
JURINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2019 m. . Nr. (20.26.)- 74e/ -432

Posedis ivyko 2019 m. rugsejo 17 d. 15.35 val.
Vieta: 137 Pasitarimq kambarys, I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 1 1

PosedZio pirmininkas - Petras BekeLa, Lietuvos j[rininkq sqjungos pirmininkas, Jiirines kultiiros
koordinacines tarybos pirmininkas
PosedZio sekretore - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kultlros deparlamento KultDros skyriaus vyr. specialiste

1. Algirdas AuSra, vakarq Lietuvos Zvejq ir Zuvies perdirbejq konfederacijos pirmininkas;
2. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos Personalo vedeja;
3. Valerijonas Bernotas, Asociacijos Klaipedos Zuvininkystes vietos veiklos grupe;
4. Petras BekeLa, Lietuvos j[rininkq s4jungos pirmininkas, J[rines kulturos koordinacines tarybos

pirmininkas;
5. Egle Deltuvaite, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultUros departamento

Kultiiros skyriaus vedeja;
6. dr. Genute Kalvaitiene, Lietuvos aukStosios j[reivystes mokyklos Karjeros ir komunikacijos

skyriaus vedeja;
7, Aleksandras Kaupas, Vl Klaipedos valstybinio jlrq uosto direkcijos Uosto prieZiflros skyriaus

vyr, dispederis;
8. Alfredas Nagys, Lietuvos laivybos agentq ir ekspeditoriq asociacijos narys, asociacijos ,,WmH

Muller" direktorius;
9. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubas ,,Marinus" prezidentas;
10. Liudvikas Albertas Mile5ka, VSf Klaipedos irklavimo centro direktorius;
11. prof. dr. Viktoras Sendila, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
12. dr. Edvinas Ubis, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto

mokslo darbuotojas;
13. Algirdas Valentinas, Klaipedos maZqjq laivq savininkq asociacijos ,,Paj[rio laivai" prezidentas;

14. Romandas Ziubrys, V5{ ,,Klaipedos Sventes" direktorius;
1 5 . Dalia Zukiene, Vi suomenines organi zacij os,,Zalia b anga" p irmininke ;

DARBOTVARKE
1. J[rines kulturos koordinacin€s tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojg rinkimai.
2. Del Jiirines kultiiros koordinacines tarybos darbo plano 2019 m.

3. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Posddiio mediiagq:
1. Klaipedos miesto savivaldybds tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. TARL-137 ,,Del

Jurind s kulturo s koordinacin€ s tarybo s suddtie s p atvirtinimo ", 2 lap ai ;
2. Jurinds kulturos koordinacinds tarybos nariq sqraias pagal atstovaujamas sritis (entele), I

laoas:



3. Jurines kulturos koordinacin4s tarybos nuostatai, patvirtinti Klaipedos miesto savivaldybds
tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-71 ,,Ddl Jfrrinds kultilros koordinacinds tarybos
sudarymo ir nuostat4 patvirtinimo" (2019-05-30 sprendimo Nr.T2-148 redakcija), 2 lapai;

4. Jurinds kulturos koordinacin€s tarybos reglamentas, patvirtintas Jurinds kulturos koordinacinds
tarybos 2015-I1-16 protokolo Nr. (20.26)-TARI-78 nutarimu, 3 lapai

5. Klaip€dos maiqjq laiv4 savininkt4 asociacijos ,,Pajurio laivai" 2019-07-23 ,,Praiymas del laivq
stovdjimo Piliavietes uiutelqtje" ir.jo priedai, 8 lapai;

6. Klaipedos miesto savivaldybOs administracijos 2019-08-12 ra|tas Nr.(4.77)-R2-1898 ,,Ddl laivq
stovejimo piliavietds uiutelyje", I lapas.;

7. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 2l d. sprendimas Nr. T2-55 ,,De|2019 metq
paskelbimo Didiiojo Elingo metais", I lapas,'

8. Didiiojo Elingo metry rengini4 programa, 4 lapai.

4. l. SVARSTYTA. Jurines kulturos koordinacines tarybos pirmininko ir pirmininko
pavaduotojq rinkimai.

Prane5ejas - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir
kult[ros departamento Kult[ros skyriaus vyr. speciali ste.

R. MaZoniene pasille i5sirinkti posedZio pirminink4 i5 Jiirines kulttiros koordinacines tarybos
(toliau - JKKT) nariq, dalyvaujandiq posedyje. Bendru sutarimu posedZio pirmininku i5rinktas
P. BekeZa.

R. MaZoniene primine, kad pagal JKKT nuostatq 9.4 papunkti - JKKT pirmo posedZio metu i5 savo
nariq i5sirenka JKKT pirminink4 ir pavaduotoja. O pagal JKKT reglamento 9 punkt4, JKKT pirmininko
teikimu, apsvarsto teikiamas kandidatlras ir tvirtina 2 (du) pirmininko pavaduotojus.

P. BekeZa paklause, koks bDtq balsavimas del JKKT pirmininko rinkimo- atviras ar uLdarus?
Bendru sutarimu buvo nutarta del JKKT rinkimq balsuoti atviru balsavimu.
P. BekeZa paklause, kokie bDtq pasillymai del JKKT pirmininko kandidat[ros?
V. Bernotas pasi[le Petr4 BekeZ4.
R. Ziubrys pasille prof. dr. Viktor4 Sendil4.
V. Sendila atsisake, nes yra labai uZimtas- dalyvauja miesto tarybos 4 (keturiose) komisijq darbe,

vienoje i5 jq yra pirmininkas, taip pat dar uZimtas pagrindiniame darbe Lietuvos auk5tojoje j[reivystes
mokykloje.

R. MaZoniene paklause, kas uZ tai, kad JKKT pirmininku butq iSrinktas Petras BekeLa?
BALSUOT A: 74 -UZ.
P. BekeZa padekojo uZ pasitikejim4 ir pasiule, kad pirmininko pavaduotojais biitq i5rinkti:

Romualdas Adomavidius ir dr. Genute Kalvaitiene. PaZymejo, kad pavaduotojai turi bflti jaunesni.

JKKT nariai sutiko su P. BekeZos pasiulytomis pavaduotojq kandidatlromis.
BALSUOTA:

. del dr. Genutes Kalvaitienes: 13 - IJZ,l- SUSILAIKE
o del Romualdo Adomavidiaus: 14 -UZ.

NUTARTA:
1. JDrines kult[ros koordinacines tarybos pirmininku patvirtinti Petr4 BekeZ4, Lietuvos jlrininkq
s4jungos pirminink4.
BALSUOTA: 14 - rJZ

2. Patvirtinti Jfirines kultDros koordinacines tarybos pirmininko pavaduotojais: dr. Genutg
Kalvaitieng, Lietuvos auk5tosios j[reivystes mokyklos Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedejq ir
Romuald4 Adomavidiq, Lietuvos j[rq muziejaus direktoriaus pavaduotoj4, vyr. fondq saugotoj4.

BALSUOTA:
. del dr. Genutes Kalvaitienes: 13 - IJZ, I- SUSILAIKE
. del Romualdo Adomavidiaus: 14 -UZ.



2. SVARSTYTA. Jurines kultiiros koordinacinds tarybos darbo plano 2019 m.
Prane5ejas - Petras BekELa, Lietuvos jiirininkq s4jungos pirmininkas, Jnrines kultfiros

koordinacines tarybos pirmininkas.

I posedi atejo A. Kaupas, Vf Klaipedos valstybinio jflrq uosto direkcijos Uosto prieZiiiros skyriaus
vyr, dispederis.

D. Zukiene pasiflle, kad spalio menesi JKKT nariai apsilankytq ekskursijoje i Klaipedos
universiteto JDrq tyrimq instituto laboratorijas, kur biitq pristatytas vykdomas projektas "Farmaciniq
medZiagq, vaistq atliekq patekimo i jura kelias " .

P, BekeZa pasi[le JKKT nariams raStu atsiqsti po vien4 klausim4 kiekvienam menesiui: spali,
lapkriti ir gruodi. Primine, kad JKKT posedZiai vyksta kiekvieno menesio antr1 antradieni. Pasiule, kad
i5 visq atsiqstq klausimq kaftu su pavaduotojais parengs kiekvieno menesio darbotvarkei po 1 klausim4,
o del 2- o darbotvarkes klausimo - JKKT nariams reikes balsuoti. Spalio menesio vis4 darbotvarkg
sudarys JKKT pirmininkas kartu su pavaduotojais.

JKKT nariai pritare P, BekeZos pasiUlymui.
NUTARTA:
l. {pareigoti R. MaZonieng, po Sios dienos posedZio, i5siqsti el. pa5tu JKKT nariams prane5imq, kad per
savaitg laiko el.pa5tu raimonda.mazoniene(@,klaipeda.lt pateiktq pasifilymus JKKT darbo planui 2019 m.
2.P.BekeLa kartu su pavaduotojais kartu parengs JKKT spalio men. dabotvarkg ir 2019 m. JKKT darbo
plano projekt4.
3. Kitas JDrines kultiiros koordinacines tarybos posedis ivyks 2019 m. spalio 8 d., antradienis, 15.35 val.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Prane5ejas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jlrines kulturos

koordinacines tarybos pirmininkas,
A. Valentinas trumpai pristate Klaipedos maZqjq laivq savininkq asociacijos ,,Pajiirio laivai"

pra5ym4 Klaipedos miesto savivaldybei ,,Del laivq stovejimo Piliavietes uZutekyje" . PaLymejo, kad
laikas eina, prieplauka prie MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus stovi tuSdia, nes istoriniq laivq ndra, o
maZiesiems laivams nera kur Svartuotis.

E. Deltuvaite pakomentavo Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus atsakym4:
Siuo metu perkamos ekspertq paslaugos ir vyksta piliavietes rekonstrukcijos darbai, todel krantines yra
nesaugios. Pasille diskutuoti veliau.

P. BekeZa primine, kad 5i klausim4 JKKT svarste anksdiau, buvo ivertinta, kad krantines nera
parengtos naudojimui - nera iSmatuoti gyliai ir kt. Informavo, kad s4voka ,,istoriniai laivai" yra apibrd,Lta

teises aktuose ir atitikim4 turi nustatyti speciali komisija.
V. Bernotas pasille A. Valentinui kreiptis su Siuo klausimu i J[riniq ir vidaus vandenq komisij4.
A. Au5ra pastebejo, kad reiketq dZiaugtis, jog yra 5i problema, nes tai rei5kia, kad laivq

padaugejo. Vadinasi, jurinis miestas auga, todel ta problema gali i5likti ir ateityje.
V, Matutis pasille itraukti 5i klausim4 i JKKT darbo plan4 ir svarstyti jl tada, kai bus ai5kios

ekspertq i5vados.
P. BekeZa pasiule veliau sudaryti darbo grupQ Siam klausimui svarstyti.
P. BekeZa primine, kad JKKT sudare darbo grupg DidZiojo elingo metq programai igyvendinimui

koordinuoti : O. Zalienq V. Bradiulis, D, Balse, V. Pakalni5kis, V. Matutis, V. Cepys ir A. Kaupas - darbo
grupes atsakingas vadovas.

V. Cepys ir A. Kaupas informavo JKKT narius kaip sekesi igyvendinti DidZiojo elingo metq
programos priemones.

A. Kaupas informavo, kad programos priemoniq sklaida vyko per Jlros Sventes tinklapi ir buvo
sukurta p askyra so cialiniame tinklapyj e,,Facebook".

V. eepys informavo, kad ne visas numatytas priemones pavyko igyvendinti: pvz. buvo atsisakyta
organizuoti laivq statytojq varZytuves, nes manyta, kad bus nepopuliaru per J[ros Sventg, nepavyko

?



susitarti su Klaipedos laivq remonto imone del P. Lindenau atminimo lentos. Taip pat, paaiSkejo,
negalima isileisti svetimq Zmoniq i5 miesto i laivq nuleidimo i vandeni ceremonij4 del grieZtq apsaugos
reikalavimq. Tadiau pasiseke atidaryti muziejq, jau organizuotos 8 ekskursijos Baltijos laivq statykloje,
apsilanke 240 Lmoniq, t.y. apie 30 Zmoniq kiekvienoje ekskursijoje. Buvo organizuoti koncertai
DidZiajame elinge, kuriuos transliavo per LTV. Baigiama igyvendinti apdovanojimu P. Lindenau
medaliu priemone: parengti nuostatai, pagaminti pirmieji medaliai.

R. MaZoniene informavo, kad O. Zaliendprane5e, kad Lietuvos jiirq muziejaus numatyta moksline
konferencija, skifta P. Lindenau laivq statyklos ir DidZiojo elingo 1 OO-mediui yra organizuojama.

R, Ziubrys papasakojo, kad per Baltic Sale regat4 biaZiujurn. elinge apsilanke apie iOO Zmoniq.
PasidZiauge, kad nors pinigq Siai programai igyvendinti iS savivaldybes biudZeto nebuvo skirta, tadiau
verslas sureagavo labai aktyviai ir DidZiajame elinge jvyko 6 renginiai (koncertai, Atvirq durq diena ir
,,Burbuliadienis"), kuriuose pasilanke apie 20 000 ZiDrovq, kurie suZinojo, kas yra Didysis elingas ir kur
jis yra.

P. BekeZa primine, kad metai dar nesibaige ir ne visos priemones dar yra igyvendintos.
A. Kaupas ivertino, kad padaryta buvo gana daug, ft tai yra gera patirtis ateidiai.
V. Cepys paLymejo, kad ekskursijos yra nemokamos, ir vienas iniciatyvus Zmogus - ekskursijq

vadove Agne Adomavidiene - gali labai daug.
R. MaZoniene paklause, ar JKKT nariai sutinka, kad butq kiekvienam b[tq iSsirlstas JKKT nariq

s4ra5as su kontaktais, nes del Asmens duomenq apsaugos istatymo reikia atsiklausti, ar Zmogus sutinka
del jo duomenq paskelbimo

JKKT nariai sutiko.
NUTARTA:
1. Rekomendtuoti A. Valentinui suformuluoti klausim4 JKKT darbo planui ir atsiqsti ji el. pa5tu. Sudaryti
darbo grupE iS JKKT nariq Siam klausimui sprgsti.
2. Tgsti DidZiojo Elingo metq programos igyvendinim4.
3. I5siqsti el. pa5tu JKKT nariams Jfirines kultDros koordinacines tarybos nariq s4ra54 su kontaktais.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2019 m. rugsejo I7 d.17 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


