
JI]RINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2o1e m, ho" J,f d. Nr. (20.26,)-TARl- 0'8
I(laioeda

Posedis ivyko 2019 m. kovo l2 d. 15 val.
Vieta: Klaipedos laivq statybos ir remonto mokykla, Statybininkq pr. 39

PosedZio pirmininkas - Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jlrines kultUros
koordinacines tarybos pirmininkas
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kultUros departamento Kult[ros skyriaus vyr. specialiste.

1. Algirdas Au5ra, Vakarq Lietuvos Zvejq ir Zuvies perdirbejq l<onfederacijos pirmininkas;
2. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos Personalo vadovd, Mokyklos tarybos

^i"*;^i-'prr lillillill(e;
3. Petras Bel<eZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, J[rines kultDros koordinacines tarybos

pirmininkas;
4, Aleksandras Kaupas, Vl Klaipedos valstybinio jDrq uosto direkcijos Uosto prieZilros skyriaus

vyr. dispederis;
5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdantysis direktorius;
6.Lina Skrupskeliene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultlros, Svietimo ir sporto komiteto

nare;
7. Ram[nas Janu5as, J[rinio paveldo asociacijos pirmininkas;
8. Vidmantas Matutis, Lietuvos rnarinistikos Zurnalistq klubas ,,Marinus" prezidentas;
9. Liudvikas Alberlas MileSka, VSl I(laipedos irl<lavimo centro direktorius;
10. Vidas PakalniSkis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultDros

departamento Kult[ros skyriaus vyr. specialistas;
1 1, prof. Viktoras Sendila, Lietuvos aukStosios jlreivystes mokyklos direktorius;
12, Romandas Ziubrys, V5{ ,,Klaipedos Sventes" direktorius;
13. prof. habil. dr. Vladas Zulkus, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeolggijos

instituto vyriausias mokslo darbuotojas.

Kiti posedZio dalyviai:
1. Arvydas Vaitkus, Klaipedos laivq statybos ir remonto mokyklos direktorius.

DARBOTVARKE
1. Ekskursija po Klaipedos laivq statybos ir remonto mokykl4.
2, Ddl ekspertq skyrimo gautiems Klaipedos miesto savivaldybds jurines kulturos

apdovanojimui,,Albatrosas" teikimams ivertinti.
3. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Posediio medZiaga;
1, Teikimq Klaipedos miesto jDrines kult[ros ,,Albatrosas" apdovanojimui gauti s4raSas, 2lapai;
2. Apdovanojimo ,,Albatrosas" balsavimo tvarkos apraSas, patvirtintas 2016-02-02 protokolu

Nr. (20.26)-TARl- 4, 1 lapas.



1. SVARSTYTA. Ekskursija po Klaipddos laivq statybos ir remonto mokykl4.
Prane5ejas - Arvydas Vaitkus, I(laipedos laivq statybos ir remonto mokyklos direktorius.
A' Vaitkus JKKT nariams aprode Klaipedos laivr4 statybos ir remonto mokyklos moderniq

mokymo bazg, kurioje rengiami ivairiq specialybiq specialistai: suvirintojo, laivq koipuso surinkejo,
laivq elektros ir radijo sistemq rlontuotojo, santechniko, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemq
gamintojai-montuotojai, logistai ekspeditoriai, elel<trikai, metalo apdirbimo staklininkai,

A: Vaitkus paZyrnejo, kad specialistai, baigg Sia mokyl<I4, yra labai paklausLrs darbo rinkoje ne tik
Lietuvoje, bet ir uZsienyje. Darbo rinl<os specialistq poreil<is tenl<inamas 1/3. Specialistai, baigg Si4
mokykl4 gali dirbtine tik laivq statybos ir remonto srityse, bet gali ir statyti pastatus, juos remontrioti.
NUTARTA. Infornr acij a pri imta domen.

2' SVARSTYTA. Ddl ekspertq skyrimo pateiktiems pasiulymams Klaipedos miesto savivaldybes
jurines kult[ros apdovanojimui,,Albatrosas,, gauti.

PraneSeja - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kultDros departamento KultDros skyriaus vyr. specialiste.

R' MaZoniene pristate gautus 6 teikimus Klaipedos miesto jurines l<ulturos ,,Albatrosas,,
apdovanojimui gauti irjuos pakomentavo. PaZymejo, kad Siais metais puriulytu apdovanoti daug vertingq
l*ygtt.

P' BekeZa primine, l<ad pagal I(laipeclos miesto jurines l<ult[ros ,,Albatrosas" apdovanojimo
tvarkos apraS4 - visus gautus teil<imus svarstys 5 ekspertai, l<urie kitame posedyje pristatys savo i5vadas
prie5 balsavim4. Taip pat primine, kad pagal nuostatus kasmet galima suteikti I apdovanojimus. papra5e
siUlyti ekspertus.

PosedZio nariai pasirle Siuos ekspertus: prof. V. Sendila, V. Matutis, G. Kutka. L. Balse. R.
Ziubrys,

JKKT nariai taresi del el<spertq darbo organizavimo.
NUTARTA:
l. Patvirtinti Siuos ekspertus gautiems teikimams Klaipedos miesto savivaldybes jUrines kultUros
apdovanojimui ,,Albatrosas" ivertinti: prof. V, Sendila, V. Matutis, G. I(utka, L. Balse, it. ZiuU.yr.
2' R. MaLoniene nusl<anuos gaLltlls 6 teil<imus Klaipedos miesto savivaldybes j1rines kult-Uros
apdovanojimui ,,Albatrosas" gauti ir atsiqs juos el.pa5tu ekspertams. Eksperlai prieS pasitarim4
susipaZins su gautais teikimais ir jq medZiaga (l<nygornis). Pasitarti tarpusavyje Oet gauq teikimrl
ekspertai susirinks pas prof. V, Sendi14, Lietuvos aul<Stojoje jrireivystes mokykloje.

Nutarimui pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Prane5ejas - Petras BekeZa, LietLrvos jurininl<q sqjungos pirmininl<as, Jurines kultDros

koordinacines tarybos pirm ininkas.
V. Pakalni5l<is infonravo, l<ad Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimo projektas ,,Del

2019 metq paskelbimo DidZiojo elingo metais" mero nurodymq teikiamas svarstyti 3 miesto tarybos
komitetams: I(ulttiros, Svietimo ir sporlo komitetui, Miesto pletros ir strateginio planavimo komitetui ir
Finansq ir ekonomil<os l<omitetui, Il<i Sios dienos sprendimo projektas buvo-svarstomas ir gavo pritarim4
KultDros, Svietimo ir sporto komitete. Sprendimo projel<tas bus teikiamas miesto tarybos posedliui Lovo
men. pabaigoje.

L' MileSka informavo JKKT apie sudeting4 situacij4 vandens lcelyje Danes upeje nuo Ziodiq iki
tilto Liepq gatveje. Primine, l<ad visi turi laikytis tam tikrr-1 taisykliq vandens l<elyje,ladiau judejimas
vyksta chaotiSl<ai: vandens dviradiai, kateriai, todel valdiq irlduotojams sunl<u treniruotis, PasiUle
Klaipedos miesto savivaldybes administracijai organizuoti l<onsultacijas vandens transporto savininkus
apie vandens keliq eismo taisyl<les, tam galetq bDti bent vienas inspektorius. Siuo metu tai nera kokios



nors atskiros tarnybos funkcija, todel tai yra problema, Pasiskundus, policija patikrinim4 atlieka nuo 15
iki 1,7 val., tadiau pasibaigus darbo laikui, vakariniu laiku niekar n.priziu.iluiejimo Danes upeje.

L. Mile5ka papasal<ojo, l<ad Vandens policijoje dirba til< 5 Zmones, jiems-neuZtenka Zmoniq. Tuo
galetq uZsiimti Vie5osios tvarkos skyrius, Primine, kad savivaldybes darbo grupe, ! kuri4 pats iejo, yra
parengusi ir administracijos direktoriaus isakymu yra patvirtintos vandens t<etio Danes up'e;e tulsyt i"s.
Tadiau jos buvo patvirtintos kaip laikinos, ir tas laikinumas tEsiasi jau 2 metus. papra5-e Si t tuusi,na
itraukti iJKKT darbo plan4.

P. BekeZa ir kiti JKKT nariai pastebejo, I<ad 5i klausim4 galetq svarstyti jau kitos kadencijos JKKT
taryba, nes dabartine to jau nebespes: lil<o 1 posedis, kurio metu bus sprendLiama del ,,Albatroso,,
apdovanojimq.

L. Skrupskeliene pasirile l<reiptis su Siuo klausimu j Jlriniq ir vidaus reikalq l<omisij4.
P. BekeZa informavo apie tai, kad pagaminta Alfonso Ramanausko atminimo ienta, kuri bus

pakabinta ant I(laipedos valstybinio jDrq uosto direkcijos (toliau - KVJUD) pastato J. Janonio g. 24,
2019 m.kovo22 d. I5 val. Atminimo lentos atidengimo ceremonij4 organizuoja LJS ir KVJUD. pakviete
visu dalyvauti. PaZadejo el. paStu atsiqsti kvietim4 del dalyvavimo ceiemonrlt3e.

P. BekeZaprirnine kito JI(KT posedZio, kuris jvyl<s 2019 m.balandLiii d., 15 val. darbotvarkg:
1. Del teikimq,,Albatroso" apdovanojimui svarstymo.
Atsakingi; P. Bekeia, JKKT nariai-elrspertai.
3.Informacija apie ankstesni14 sprendimq vykdym4, tolesniq veil<smq aptarimas.
Atsakingi; P. Bekeia, R. Maioniene.
NUTARTA:

1' Kit4 JKI(T posedi organizuoti 2019 m, balandZio 9 d., 15 val. pagal patvirtint4 dienotvarkg.
2. Klausim4 ,,Del vandens transporto judejimo situacijos Danes upeje;' itraukti i kitos kadencijos

JDrines kultDros koordinacines tarybos darbo plan4.

Posedis baisesi 2019 m. kovo 12 d. 17 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Petras BekeLa

Raimonda MaZoniene


