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1. SVARSTYTA. Informacija apie Klaip6dos jurq kadetq mokyklos veiklos prad1i4;
Prane5ejas prof. Valdas Rakutis, Lietuvos kariuomenes Strategines 

-komunikacijos

departamento vyresnysis patarej as,
Prof' V. Ral<Lrtis papasakojo, l<ad jis buvo iniciatyvines grupes lsteigti JDrq kadetq mokykl4

Klaipedoje vadovas. Mol<ykla buvo steigiama todel, kad Lietuvos kariuomenes kariniq jurq pajegor" y.u
didelis poreikis, kad ijas ateitq motyvuoti Zmones, Buvo pastebeta, kad esmine p.oti.-u yr{baziniq
jDriniq reikalq nei5manymas Lietuvoje. Jau per kelet4 metq buvo pastebeta Generolo povilo
Plechavidiaus licejaus tiesiogine nauda (veil<ia nuo 2012 m.) - i5 50 kariunq, kurie kasmet stodavo ! Karo
akaderr.rijq,4-5 bDdavo iS gen. P. Plechavidiaus licejaus.Labai greitai tie 5 iuteikdavo tam tikr4kokybini
lygmeni visam korpusui, Likusieji licejaus mokyklos aukletiniai, l<urie nenueidavo iKaro akademrjq -
suteil<ia kokybing naud4, nes yra draugi5ki l<arinems pajegoms bei netiesiogiai prisideda prie Lietuvls
kariuomenes ir Vidaus leilcalq strukt[rq kokybinio augimo.

Prof. V. Ral<utis paLymejo, kad dabar, kai fizinis Jlrq kadetq mokyklos ikurimas ivyko
(suformuotos 5-8 klases), yra labai svarbu, ar pavyks realizuoti vis4 sumanym4. yra numatyta, kad
rnokytqsi nuo 5 iki l2 klases, mokykl4 (iSvystytame variante) suclarytq 3 sudetines dalys.5-gklasese
formuotq vaikq idejinius nusistatymus: supaZindinti su j[ra, myleti jUr4, o po to jie eitq dviem keliais
pasirinktinai: arba i gimnazijos klases - kad taptq jiirq inZinieriais, .j[rininkais, jurq tyrinetojais arba eitq
i profesini rengim4 - k4 Siuo metu daro Klaipedos laivq remonto ir statybos mokykla. foOet 9 klaseje
turetq persifolmuoti mokyklos sudetis: dalis mokiniq i5eitq i5 mokyklos, o kita dalis atvaZiuotq i mokyki4
i5 visos Lietuvos. Metodai: bendrasis parengimas vyktq kaip ir kitose Lietuvos mokyklose, uZ kurt
atsakinga Svietimo ministerija, kitos 3 dalys: j[rinis, karinis ir skarutiskas lavinimas. Karinis lavinimas
- kaip pedagoginis modelis: uniformos, veliavos, tai nereiSkia, kad karinis auklejimas tik per muStrq,
tadiau tai reikalinga tam, kad suteil<tq tam tikr4 form4, JDrinis lavinimas: i$mokti buriuoti, irkluoti,
susipaZinti su karinemis jfirq pajegomis, prekybos laivynu - kur galetq ateityje dirbti, mokyti
technologijq, kas Siuo metu mol<yl<lose yra labai apleista, o diabutq labai iSvystyta, kad butq pasiruo5g
atlil<ti tas uZdr"rotis gyvenime, kurios jq gyvenime lauktq arba patekE i valstybes elito greiis, galetq
atstovautij[r4 visur l<ur tik yra jmanoma.

Prof. V. Ral<utis papasal<ojo apie 5iq tilcslq realizacij4: Siuo metu jau yra pagrindines sudetines
mol<yklos dalys: patalpos, nolcytojai, mokiniai. Tadiau labai trDksta jiirinio turinio ir j! reikia sukurti:
apipavidalinti patalpas, laboratorijas, suorganizuoti galimybes lavintis vaikams, priimant juos i savo
jUrines organizacijas ir suteil<iant tas galimybes. Todel yra labai svarbus klausimas, kaip mokyklos
viduje tai bus pasiekta.

Prof' V. Rakutis papasakojo, kad 3-ioji mokyklos dalis - skauti5kas elementas -taiyragebejimas
motyvuoti vaikus i5 vidaus visoms toms veikloms, darbas maZose grupese, vafiyb4metodas, ir kt, skautq
metodai, padedantys sukelti vaikams dideli entuziazmq, kas duorla dideli efekt4, nes prie5 kar4 jurq
skautq paruo5ti vaikai, veliau tapo Lietuvos laivyno kDrejais.

A. Piepalius akcentavo, kad sukurti mokykl4 nera lengva uiiduotis - mokykla kuriasi ne menesi
ar du, o metais. Dabar yra aiSl<ios problemos. Pirma didZiule problema- kadrq problema - kas dirbs.



Vienas destytojas, kuris uZsiima laivininkyste, yra 72m. kitas - 62m,todel gali taip atsitikti, kad kit4
dien4 nebebus kam dirbti. Tadiau ta problema yra bendra visoms mokyklomJ. Taippat mokytojai yra
materialiai nesuinteresuoti: gerai, jeigu jis pensijoje, nes savivaldybe vienai disciplinai destyti skiria b,5
eIato, uL tai i ranl<as destytojas gauna342 Esr, o pamokoms reikia ruostis vii tiek kiekvien4 dien4,
uZsiemimo trul<me 2 val. Klases yra dideles. PaZymejo, l<ad savivaldybe mokyklai padare labai daug:
suteike patalpas, yra mokytojai. Primine, l<ad, kai mol<ykla kDresi, savivaldybe paLad,ejo padengti
transporto le5as, tadiau dabar negaunama ne 1 (vieno) Eur, todel mokykla yra paralyZiuotu, nLr vaiiq
negalima niel<ur iSveZti. PaZymejo, kad tol<ios problemos atsiranda ir jas reikia ip.grii dabar,nes kitaip
jos neiSsisprgs. PaZymejo, l<ad JKKT pagalba bUtq gerai.

A' Piepalius apgailestavo, kad nebuvo mokyklos kontingento atrankos, nes bijota, kad nesusirinks
pal<anf<amai vail<q, kad galetq atsidaryti mokyl<la. Pa?ymeio, kad i.ja galejo patekti uiri ku, norejo:vieni
visi5kai nemotyvuoti, nes jq norejo atsil<ratyti kitos mokyklos, todel su jais 1.iit ia dirbti ir taiuLimadaug
f aiko, l<iti vail<ai- labai motyvuoti, ir jie visi yra krDvoje suleisti - tai labai apsunkina darbq.UZklasineje
veilcloje tai ne labai matosi, tadiau mol<yrno veikloje - labai matosi.

L. Sireikiene papasakojo, l<ad priemimo tvarka j Klaipedos jurq kadetq mokykla buvo tokia pat,
kaip ir i visas kitas mokyklas. Parei5kimai registruotis ir mokytis buvo priimami iki iol, kol uZteko vietq
- 30 vaikq klaseje' Mokyklos ir miesto jDrines bendruomenes tikslas buvo - suformuoti tokias klases,
kurioje mokytqsi motyvuoti vail<ai, kuriq mokymosi pasiekimai bUtq auk5tesni, ir kad mokykla galetq
siel<ti dar auk5tesniq pasiel<imq.

L. Sireikiene pritare A. Piepaliui, kad nrokykloje yra visokiq mokiniq, pvz. mokykla perspejo
tdvus, I<ad nepriims mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, tadiau tokiq mokiniq yra,-nls
mokyl<la neturejo teisinio pagrindo, tol<iq mokiniq nepriimti, todel, kad galimybes yra visq vienodos.
Bendrieji teisiniai aktai ir dol<umentai mol<yklai taip pat yra privalomi, ir jais reikia vadovautis.
Papasakojo, l<ad dalykq mol<ytojai ruo5esi ir l<Dre programas, l<ur 10 proc. pamokq skyre j1rinei
tematikai, galvota apie naujesnius metodus ir galimybes ugdyti mokiniq aukStesniui gebejimus ir
pasiekimus. Tevai neslepia, l<ad atvede vail<us i 5i4 mokykl4, kad i5sprgstq drausmei ii elgesio
problemas, nes dia turetq b[ti tvarl<a ir drausme. Mokykla visiems sako, kad dia yra taisykliq mot<yt<ta.
Deja, ne visiems vail<ams tai pavyksta. PasidZiauge aktyviais teveliais, kurie nepaiieka m-okyklos vienos
irpadeda ie5koti bDdq, l<aip tuos vaikus integruoti. Deja, kaip bebutq liDdna, kii kuriemsteks j4palikti,
nes 5i mokylcla yra l(itokia ir norint joje mokintis, reil<iapaklusti Sios mokyklos tvarkai, drausmei ir;os
taisyl<lems. PaLymejo, kad rnokykla nuolat akcentuoja, jog kadetas yra kadetas 24 val. per parq,7 dienas
per savaitg ir 365 dienas per metus. Miesto bendruomene d,Liaugiasi graZiomis kadetq uniformomis,
tadiau mieste pasitaiko ir ne visai graLi'4 kadetq poelgiq. Akcentavo, kad mokykla tik pradejo dirbti,
reil<ia prisiminti, kad net naujai Vyriausybei duoda 100 dienq. Buvo labai dideli l1kesdiai, bet ne viskas
pavyl<sta i5 l<arto - sul<urti mol<ykl4 reil<ia laiko, tam reikia visos mokyklos bendruomenes pastangq ir
didelio darbo, miesto ir miesto j[rines bendruomenes palaikymo. Jeigu mokykla sulauks pagalboqiai
tures l<uo pasidZiaugti. ISrei5ke vilti, kad tai bus ne ta mokyklLa, kur ateina vaikai, kurie niekam
nereikalingi, PaZymejo, kad juos mokyklas irgi priims, tadiau su s4lyga -jeigu vaikai paklus ir nores b[ti
kadetq mokyl<loje. Gal tokie vail<ai dia save atras ir mokykla turi tokiq vaikq, kurie dZiaugiasi dia bUdami.
Pastebejo, l<ad tai yra visos dienos mokykla, l<ur vail<ai gauna nemokam4 maitinim4. I5liekvieno vaiko
dia reikalauj ama pagaljo galimybes - kaip nurodo bendrieji ugdymo dokumentai, todel pagaltai ir vaikq
pasiel<imai. PaZyrnejo, kad jau dabar yra ZyrnDs pokydiai, pvz. vaikq elgesys mot<yt<tole ir pagarba
unifornrai sl<iriasi, skiriasi ir padiq rnokiniq tevetiq suvokimas - kaip buvo pradZioje mokslo metq, iit<aip
yra dabar.

A. Nagys pasiDle papildyti mokyl<los pateikt4 informacij4 apie mokyklos veiklos pradLiq.
Informavo, kad jo dukra mol<osi toje mokyl<loje ir jis dekingas savivaldybei, kad turime tokif istaiga
mieste, tadiau, ne visos problemos dia, posedZio metu, jo nuomone, buvo iSsakytos. Viena iS problemq
(nors ir buvo pamineta, kad visokiq vaikq) yrata, kad yra tendencija, kad tikrai motyvuoti vaikai, verti
bDti kadetais, mokykl4 palieka, nes nei5laiko kitq vaikq patydiq, priespaudq. Primine, kad JKKT nariams
buvo i5siqstas A. Kleino, vieno i5 JDrq kadetq mokyklos tevq, graZus raStas Prezidentui ir Vyriausybes
l<anceliariiai,t-a(,iaujo vail<as, l<uris buvo labai motyvuotas ir gerairnokesi, jau i5ejo iS kadettlmokyklos



- tai viena i5 pasekmiq. PasidZiauge ir padekojo tevq vardu, kad vaikai gauna nemokama maitinim4 -
adi[ uZ tai savivaldybei, tadiau , paLymejo, kad vis rs kitas iSlaikymas - pv;, uniformos, kuriq yra daug -
eina i5 tevq kiSenes. PabreZe, kad ne visi tevai gali sau leisti tokias dideles islaidas, no6 pur..yo vaikas
labai motyvuotas, gabus, turi meilg jUrai - tadiau tevai neturi tam leSq. Noretq, kad Sitos mokyklos
prestiZas butq pal<eltas i aul<Stesni laipteli. PaLymejo, kad l(laipeda yra uostamiestis, todel didZiausia
investicijaturi bDti ne imetalo lauLq, beton4, o ivaikus, kadangitai duos didZiausi4gr4L4.

L. Sireikiene atsake, kad mokyl<la iesko remejq, kurie galetq paremti unifoiror (Sventines,
kamufl iaZines) isigij im4.

V' Sendila paklause, ar buvo numatytos leSos transporlui, ka<J vaikai galetq kur iSvykti?
[.. Sireikiend atsal<e, l<ad Siais ntetais leSos nebuvo planuotos, mokykla norejo i5veZti vaikus iuZsiemimus, i saviraiSkos centr4, jureivystes mokykl4, tadiau negali, tod6l iesko tam remejq. Dabar

mokykla yra pasirengusi pirkti transporlo paslaug4 ir kitais metais nuo sausio I d. ja naudotis.
V. Sendila patare, kad remejai gali paremti vien4 kaft4, nes Lietuvos auk5tosios jureivystes

mokyl<los pral<tika, kai pradejo jsigyti pirm4sias uniformas, tai pa.tvirtino. Jo nuomone, tuributi kitas,
pastovus, rimtas finansavimas is tevLl ar savivardybds, ar dar is l<itur.

Prof. V' Rakutis informavo, kad iSvakarese del uniformq kalbejosi su Lietuvos kariuomenes vadu,
jie mielai noretq ir jaudia pareig4 padeti, tadiau to negali del teisinei situacijos, nes po Krymo ivykiq,
kada atsirado daug ,,Lalit4ulZrnogeliukq", lvestos labai grieLtos sankcijos uniformq dalinimui. Susitikime
buvo aptarta, kad po kurio lail<o, gal pavyktq padaryti tam tikras i5imtis del mineto draudimo. Kita
problema - mokyklos, l<urios vadinasi ,,kadetq mokyklos" ar ,,karinis licejus" neturi istatymines bazds,
l<aip spolto ar lreno mokyl<los, jq poreil<iai yra specifiniai, l<uriq l<itos mokyklos neiuri. Kad pavyktq
sukurti istatyming bazE, reikia keletos nretq. Pastebejo, kad i5 principo, karines pajegos linkusios paieti,
uniforma turi bUti vis tiek panaSi, til< slciriasi Zenl<lai.

P. BekeZa informavo, l<ad istatyme yra nunratyta, kad jDrine uniforma pvz. civiliniame laivyne gali
tureti tik skiriamuosius Zenl<lus, nebutinai vis4 jDring uniform4, Karine uniforma yra patvirtinta iiciviliai
ar moksleiviaijos negali nesioti.

Prof. V' Rakutis atsake, kad juodos l<elnes neturi dideles militaristines reik5mes, sukirpimas yra
daugelyje valstybiq armijq panaSus ir jas pigiau yra !sigyti. Kariuomene i5 tokiq mokyklq gurnu did2iulg
grqL4 ir yla linl<usi paremti, til< Siuo metu yra juridines problemos, tadiau bus bandbma sprgsti. Jo
nuomone' reikia atsl<iro istatyrno, reglamentuojandiq kariniq mokyklq status4 ii veikl4,
cen, P. Plechavidiaus mokyl<loje yra ta pati problema del uniformq.

v, Matutis ivertino, I<ad l<arines pajegos visai neremia mokyklos.
Prof. V' Rakutis atsake, kad remia, nes savo laikuKarines jurqpajegos lsteige atskirt4 etatq,kad

b[tq Zmogus, kuris galetq isteigti kadetq mokykl4. PaLadejo,kad bendradarbiavimaJbus pledia.ur, ki.k
leis juridine baze. Informavo, kad Siuo metu planuojama isteigti 3-i4 kadetq licejq - kariniq orq pajegq
mokykl4 Siauliuose. Dar kart? pabreLe, kad tokiq.Lryttq grqLayradidZiule, todel karines pajegos yra
tuo sulnteresuotos,

L. Sireil<iene patvirtino, l<ad, kai mol<ytojai buvo rengiami molcyklai, Karines j[rq pajegos skirdavo
autobus4 kelionems.

D' ZLrl<iene paklause ar rnol<ykla nenumato bendradarbiauti su Klaipedos universiteto J1ros tyrimo
institutu, nes ten daug specialistq, kurie dirba pedagogin! darb4 ir su iietuvos aukStosios jlreir.lzstes
mokyl<los studentais, l<urie gali pasl<utiniuose kursuose dirbti?

L. Sireikiene patvirtino, l<ad buvo daug bendradarbiauta, jie labai prisidejo ruo5iant mokyklos
samprat4, .j[reivystes, laivybos ir karybos programas, tadiau aLrk5tqjq mokyklq studentai gaii tit<
savanoriauti' PaZymejo, I<ad dabar pagrindinis demesys yra sukoncentruotas i mokyklos bendruomenes
l<olel<tyvo formavim4, o bendradarbiavim4 numatoma ir toliau tgsti.

P. BekeZa pal<lause, l<aip yra numatyta iSlaikyti, priZi[reti dideli mokyklos pastatq,sildym4?
L' Sireikiene patikino, kad pastato i5laikymui leSos yra numatytos. Tadiau mokyfuai-reikes

pagalbos, irengiant specifinius mokomuosius kabinetus, skirtas neformaliojo Svietimo uZsiemimams,
nors tam le5os bus numatytos ir strateginiame plane.



Prof. V. Rakutis pasidalino informacija, l<aip gen. P. Plechavidiaus karo licejujebuvo atrastaspats
geriausias sprendimas, kada vail<ams ,jaunieji vadovai" (kategorija, kuri yra labai svarbi, nes miZas
amZiaus tarpsnis leidLia geriau suprasti kadetus ir jiems vadovauti) buvo imami i5 jaunesniqjq karininktl
rinkimo kursq I(aune - juos baigg studentai gauna atsargos karininko laipsnius. Problema yra ta, kad
jiems vis tiek reil<ia kaLl<q sumol<eti. PaZymejo, kad tai labai geras resursas, tadiau nesutvarkyta juridine
baze. Kai tik bus galirnybe juos priimti - bLrs geras rezultatas,

A. Valentinas pasiule MaZqjq laivq asociacijos "PajDrio laivzLi" paslaugas kadetams:juos nuveZti,
paveLti su laivais - l<ur reil<ia, ar jjUras, ar i marias, susipaZinti su I(laipeda, ir nemokamai.

V. Bernotas pastebejo, kad viskas dia nuskambejo optimistine gaida, nes senai buvo noras ikurti
toki4 rrokyl<I4, lvertino, l<ad paruo5us teising bazq,yragalimybe, kad atsirastq ir jauni vadai. Akcentavg,
kad reil<ia pasal<yti til< pagyrirlo Zodi Zmondms, l<urie t4 mokyklq jkDre.

Prof. V. Rakutis pastebejo, lcad rnolcykla yra didele, todel galetq buti visos Lietuvos jDrines kultlros
baze: jDrq skautq, jlrq Sauliq. Papasakojo, kad Kur5iq Nerijoje Juodkranteje galima padaryti jaunimo
ugdynro bazg, i l<uriq atvaLiuotq vaikai i5 visos Lietuvos, kurie paskui nuo 9 klases galetq stoti i
Klaipedos jiirq kadetq mokykl4. Apie tai buvo kalbeta ir su Nidos rneru. Klaipedos jDrq kadetq mokykl4
reiketq apipavidalinti kaip jUring rnokyl<I4, suteiktijurines dvasios: varpai, virves ir kt. jurine atributika.

A, Valentinas pasi[le mol<yklai l<reiptis i Nidos savivaldybes mer4, nes Juodkranteje yra
uZdarytosios l<adetr4 mol<yl<los Sildomas pastatas, kuriame liko visa atributika. fsipareigojo parveZti iS
uZdarytos mol<yklos inkarus (kurie sveria ikitonos) ir kit4 juring atributikq.

J. Jankausl<iene paai5kino, kad vis4 posedZio informacij4 perduos Svietimo skyriaus vedejai.
Informavo, kad kitais metais planuojama formuoti jau 9 klasq. Ateityje siekiama, kad mokykloje
rT.rol<ytqsi vail<ai i5 visos Lietuvoje ir kad joje mokytis bDtq sukurta sveika konkurencija.

P. BekeZa paklause prof. V. Ral<udio, kiek laiko turetq praeiti, kad 5i mokykla taptq visos
Lietuvos mokyl<la?

Prof. V. Ral<utis atsake, kad Siuo metu vyksta diskusija del gen. P. Plechavidiaus karinio licejaus
statuso pakeitimo. Licejaus steigejai yra Vidaus reil<alq ministerija ir Kauno miesto savivaldybe. Kauno
miesto savivaldybe nori atsisal<yti Sios rnol<yl<los ir planuojama, kad mokyklos steigejai butq 3 (trys):
Vidaus reikalq ministerija Kra5to apsaugos ministerija ir Svietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kai
gen. P. Plechavidiaus l<arinis licejus praeis 5i4 statuso pakeitimo procedura, tai bus gera patirtis ir
Klaipedos jDrq kadetq mokyklai. Tadiau, jo nuomone, Klaipedos savivaldybe galetq pasilikti mokyklos
steigeja, nes yra labai suinteresuota ir del i5skirtines jlrines mokyklos specifikos. Tai uZtruktq apie 1,5
metq.

L. Sireikiene pastebejo, kad Klaipedos savivaldybe teigia, kad viena ji neapsiima i5laikyti norindiq
dia mokytis vaikq i5 visos Lietuvos.

P. BekeZa paklause Klaipedos jlrq kadetq mokyklos atstovq, k4 JKKT, kaip visuomeninis miesto
tarybos patariamasis organas, galetq padaryti del kadetq mokyklos: ar para5yti rabt4 LR Vyriausybei del
JDsq i5sakytq problemq, kad tai bDtq ir Lietuvos mokykla, ne tik Klaipedos, kur dar kreiptis ir pan.?

Prof. V. Rakutis atsal<e, l<ad visq pirma, labai svarbu yra JKKT moralinis palaikymas. Kurti
mokykla del padios mokyklos yra per maia - Klaipedai reikia Sitq jaunq Zmoniq. Jo nuomone, po poros
rnetq bus pokydiai,

V. Sendila pastebejo, kad visi labai dLiaugesi, l<ad mokykla pradejo gyvuoti, dabar toliau reiketq
sudaryti plan4 ir numatyti prie l<iekvieno punkto resursus, kaip ji igyvendinti. Toliau plan4 reikia
igyvendinti nuosel<[iai. PaZyrnejo, kad net miesto taryboje, svarstant strateginius finansavimo klausimus,
ne visi suprato mol<yklos iSskirtinuma,. Patare mokyklai blti pasiruo5usiems ai5kinti. Akcentavo, kad,
jeigu norima, kad mol<ykla butq prestiZine ir i jq atvaLiuotq mokytis vaikai i5 visos Lietuvos, tada,
pirmiausia, tai turi bDti tabai stipri bendrojo ugdymo istaiga - tuomet ij4 ver5is vaikai i5 visos Lietuvos,
nes j4 baigg gales istoti, kur nori, o ne kur priima, tadairjurinis lavinimas bus. PaZadejo, kad Lietuvos
aul<Stojijureivystes mol<yl<la (toliau - LAJM) visada pades, nes turi ger4 mokymosi bazg. Patikino, kad
LAJM yra l<adetq nrol<yklos sqjungininkas.

A. Valentinas pasiDle sula5yti visas mokyklos problemas ir jas i5 eiles sprgsti.



P. BekeZa priare jo pasiDlymui, bet pastebejo, kad Sios dienos dienotvarkes klausimas yra
informacija apie Klaipedos jlrrq kadetq mokyklos veil<los pradiliq. Pasiule mokyklai visada kreiptis i
JKKT pagalbos, paLadejg padeti.

A, Nagys pasi[le Svietimo sl<yriui pasvarstyti del galimybes sumaZinti vaikq skaidiq klasdse, nes
30 vaikq yra per daug.

L, Sireikiene pritare, kadpvz. kovines savigynos mokytojui sunku dirbti su 26 vaikais klaseje.
JKKT nariai pastebejo, kad klases galetq b[ti maZesnes, bent iki 20 vaiku.
L. Sireil<ierre pal<viete JKKT narius i svedius.

NUTARTA. Priimti informacij4 domen. Rekomenduoti Klaipedos jurq kadetq mokyklai, i5kilus
problemoms, kreiptis pagalbos i Jlrines l<ulturos koordinacing taryb4.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu,

2. SVARSTYTA. D6l galimybiq organizuoti,,Metq j Irininko,, rinkimus.
PraneSejas - - Petras BekeLa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, Jurines kulturos

koordinacines tarybos pinnininl<as,
P. BekeZa informavo, l<ad 2 (du) metai i5 eiles dienra5tis ,,Klaipeda" nebeskelbia konkurso i5rinkti

,,Metq jurininkq". Idejos autorius Algis Guzauskas informavo, l<ad buvo susitikgs su dienra5dio
,,Klaipeda" vadovu ir jam, kaip idejos autoriui, po daugeliq metq vykusiq ,,Metq j[rininko" rinkimq,
buvo pasi[lyta padiam surinkti 5000 Eur i5 imoniq lesas reklamai ir kt. dalykams, kad dienra5tis
,,Klaipeda" galetq organizuoti rinkimus. Deja, Siandien posedyje taip pat nera dienra5dio ,,Klaipeda"
direktoriaus Vido Milkevidiaus, kuris buvo paZadejgs dalyvauti, todel negalima Zinoti, kokia Siuo metu
yra dienraSdio,,Klaipeda" pozicija Siuo klausimu ir kokios galimybes b[tq atgaivinti rinkimus. PasiDle
klausimq ,, Del ,, Met4 jurininko " rinkim4 organizavimo " perkelti i kit4 JKKT posedl.

JKKT nariai sutiko su pasiulymu.
G. Kutka pastebejo, kad JKKT padiai reikia apsisprgsti, ar reikia tokiq rinkimq.

NUTARTA. Svarstyti klausim4 ,,Del galirnybiq organizuoti ,,Metq jDrininko" rinkimus" kitame JKKT
posedyje.

N utarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Jlrines kultiiros koordinacinds tarybos darbo plano 2019 m. IV ketvirdiui
patvirtinimo.

Prane5ejas - Petras BekeLa, Lietuvos j[rininkq s4jungos pirmininkas, Jiirines kultiiros
koordinacines tarybos pirmininkas.

P. BekeZa pristate JKKT nariq pasillymus del JKKT darbo plano 2019 - 2020 m, ir 2019 m. IV
ketvirdio JKKT darbo plan4.

V. Sendila pasi[le klausinr4 ,,Del vandens turizmo pldtros galimybi4. Pristatymas ir aptarimas"
perkelti iS lapkridio men. i gruodZio men, JKKT posedi, nes lapkridio men. jis bus iSvykgs.

P. BekeZa paklause ar V. Matutis sutinka, kad jo klausimas ,,Del pakeitimry Klaipedos miesto
jurines kultrlros apdovanojimo ,,Albatrosas" nuostatuose " bfltq atl<eltas i5 gruodZio men. i lapkridio
men. JI(KT posedi?

V. Matutis sutiko del siDlomo pakeitimo.
R. Adomavidius pasiDle svarsty'ti JKKT lapl<ridio men. posedyje klausim4 del laivo ,,S[duvis"

panaudojimo. Informavo, kad praeit4 savaitE karlu su Lietuvos jDrq muziejaus direktore O. Zaliene buvo
Karinese j[Lq pajegose ir suZinojo, kad nuraSo karini laiv4,,S[duvis". ApZi[rejus t4 laivq,tapo gaila,
jeigu jis bltq sunaikintas. Karines jrlrq pajegos il<i Siq metq pabaigos turi Linoti Sito laivo likim4, nespo
2020 m. sausio 1 d. ji l<etinama utilizuoti. Informavo, kad del Sito laivo Lietuvos JDru muzieius ketina
l<reiptis i miesto savivaldybg ir j valstybines institucijas.



R. MaZoniene primine, l<ad anl<sdiaLr savivatdybeje
,,Kur5is" likimo ir darbo grupe svarste bei nutare, kad

buvo svarstytas klausimas del karinio laivo
nera galimybirl ji i5laikyti, pasirlle JKKT

susipaZinti su darbo grllpes iSvadomis.
JI(l(T sutil<o itraukti i lapkLidio posedZio

panaudojimo".
darbotvarkg klausim4,,Del laivo,,Silduvis"

D. Zukiene pakomentavo savo siulym4 ,,Paskaita - diskusija skirta miestieiiams. Tema ,,Jurin,!
kultura. Kaip tai suprantame?". Informavo, kad kalbejusi su L Simonaitytes vie5osios bibliotekos
direktore, diskusija turetq vykti bibliotekoje, tuo padiu butq nediclelis stendas su knygomis apie jDring
kultur4. PaaiSkino, kad jos pasiulymo tikslas yra kad eiliniai klaipediediai suZinotrf, kas yia ,ju.in.
kultura", nes tai nera vien til< paj[ris, j[ra, laivai ir pan. -taiyru i5tisas mokslas. Taip pat warbir, kad
suZinotq kad yra JKKT, l<olcios jos funl<cijos ir, kad ji rDpinasi miestiediais.

P. BekeZa pasiDle dislcusij4 organizuoti JKKT posedyje pavasari.
D. Zulciene pasi[le pladiau diskutuoti siuo lcrausimu su visuomene.
V' Bernotas ir V. Sendila pritare, kad tai gera ideja ir graZus diskusinis renginys.
P' BekeZa pastebejo, l<ad .f KI(T, l<aip visuomenine taryba, diskusijq mieste neor ganizuoja,tai nera

JKKT funkcija pagal nuostatus.
P' Bel<eZa pasiule iSbraukti D. Zul<ienes l<lausim4 i5 lapkridio men, darbotvarkes.
D. Zukiene sutil<o.
V. Sendila primine, kad.iau buvo konferencija platesne tema ,,Lietuva - jDrine valstybe,,.
J. Cenys patikslino, kad JI(l(T neturi nagrineti jurines kultDros s4vokq, tadiau ji gali inicijuoti

jlrines kult[ros idejq sl<laid4 mieste. Pastebejo, kad jDrinio..kultlros ir paveldo s4vokos, apibrd1iimai
yra labai problematiSki. PaaiSkino, kad jis supranta, kad D, Zukiene kalba apie Svietim4, kuiio nepro5al
b[tq ir JKKT nariams. Pastebejo, kad yra gerai, kai vienas i5 JKKT nariq imasi organizuoti tll iOejU
sklaid4 mieste. PasiDle jam padeti. Pal<lause, ar yrakas iS JKKT nariq skaitgs dokument4,,Ju.inio paveldo
strategi.ja"?

P, Bekeza patvirtino, kad skaitgs pries 5 metus. Jis yra nepatvirtintas.
J' Cenys pasiule, l<ad JKKT galetq inicijuoti jurines kultiiros projektus, pvz. ir D. Zukienes

pasillyt4 disl<usij4.
P. BekeZa pasiule del Sios diskusijos ar konferencijos - susitikti su Lietuvos jurq muziejumi,

Klaipedos universitetu, MaZosios Lietuvos istorijos muziejus. JKKT galibutisprendZiamikoordinaciniai
l<lausimai.

J. Genys pastebejo, l<ad laivo ,,sDduvis" likimo svarstymas taip pat yra jurines kult[ros dalis, nes
tai j urin io miesto tapatumo lclausimas.

NUTARTA. Patvirtinti JKKT 2019 m.lV ketvirdio darbo plan4,
PRIDEDAMA. J[rines kulturos koordinacines tarybos darbo planas 2019 m.IV ketvirtyje, 1 lapas.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesniq sprendimg rykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
PraneSejas - Petras Bel<eZa, Lietuvos jurininl<q sqjungos pirmininkas, Jurinei kulturos

koordinacines tarybos pirmininkas.
P. Bel<eZa informavo, kad gautas Klaipedos miesto savivaldybes administracijos 2019-09-30ra5tas

NT.TAS-259 ,'Del aEtovt4 delegavitno to savivaldybes 2021-2030 m. strateginiampletros
planui parengti" merui, kuriuo pra5 am pletros planui parengti i Svietimo, sporto ir
l<ult[ros darbo grupg deleguoti I atsto aklause, kokie butq pisiulymai?

JI(KT nariai pasi[le C. I(alvaitierrg.
G. Kalvaitiene sutil<o.
D. Zul<tene paklause, l<ad JKKT nariai nori ateiti iekskursij4 iJ[ros tyrimq institut4? Ekskursija

gali vyl<ti darbo dienomis, darbo valandomis, apie 1,5 val.



P. BekeZa pasiDle suformuoti darbo rupg A. Valentino ra5to pagrindu del laivq Svartavimosi
Piliavietes uZutel<yje ir Danes upeje.

E. Deltuvaite informavo, kad rugsejo 25 d. vyko posedis, kuriame ekspertai pateike i5vadas, kad
Piliavietes istoriniq laivq krantines 8l proc. yra nusidevejusios ir neremonjuotinos, avarines b[kles,
Svartuotis negalima. Todel bus atliel<ami krantines rel<onsl<irukciniai darbai, pirmiausia-projektas.

P. BekeZa pasiule A. I(aup4, G. Kutk4, A. Valentin4, A. Nagi, J. Genj.
J' Genys atsisake ir pasiDle vietoje savgs E. Deltuvaitg. E. Deltuvaite sutiko.
P' BekeZa pasiule darbo grupei i5nagrineti ekspertq i5vadas del istoriniq laivq krantines ir

galimybiq Svartuotis Danes upeje, o i5vadas pristatyti JKKT po 2 men. Atsakingas butq A. Kaupas.

NUTARTA:
l. Nuo Jlrines kultDros l<oordinacines tarybos Klaipedos mieto strateginiam pletros planui parengti iSvietimo, sporto ir kultDros darbo grupQ deleguoti dr. Genutg KalvaitienE, Lietuvos auk5tosios
j[reivystes mol<yklos Karjeros ir komunil<acijos skyriaus vedej4.
2.fpareigoti R. MaZonieng iSsiqsti el. paStu Jurines kult[ros koordinacines tarybos nariams uZklausim4,
kas ir kokiomis dienomis spatio men. nori dalyvauti ekskursijoje i Juros tyrimq institut4. JKKT nariams
atsal<yti i uZl<lausim4 reikia per 2 dienas, iki spalio 11 d. imtinai.
3. Sudaryti darbo grupe del rnaZqjq laivq Svartavimosi Klaipedoje: A. I(aupas, G. Kutka, A. Valentinas,
A, Nagys, E. Deltuvaite. Darbo grupes vadovas A. Kaupas.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2019 m. spalio 14 d.17 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene



PATVIRTINTA
Jrirines kultDros koordinacines tarybos
2019 m. spalio
plotokolo 2019 d.
nutarlmu Nr.

JfTRINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS
PRIE KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS

DARBO PLANAS 2019 METU rV KE'TVrRerUr

Spalio 8 d. 15.35 val.
1. Informacija apie Klaipddos jurq mokyklos veikros pradzi4.

Atsakingi: P. BekeZa, A. Nagys.

2. Dcl JKKT darbo plano 2019 metq IV ketvirdiui patvirtinimo,
Atsakingi: P. BekeZa, R. Adonaviiius, G, Kalvaitiene.

3. Informacija api_e ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesnirl veiksmrl aptarimas.
Atsakingi; P. Bekeia, R. Maioniene.

Lapkriiio 12 d. 15.00 val.
1. Del galimybiq organizuoti ,,Metq jurininko,, rinkimus.

Atsakingi: P. Bekeia, A. Guzauskas.

2. Ddl laivo ,,Suduvis" i5saugojimo galimybiq.
Atsakingi : R. Adom aviiius.

Del pakeitimq Klaipddos miesto jiirin€s kultiiros apdovanojimo ,,Albatrosas,, nuostatuose.
Atsakingi: V. Matutis, P. Bekeia, E. Deltuvaite.

Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesnig veiksmq aptarimas.
Atsakingi; P. Bekeia, R. Maioniene.

GruodZio 10 d. 15.35 val.
1. Del vandens turizmo pletros galimybiq. pristatymas ir aptarimas.

Atsakingi: prof. dr. V. Seniila, K. Oginskas.

2. Del JKKT darbo plano 2020 metams.
Atsakingi: JKKT nariai

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

3.


