stropus pasake, kad jis buriuoja nuo ,,Optimisto" klubo laikq, jau virs 35 m. Miestas jam neitrukdo, nei padeda. Jo nuomone - vaikams nelabaisaugu bDtq buriuoti uosto akvatorijoje. Seniau uostas

buvo kaip dykuma- tadiau laikai keidiasi, todel clabar rleikia derinti uosto poreikius ir laivyb4. I5plaukus
i5 Pilies uosto, nelabai yra kur plaukti: tektq laviru oti zigzagais.

R' Adomavidiaus papasakojo, kad jis plaukiojantir t..eiudi.niais, po 18 val., iki Kiaules nugaros.
Jo nuomone, galima plaukti iki Kiaules nugaros ir aigal, tadiau reikia la-viruoti zigzagaisdel vejo.

R' Arbusis paLymejo, kad yra dvi buriuotojq grupes: vaikq buriavimas ir suaugusiqjq kreiserinis
buriavimas. Jo nuomone, vaikai nelabai trukdo, n.r i* yra treneriai. paZymejo, kad pastar4ji de5imtmetilatviai ir estai laimi daugiau medaliq kaip lietuvi tti, tailiutai nereiskia, kad jie pradejo geriau buriuoti, olietuviai - prasdiau' Rezultatams pasiekti reikalingi treneriai. Kol kas optirnalus variantas yra Dreverna.
Miestas, pirmiausia, turi nepamirsti, kad turi vaikq buriavimo sporto mokykl4. Vilniediai laiko savolaivus Klaipedoje, bet jiems dia trDksta vietq. Smiltyneje laikyti laivus y.u putogu, tadiau po Jachtklubo
sutvarkymo vietq ten sumaZejo, o Pilies uo.stelyje taivqiaugeja. Memelio uoste,"pasikeitus savininkams,
laivq savininkai ispra5omi, kad Liem'4nelaikytq- laiveliq, n.i p.. maZi pinigai. pasiule, kad Jono kaleiyje
butq irengta maLq laivq prieplauka. Paklau"., kr. i:ieiq laikyti kreiserines jachtas, ar pilies uostelyje?
Pastebejo, kad kreiserinis buriavimas yra privatus reikalas, juo uZsiima Zrnonds, megstantis keliauti, taine miesto reikalas, tadiau svedius: ir Zmones, ir laivus - ,.i[iu priimti garbingai. Danes upeje jachtoms
yra nepatogu, nors tai geru miesto iniciatyva, bet reiketq, kad tiitai butq pakeli-ami ne z kartus per dien4,
o 3 kartus. Tadiau tiltas kartais uZstringa, ir k4 tada daryti.laivui, istrigusiam tarp dviejq tiltq? Kiek laukti?R' Arbusis pasitile miestui iSvystyti mar5rut4 Danes ,rp" iki Tauralaukio. Juo galetq plaukti
motorlaiviai, ne jachtos' Jo nuomone, Paupio teritor'ija - iki Klaipedos universiteto Botanikos sodo -patrauklus kelias ir miestiediams, ir svediams.

P' BekeZa, paZymejgs, kad mieste yra vaikq buriavimo mokykla, paklause - ko trflksta kadKlaipedoje atsirastq sportinis buriavimas? Dabarjisyra vilniuje, trakuose, Kaune. Ar jis reikalingas
Klaipedoje?

R. Stropus atsake, kad Zmones patys rDpinasi buriavimu.



iestas galetq padeti griLti i buriavimo sport4
a, kad yra miesto vaikq buriavimo mokykla
val . Vilniediai vaZiuoja iTraukus, Elektrenus

klamos nepakanka, reikia ivertinti, kad reikalineos
eLti, vakarc -parveLti. Arba pasirile plaukioti-uZ

atyti pastatyti buriavimo mokyklq. Konstatavo,
nors yra privadiq buriavimo klubq, praktiSkai

a Pasaulines buriavimo federacijos naiai, Lietuvoje
skirtingos.
ybos narys pritaria A. Dalongauskienei _ vandens

asiDle jachtq kapitonams parengti vizij4 _ kodel
spoftas paveiks miest4. perskaite mero vardu gaut4

bus itrauktas vaikq buriavimo mokyklos steigimas

rengti bent 1 buriuotoj4 Olimpiadai, kuris galetq
ciklui. Tam reiketq nuo dabar pradeti dirbti su 6_

plaukioti. Rekomendavo pasiiilyti buriuotojams
ia. Miestiediai turi tureti ai5ki4 vizij1,kurios.eikia

Y Zulkus pasille uZklausti uost4, kada jie planuoja paskelbti projekt4 ir baigti uostelio statybas
uZ Kiaules nugaros.

V' Matutis kai Klaipddos valstybinio jurq uostos direkcijoje (toliau -KVJD)
bus pristatytas uo Jame numatytas jachtq uoitasjau pries 10 m.

O. Zaliend

i) sporto Saka?

AS:

e trDksta vietq?
nos rengimas: nera s?lygrl vystyti, nera masi5kumo.
i vaikq buriavimo mokykla,,Liemys,,. paLymejo,
tine, reikia buriuotojq solidarumo, nes pakeisti

as nera savivaldybes funkcija. Savivaldybe remia
Sporto taryb4, kad Si pasillytq buriavimo sport4

uveZimo i Drevernq - kaip geltonojo autobusiuko



NUTARTA' Kreiptis i Klaipedos m hryb,qprie Klaipedos miesto savivaldybestarybos' kad vandens sporto Sakos - rur- bui t pripaZintos prioritetinemis sportoSakomis Klaipedoje. RaSt4 parengs O.

2' SVARSTYTA' Dcl DidZiojo Elingo metg pravadinimo suteikimo 2019 metams.Pranesejas Petras Bekexza, Lietuvos jlrininkq sqjungos pirmininkas, Jtirines kulturoskoordinacines tarybos pirmininkas.

paveldas jrlrinis

remonto r laivq

N.
V.
N. 

miesto

i miesto laivq statybos ir remonto imoniq,

etq pavadinimq, kol bus ai5ku, ar202l m. Klaipeda

NUTARTA' Kitam JKKTposedZiui, kuri ivyks 2018-l 1-13, pasikviesti laivq remonto ir statybos imoniqatstows del DidZiojo Elingo metq igyvendinimo Klaipedoje 2019 m.

3' SVARSTYTA' rnformacija apie ankstesniq sprendimg vykdym4, tolesnir; veiksmg aptarimas.
. Pranesejas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jurines kultiiroskoordinacines tarybos pirmininkas.

P. BekeZa paskelbe ateinandio JKKT posecrZio darbotvarkg.
NUTARTA:

l' Kitas Jiirines kult[ros koordinacines tarybos posedis ivyks 201g m, lapkridio 13 d., 15.35 val.Numatoma posedZio darbotvarke:

doje 2019 m.

dymq, tolesniq veiksmq aptarimas.

Pasitarimas baigesi 2018 m. spalio 23 d. 17,15 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


