
JURINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

Z0r9 m. %te"c.a 42 d. Nr. (20.26.)-TARI-
Klaipeda

Posedis ivyko 2019 m. vasario 12 d.15.35 val.
Vieta: Didysis pasitarimU kambarys (,,Akvariumas"), I a., I(laipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 11

PosedZio pirmininkas - Petras BekdLa, Lietuvos jurininkq s4jungos pirmininkas, Jtirines kultiiros
koordinacines tarybos pirmininkas
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kultiiros departamento Kultlros skyriaus vyr. speciali ste.

L Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos Personalo vadove, Mokyklos tarybos
pirmininke;

2. Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq s4jungos pirmininkas, Jlrines kultriros koordinacines tarybos
pirmininkas;

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

4. kmd. lt, Ramiinas KaZerskas, Lietuvos kariniq jiirq pajegq N9 Stabo virsininko pavaduotojas
civiliq ir kariq bendravimui;

5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius;
6. Ridardas Ludka, Jlrq kapitono klubo narys;
7. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubo ,,Marinus" prezidentas;
8. Liudvikas Albertas MileSka, VSl Klaipedos irklavimo centro direktorius;
9. Vidas PakalniSkis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kult[ros

depaftamento KultDros skyriaus vyr. specialistas;
10. prof. Viktoras Sendila, Lietuvos auk5tosios jlreivystes mokyklos direktorius;
I 1. Lina Skruspkeliene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultlros, Svietimo ir sporto komiteto

nare;
12. Olga ZaIiene, Lietuvos jDrq muziejaus direktore;
13. Romandas Ziubrys, V5{ ,,Klaipedos Sventes" direktorius,

Kiti posedZio dalyviai:
1. Viktoras eepys, Lietuvos laivq statytojq ir remontininkq asociacijos vykdantysis direktorius.

DARBOTVARKE
1. DidZiojo Elingo metq renginiq programos aptarimas.
2. Reik5mingiausiq praejusiq kalendoriniq metq darbq jiirines kultiiros srityje aptarimas.
3. Informacija apie ankstesnig sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Posddiio mediiaga:
1. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimo projektas ,,Del DidZiojo elingo met4

paskelbimo" (sprendimas, aiSkinamasis raitas, programa) - 7 lapai;
2. Klaipedos miesto jurines kulturos apdovanojimo ,,Albatrosas" nuostatai, patvirtinti Klaipedos

miesto savivaldybds tarybos 2013-06-27 sprendimuNr.T2-155 (naujaredakcija 2016-01-28 Nr.T2-7) ir
priedas ,,Teikimas Klaipedos miesto jurines kulturos apdovanojimui ,,Albatrosas", 3 lapai;
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3. Zymit4 jurini4 datq ir jvyki4 kalendorius, 2 lapai.

1. SVARSTYTA. DidZiojo Elingo metq renginiq programos aptarimas.

PraneSeias - Vidas PakalniSkis, I(aipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultDros
departamento I(ultflros skyriaus vyr. specialistas.

V. Pakalni5kis informavo JKKT narius, kad KultDros skyriaus parengtas Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos sprendimo projektas ,,Del 2019 metq paskelbimo DidZiojo elingo metais" pateiktas
laiku, tadiau iki Sios dienos nebuvo itrauktas ivasario menesio miesto tarybos posedZio darbotvarkg, nes
administracijos direktorius nepasira5e jo teikimo miesto tarybai del vienos neigiamos vizos, kuri buvo
pareikSta derinant projekt4. Vakar pra5gs administracijos direktoriaus dar kart4 perskaityti sprendimo
projekt4: ai5kinam4ji raSt4 ir program4, galbDt, sprendimo projekt4 bltq galima teikti be komitetq.

V. PakalniSkio nuomone, sprendimo projekto derintoj ai gerai neisiskaito, kas para5yta apie
DidZiojo Elingo metq program4 sprendimo projekte ir ai5kinamajame raSte.

V. Pakalni5kis paZyrnejo, kad mineto miesto tarybos sprendimo projekte pra5oma pritarti JKKT
pasillytai DidZiojo Elingo metq programai. Si4 programq savo le5omis ir atsakomybe igyvendins
konkedios istaigos ir imones. Savivaldybe programos igyvendinimui neturi jokiq finansiniq
isipareigojimq ir i5 jos nepra5oma finansavimo, JKKT tikisi tik programos ir jos atskirq renginiq
vie5inimo bei reprezentacijos (atstovavimo), jeigu to bus papraSyta.

V, PakalniSkis pastebejo, kad vienaip ar kitaip, tadiau 2019 m. sukanka jririnei kulturai svarbiq
ivykiq 1O0-mediq jubiliejai: P. Lindenau laivq statyklos, Valdiq ir jachtq dirbtuvei ir jose statytam
burlaiviui ,,Peer Gynt", todel JKKT, nesulaukus sprendimo projekto pateikimo miesto tarybai; gali
kreiptis per Ziniasklaid4 i visuomenq ir siiilyti 2019 m. vadinti DidZiojo Elingo metais ir skelbti, kad
JKKT inicijuota programa bus igyvendinama. PapraSe patikinimo iS organizatoriq, kad suplanuoti
programos renginiai bus igyvendinti.

P. BekeZa paklause, ar reikia ra5to savivaldybes administracijai nuo JKKT del programos
vieSinimo?

V. Pakalni5kis atsake, kad kol kas niekas nepraSe, tadiau ateityje, galbiit, reikes. Informavo, kad
kalbejgs su Vie5qlq ry5iq skyriumi del to, l<ad savivaldybes tinklapyje www.klaipeda.lt b[tq galima ideti
DidZiojo elingo metq programos skilti, o del viesinimo miesto dienra5diuose ir Balticum TV bDtq atskiras
sprendimas, atsiZvelgiant i savivaldybes galimybes, Tadiau, paLymejo, kad programos ir jos renginiq
medLiagq vie5inimui reikes pateiktijau parengt4. Jei miesto taryba nepaskelbs 2019 m. DidZiojo elingo
metais, reiketq JKKT sudaryti darbo grupg ir darbuotis.

V. Cepys informavo apie Lietuvos laivq statytojq ir remontininkq asociacijos (toliau - LLSRA)
pasirengim4 igyvendinti DidZioj o elingo programoj e numatytus renginius :

1) bDtq realu pagaminti P. Lindenau atminimo 1ent4, nes paminklui ar biustui pastatyti reiketq
daugiau leSq, kuriq nepavyktrl surinkti. Buvo diskutuota su LLSRA nariais, su A, Butkumi - yra vieta,
kur biitq galima pakabinti atminimo lent4;

2) iamLinant atminim4, pagaminti P. Lindenau medalj ir sukurti apdovanojimo nuostatus LLSRA
vidiniams poreikiams, kasmet iteikiant imonems apdovanojim4;

3) apSviesti vis4 Didiji eling4 biitq brangu, todel yra ideja ap5viesti tik kolonas. Yra imone, kuri tai
gali atlikti, su ja diskutuojama. DidZiojo elingo viduje vyktq renginiai. Zinomas partneris, kuris tai
darytq;

4) Klaipedos laivq statybos ir remonto mokykla nori daryti suvirintojq varZytuves, todel 5it4 rengini
priimtq daryti DidZiajame elinge, Sis renginys bDtq Jrlros Sventes dalis;

5) Klaipedos laivq statybos ir remonto mokykla isipareigoja padeti sutvarkyti Didiji eling4.
6) programoje numatyta Atvirq durq diena bus daroma ir toliau. Iki Siol ji buvo daroma UAB

,,Garant", Baltijos laivq statykloje, Vakarq laivq gamykloje, todeljie yra pasiruo5g. LLSRA veftina tai,
kaip supaZindinim4 su laivq remontininko ir laivq statytojo profesija;

7) UAB ,,Garant" turi povandenini laiv4, kuri Juros Sventes metu pastatytrl uoste ir leistq lankytis
gyventojams, kad susipaZintq su egzotiSka naro specialybe;



8) pagalvota, kad vasar4prie DidZiojo elingo galetq buti fotografrjq ekspozicijq, jqparengtq kartu
su Lietuvos jDrq muziejumi.

V. iepys paZymejo, kad diskutavQs su A. Sileika, kuris informavgs, kad organizuoti laivq
nuleidimo i vandeni ceremonijos atvir4 lankym4 visuomenei bDtq sudetinga, nes siekiant uZtikrinti
saugum4, reikia gauti i5 visq tarnybq leidim4 del pa5aliniq Zmoniq ileidim4 i imones teritorij4.

JKKT nariai diskutavo, ar imanoma iki miesto tarybos kadencijos pabaigos, t. y. iki balandZio men.
suspeti patvirtinti sprendim4 del P. Lindenau atminimo iamZinimo.

P. BekeZa pastebejo, kad 1OO-metis trunka visus metus, todel galima atminimo lent4 pakabinti ir
veliau, nebDtinai suspeti P. Linedenau gamyklos ikDrimo datai.

V. Pakalni5ltis pasi[le pastatyti informacing lent4 $vz. i5 plastiko ar bronzos) apie P. Lindenau
Klaipedos laivq remonto imones teritorijoje, nes tam nereikes miesto tarybos pritarimo.

V. Pakalni5kis primine, kad P, Lindenau gamyklos ikfirimo Simtmetis sukanka
2019 m. geguZes 31 d. ir pasiule t4 dienq paLymeti atskiru renginiu, pvz. piliavieteje prie MaZosios
Lietuvos istorij os muziejaus.

V. Cepys informavo, kad 5i4 savaitg bus organizuotas LLSRA tarybos posedis, kuriame bus
priimtas sprendimas del P. Lindenau iamZinimo.

O. Zaliene papasakojo, kad rudeni Lietuvos jDrq muziejus kartu su MaZosios Lietuvos istorijos
muziejumi ir Klaipedos universitetu organizuos programoje numatyt4 tarptauting konferencij4, kuri
vadinsis ,,Laivq statyba Baltijos pakrantese". LeSq konferencij ai organizuoti bus gauta i5 bendro projekto
su Kaliningradu (Rusijos Federacija). Lektoriq s4ra5as derinamas, vieta kol kas neZinoma, planuojama
mieste, kur Zmonems bDtq lengviau pasiekti, pvz. Klaipedos universitete.

V. Bradiulis patikino, kad numatytos MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus ekskursijos vyks: yra
Linoma, kas jas veda ir kas jose dalyvaus. Numatyta, kad jos prasidetq Siltuoju metq laiku: kovo pabaigoje
- balandZio pradZioje.

V, PakalniSkis pasiDle konferencijq organizuotipiliavietes konferencijq saleje.
P, BekeZa pasiule JKKT priimti sprendim4, kad DidZiojo elingo programa bus daroma.

Lygiagrediai pritarti programai ir teikti miesto tarybai del metq paskelbimo ir pritarimo programai.
O. Zaliene primine apie JKKT tarybos organizuota tarptauting jDring konferencij4, kuriai leidimo

organizuoti i5 miesto tarybos nereikejo gauti.
L. Mile5ka ir G, Kutka pastebejo, ar JKKT gali skelbti metq pavadinimo, nes tai ne jos

kompetencija.
V, Pakalni5kis atsake, kad tai yra poetinis metq pavadinimas, kadangi jubiliejai i5 tiesq yra, ir taip

pavadinta JKKT parengta programa, kuri bus igyvendinama. JKKT yra pakankamai kompetetinga
organizacija, kuri gali taip pavadinti Siuos metus.

P. BekeZa pastebejo, kad yra du pasiulymai: laukti, kol miesto taryba paskelbs 2019 m. DidZiojo
elingo metais, o jeigu nepaskelbs - tai neskelbti i5 viso ir antras pasiUlymas - neZiiirint to, ar miesto taryba
paskelbs, ar nepaskelbs - patiems skelbti 2019 m. DidZiojo elingo metais.

V. Pakalni5kis pastebejo, kad yra nuogastavimas - ar savivaldybe sutiks, kad DidZiojo elingo
programos renginiai bus skelbiami savivaldybes tinklapyje, tadiau Siame tinklapyje visi renginiai yra
skelbiami.

V. PakalniSkis pasiule palaukti iki Sios savaites pabaigos ir jeigu miesto tarybos posedZio
darbotvarkeje neatsiras sprendimo projekto ,,Ddl 2019 m, paskelbimo DidZiojo elingo metais", kit4
savaitg kreiptis i spaud4 ir JKKT vardu pasiUlyti 2019 m. vadinti DidZiojo elingo metais del Sias metais
sukankandiq jubiliejq bei informuoti apie JKKT inicijuot4 ir koordinuojam4 Simtmediq jubiliejams skirt4
programq, kuri4 ketinama igyvendinti.
NUTARTA:
l. Pritarti DidZiojo elingo programos vykdymui;
2. Neatsiimti sprendimo projekto ,,Ddl2019 m. paskelbimo DidZiojo elingo metais", pateikto Klaipedos
miesto savivaldybes tarybai.
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2. SVARSTYTA. Reik5mingiausig praejusiq kalendoriniq metq darbq jnrines kultiiros srityje
aptarimas.

Prane5ejas - Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubo ,,Marinus" prezidentas.
P. BekeZa primine, kad Sis klausimas svarstomas todel, kad artejant ,,Albatroso" apdovanojimq

i5rinkimui, nebDtq nepastebeti reikSmingiausi praejusiq kalendoriniq metq darbai, kurie, galbut, bDtq
apdovanoti, kad konkurse del apdovanojimo varZytqsi kuo daugiau ivykiq ir darbq, kad butq i5 ko
atsirinkti.

V. Matutis primine, kad jurines kult[ros apdovanojimas ,,Albatrosas(( turi tris jurines kulturos
kategorijas: jiiriniai socialiniai projektai, jDriniai kulttirinai projektai ir jtirines groZines, mokslines
literat[ros leidiniai. marinistines Zurnalistikos darbai.

V. Matutis pristate reikSmingq, jo nuomone, darbq jurines kulturos srityje 3-oje kategorijoje -
,,Jlrines groZines, mokslines literatiiros leidiniai, marinistines Zurnalistikos darbai" - apLvalgq:

1) istoriko Gedimino Kasparavidiaus knyga,,Nemunas Lietuvos gyvenime 1918-1990 metais";
2) Mindaugo Milinio knyga ,,Valentinas Greidiunas. I5 pirmq lDpq: apie krepSini, apie Klaiped4,

apie uost4, apie gyvenim4";
3) Ramunes Bandzienes knyga,,Laivas papludimyje: kaledine uosto istorija";
4) Lietuvos jurq muziejaus knyga vaikams ,,Jiiros ABC";
5) Rimanto RagaiSio knyga ,,Gyvenim4 paskyreme jurai".
PaZymejo, kad ne visas knygas yra skaitgs, o apZvalg4 susirinkqs i5 I. Simonaitytes bibliotekoje

rastos informacines medZiagos, todeljis negali teikti tq knyg.l, kuriq nera net matgs..
V. Matudio nuomone, kategorijoje ,,J[riniai socialiniai projektai" tinkamas kandidatas butq

Zurnalistas, kra5totyrininkas Denisas Nikitenka, kuris 2018 m, apdovanotas medaliu,,UZ nuopelnus
Neringai", o 2018 m. pradZioje pristate leidini ,,Pilsoto Zemes pilys".

V. Matudio nuomone, kategorijoje ,,JDriniai kulturiniai projektai" galblt tiktq pristatyti Sventg

,,Stintaplikis", kuri skirta ypatingai poledines Zukles tradicijai -,,bumbinamajai" stintq Zvejybai.
PaZymejo, kad ,,Stintapiikio" Sventg pastebejo Lietuvos bankas, kuris i5leido jubiliejines ,,Stintaplkio"
monetas.

JKKT nariai diskutavo, kokiu bDdu pateikti pasiiilymus: patiems ar kreiptis i autorius? PaLymeta
pagrindine kliutis- jeigu JKKT pasi[lys teikti apdovanojimus, tadiau paskui apdovanojimo nesuteiks,
tuomet tas raginimas atrodytq neetiSkas.

.. O. Zaliene pasiule JKKT nario, Klaipedos universiteto mokslinio darbuotojo prof. hab. dr Vlado
Zulkaus kandidatlr4 uZ laivo ,,Antanas Smetona" povandenines paieSkas. Primine, kad 5is projektas buvo
vykdomas kartu su Lietuvos karinemis jlrq pajegomis.

Kmd.lt, R. KaZerskas pritare pasi[lymui ir paLadejo pasitarti su vadovybe del V. Zulkaus
kandidat[ros teikimo,,Albatro so " apdovan oj imui,

V. Bradiulis pasiule tekti apdovanojimui K. Demerecko knyg4 ,,Klaipeda Zemelapiuose ir
planuose", kurioje yra pristatyta daug jflriniq Zemelapiq,

P. BekeZa papra5e Kultlros skyriaus dar karl4 pakartoti spaudoje skelbim4 del teikimq ,,Albatroso"
apdovanojimui.
NUTARTA:
1. Informacija priimta domen.
2. Dar kart4 el,paStu persiqsti JKKT nariams informacij4 del Teikimq Klaipedos miesto savivaldybes
jurines kultlros apdovanojimui ,,Albatrosas" gauti ir pasillyti paraginti jiems Zinomus vertingus Zmones
ar institucijas dalyvauti. Teikimq priemimo terminas iki vasario 22 d. (imtinai).

Nutarimui pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnir; sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Prane5ejas - Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jiirines kult[ros

koordinacines tarybos pirmininkas. 
A



P. BekeZa paskelbe ateinandio JKKT posedZio darbotvarkg.
NUTARTA.

1. Numatoma posedZio darbotvarke 2019 m. kovo 12 d. (antradienis), 15.35 val.:
l .2.D el ekspertq skyrimo teikiamq pasiulymq,,Albatro so" apdovanoj imui svarstyti.
Atsakingi: P. Bekeia, O. Zaliend, R. Zubrys.

l.3.Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Atsakingi: P. Bekeia, R, Maioniene.

Posedis baigesi 2019 m. vasario 12 d.17 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


