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JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

2021 m. birželio 4 d.  Nr. (20.26.)- TAR1- 128 

Klaipėda 

 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 11 d. 15.30 val.  

Vieta: Zoom platforma 

 

Posėdžio pirmininkas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos pirmininkas 

Posėdžio sekretorė – Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus vyr. specialistė 

 

Dalyvauja Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (toliau - JKKT) nariai (12 iš 20): 

1. Romualdas Adomavičius, Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyr. fondų 

saugotojas; 

2. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 

pirmininkas; 

3. Algirdas Aušra, Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas; 

4. Aleksandras Kaupas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Uosto priežiūros skyriaus                      

vyr. dispečeris; 

5. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“ prezidentas; 

6. Alfredas Nagys, asociacijos „WmH Muller“ direktorius, Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių 

asociacijos narys; 

7. Viktorija Navickaitė, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos Karjeros ir komunikacijos skyriaus 

vedėja; 

8. Mindaugas Rimeikis, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žvejybos asociacijos pirmininkas, 

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos narys; 

9. prof. dr. Viktoras Senčila, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

10. Violeta Ulevičienė, VšĮ „Klaipėdos šventės‘ jūrinių projektų vadovė; 

11. Algirdas Valentinas, Klaipėdos mažųjų laivų asociacijos „Pajūrio laivai“ prezidentas; 

12. Dalia Žukienė, Visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Žygintas Gineitis, Jūrų kapitonų asociacijos Jūrų kapitono klubo narys; 

2. Rūta Steponavičienė, viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ projekto vadovė, laikinai atliekanti 

direktoriaus funkcijas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Pasirengimas pagrindinėms jūrinėms šventėms Klaipėdoje. 

2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

 

Posėdžio medžiaga: 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2021-05-03 raštas Nr. TAS-133 „Dėl buriavimo mokyklos 

Klaipėdoje“, 1 lapas. 

 

1. SVARSTYTA. Pasirengimas pagrindinėms jūrinėms šventėms Klaipėdoje. 
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Pranešėja – Rūta Steponavičienė, viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ projekto vadovė, laikinai 

atliekanti direktoriaus funkcijas. 

 R. Steponavičienė informavo, kad VšĮ „Klaipėdos šventės“ š. m. organizuoja Klaipėdoje dvi 

jūrines šventes: Didžiųjų burlaivių regatą „The Tall Ships Races“ birželio gale ir Jūros šventę – liepos 

gale.  

  V. Ulevičienė pristatė Didžiųjų burlaivių regatą „The Tall Ships Races“ organizavimo situaciją. 

Informavo, kad buvo parengti 4 planai, o dabar liko 2 scenarijai 14 - kai renginių, atsižvelgiant į karantino 

ribojimus. Konkrečiau paaiškės birželio pradžioje, kai LR Vyriausybė patikslins ribojimus ir 

atlaisvinimus. Tuomet reikės staigiai organizuoti Viešuosius pirkimus. Didžiųjų burlaivių lenktynės vyks 

tarp 5 uostų: Klaipėdos, Turku, Talino, Mariehamno ir Ščecino .Vienas iš uostų – Turkų miestas 

Suomijoje šiuo metu yra apsupta iš visų šalių raudona zona. Nors pas juos situacija labai gera, tačiau jie 

nieko neįsileidžia. Turkų sąlygos paaiškės gegužės 25 d. Laivai bus maksimaliai pasirengę, kad 

neužkrėstų mūsų. Regata Klaipėdoje planuojama š. m.  birželio 27-30 dienomis. Atliekama buriavimo 

praktikantų atranka - prašymų gauta daugiau nei laivų. Šiuo metu užsiregistravę 44 laivai iš 13 šalių, 

palyginimui - 2017 m. buvo 80 laivų. Mažieji burlaiviai bus rikiuojami tarp Pilies ir Biržos tiltų, A klasės 

ir C klasės didieji 5 burlaiviai bus rikiuojami Kruizinių laivų terminale ir Mėmelio uoste. Vieta bus 

kompaktiška. Renginių, kur suburiami žmonės – pvz. koncertai- nenumatoma, bus renginio TV. 

R. Steponavičienė informavo, kad gegužės 20 d. per Europos jūros dieną startuojama su žinia apie 

„The Tall Ships Races“, pakeliant bures ant burlaivio „Meridianas“. Bures pakels Lietuvos aukštosios 

jūreivystės studentai ir Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos kadetai, ceremonija bus transliuojama internetu. 

R. Steponavičienė papasakojo, kad Jūros šventė bus bet kuriuo atveju. Numatyti 4 scenarijai: A, B, 

C, D. Šias metais yra 62-oji Jūros šventė. Bus visos pagrindinės Jūros šventės ceremonijos. Planas A- 

labai laisvas, su 100 renginių. Planas B- būtų renginiai su tam tikrais apribojimais, kurie atitiktų praeitų 

metų formatą. Planas C – su pagrindinėmis ceremonijomis ir integruota eisena. Planas D – tik 1 diena, 

Jūros diena šeštadienį. Jeigu matytume, kad situacija dėl kovido pandemijos negerėja, tačiau pagrindiniai 

jūriniai akcentai išliktų. Šiais metais pažymimos šios sukaktys - Valstybinio jūrų uosto 30-metis, 

Lietuvos laivyno 100-metis, Kurėno 20-metis. Jūros šventės dedikacija „Istorijos“ bus patikslinta birželio 

mėnesį – temos išraiška susieta su konkrečiomis žmonių istorijomis. Birželio mėnesį paaiškėjus 

atlaisvinimų situacijai, prasidėtų atsargi šventės komunikacija ir viešieji pirkimai. Priimtas sprendimas 

atgaivinti Jūros šventės eiseną, numatyti 3 scenarijai: A – tradicinė Jūros šventės eisena, nors mažai 

tikėtina, B - daugiau instaliacijų, mažiau žmonių, C- eisena stacionari Kruizinių laivų terminale ir 

instaliacijos. Pažymėjo, kad spėti pasiruošti laiko yra nedaug – 2 mėnesiai nuo birželio. 

V. Navickaitė informavo, kad viską lemia ribojimai. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 

(toliau –LAJM) studentai pabaigs mokslo metus nuotoliniu būdu. Per Jūros šventę būtų galima 

organizuoti LAJM diplomų įteikimo šventę. Jūrininkų „Alumne‘ susitikimas vyks arba Laikrodžių 

kiemelyje arba nuotoliniu būdu. Pirmakursių priesaikos mokykla negali organizuoti, nes studentai 

mokosi nuotoliniu būdu. Bus tariamasi su Lietuvos jūrų muziejumi dėl LAJM dalyvavimo Jūros dienoje 

Jurbarke birželio mėnesį. LAJM pasiruošusi ir laukia LR vyriausybės sprendimų dėl karantino ribojimų 

sumažinimo birželio mėn. pradžioje.  

R. Adomavičius informavo, kad Lietuvos jūrų muziejus (toliau – LJM) šiuo metu yra parengęs  

ekologine tema 4-5 renginių ciklą gegužės – birželio mėn., kurie daugiausia yra virtualūs. Susipažinti 

galima LJM Facebook paskyroje. Planuojama eisena „Ekokaravanas“ kartu su „Klaipėda - Europos 

jaunimo kultūros sostine“ organizatoriais nuo miesto pietinės dalies iki Klaipėdos universiteto.  Projektas 

„Ateities kapitonai“, skirtas Lietuvos laivyno 100 – mečiui pasirodys gegužės mėn. Tarptautinės muziejų 

dienos metu. 

LJM kartu su LAJM ir Klaipėdos universitetu, Lietuvos laivų savininkų asociacija, Jurbarko rajono 

savivaldybe, Jurbarko pašto muzieju ir kt. organizuoja birželio 19 d. Jūros dieną Jurbarke, skirtą Lietuvos 

laivyno 100 - mečiui, nes ten registruoti pirmieji Lietuvos prekybiniai laivai „Jūratė“ ir „Kąstytis“. 

Pagrindinis LJM renginys Jūros šventės metu bus „Dangės flotile“ (medinis laivynas). Vėliau LJM 

parengs parodą, paminėdama Kurėno laivo 20-metį.  Rugpjūčio mėn. pradžioje LJM organizuoja kelio į 

muziejų renginį, pasakojimą - ekskursiją apie Smiltynės miško parką. Pažymėjo, kad renginių formatas 

priklausys nuo pandeminės situacijos. 
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P. Bekėža priminė, kad Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (toliau –VJUD) šias metais švenčia                       

30- metį. Informavo, kad A. Drungilas minėjo, kad uostas birželio pradžioje organizuos tam skirtą 

renginį. Tačiau šiandieniniame posėdyje KVJD atstovas nedalyvauja ir negali plačiau pakomentuoti. 

V. Matutis paprašė patikslinti Jūros dienos renginio datą Jurbarke. 

V. Navickaitė atsakė, kad stebint karantino ribojimus yra numatytos 2 datos – birželio 19 d. ir 

rugpjūčio mėn., derinat kartu su Jurbarko miesto švente. 

A. Aušra pastebėjo, kad nepaminėti žvejai. Paklausė, ar reikia pačių žvejų iniciatyvų? 

R. Steponavičienė atsakė, kad žvejų iniciatyvos mielai laukiamos. 

M. Rimeikis priminė, kad birželio 25 d. yra Tarptautinė jūrininko diena, o birželio 27 d. yra 

Tarptautinė Žvejo diena. Paklausė ar bus paminėti jūrininkai ir žvejai, kurie yra nusipelnę dėmesio savo 

sunkiu ir ilgamečiu darbu? 

R. Steponavičienė atsakė, kad Jūros šventė vyksta paskutinį liepos savaitgalį. Pritarė, kad jeigu 

būtų atlaisvinimai, tų datų paminėjimą būtų galima integruoti Jūros šventės metu. 

 A. Valentinas pastebėjo, kad nesigirdi, kad gegužės mėn. būtų organizuojamas laivybos sezono 

pradžios renginys – Laivų paradas. Padėkojo VšĮ „Klaipėdos šventės“, kad sunkiu metu nenuleidžia 

rankų, yra išradingi. 

R. Steponavičienė informavo, kad ruošiamas kreipimasis į Prezidentą, kad dalyvautų Jūros 

šventėje, patikino, kad pagrindinės ceremonijos Jūros šventės metu išliks: vainikų, žuvusiems jūroje 

nuleidimas į jūrą, laivo „Linkuva“ žuvimo pagerbimo ceremonija Skulptūrų parke, kapitono Liudviko 

Stulpino pagerbimas prie jo kapo. Pasiūlė palaukti birželio pradžios, kad žinoti, kaip galės juose dalyvauti 

žmonės. 

P. Bekėža priminė, kad Europos jūros dieną gegužės 20 d., pakeliant „Meridiano“ bures prasidės 

jūrinės šventės mieste. Gegužės 22 d. yra jūrininko globėjo Šv. Mikalojaus diena, paprastai stačiatikių 

šventėje pagerbiami jūrininkai, laikomos mišios, dalyvaudavo miesto meras. Informavo, kad Laivų 

parado, kuriuo pradedamas laivybos sezonas,  gegužės mėn. nebus dėl pandeminės situacijos, informavo, 

kad šį renginį organizuoja kitą organizacija, ne VšĮ „Klaipėdos šventės“. Išvardino kitas jūrines šventes: 

birželio 3 d. sukanka 30-šimt metų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, birželio 19 d. Jurbarke 

šventė - 100 metų Lietuvos laivynui, Tarptautinė jūrininko diena birželio 25 d., Tarptautinė Žvejo diena 

birželio 27 d., liepos paskutinio savaitgalio ketvirtadienį LJM organizuodavo jūrininkų pagerbimą prie 

„Albatroso“ paminklo, Jūros šventė vyksta paskutinį liepos mėn. savaitgalį, Pasaulinė Švyturių diena 

vyksta rugpjūčio mėn. paskutinį savaitgalį, Pasaulinė jūros diena paskutinį rugsėjo savaitgalį, Liudviko 

Stulpino 150 metų gimimo diena gruodžio 4 d. 

 P. Bekėža atkreipė dėmesį, kad VšĮ „Klaipėdos šventės“ organizuoja tik 2 jūrines šventės, pasiūlė 

įstaigai organizuoti daugiau jūrinių švenčių, vadovaujantis jūrinių švenčių kalendoriumi ir tokia švenčių 

gausybe stiprinti valstybės ir miesto jūrinį identitetą. Paklausė, kuo JKKT galėtų padėti? Gal kelti 

klausimą Klaipėdos savivaldybei, kad išplėstų jūrines šventes? 

R. Steponavičienė patikino, kad visos idėjos yra tinkamos, bet priminė, kad įstaiga yra projektinė 

įstaiga, todėl lėšas šventėms organizuoti gauna dalyvaudama projektų konkursuose. Problema yra 

Lietuvos mastu, nes Lietuvos kultūros taryboje nėra jūrinio identiteto eilutės, todėl tenka visaip suktis, 

rengiant jūrinius projektų paraiškas dėl finansavimo. 

P. Bekėža pasiūlė įstaigai imtis iniciatyvos dėl Lietuvos kultūros tarybos, patikino, kad JKKT 

prisidėtų. 

V. Matutis paklausė, ar nesvarstoma, kad „Albatroso“ apdovanojimai būtų organizuojami Jūros 

šventės metu, nes Laivų parado nebebus gegužės mėn., o rudens tikrai niekas nelauks. 

P. Bekėža priminė, kad pagal nuostatus, apdovanojimo įteikimas numatomas per Europos jūros 

dieną arba per kitas jūrines šventes. Pastebėjo, kad tai sprendžia Kultūros skyrius. 

R. Steponavičienė patikino, kad „Albatroso“ apdovanojimo ceremonija bus priimta į Jūros šventę. 

D. Žukienė paklausė, ar yra galimybė, kad Jūros šventėje būtų daugiau ekologinių aspektų? 

Priminė, kad ES gausiai finansuoja ekologinius projektus - tada atsirastų lėšų. Pasiūlė panaudoti garso, 

ekologines stoteles, perkelti informaciją ekologine tema į stendus Jūros šventės metu. Pritarė P. Bekėžos 

pasiūlymui kuo plačiau išnaudoti visas jūrines šventes, formuojant jūrinį identitetą. 
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R. Steponavičienė atsakė, kad yra parengtas projektas dėl ekologiškų vienkartinių indų, kuri turėjo 

būti įgyvendinta praeitais metais, tačiau dėl pandeminės situacijos negalėjo jo įgyvendinti. Pritarė 

pasiūlymui dėl garsinių formų ekologinėmis temomis. 

Ž. Gineitis pastebėjo, kad žmonėms reikėtų daugiau informacijos apie Jurbarką, kad ten prasidėjo 

Lietuvos laivynas. Pasiūlė, kad būtų gerai ateityje turėti atskirą atmintiną dieną žuvusiųjų jūroje, kurią 

reikėtų pažymėti atskirai, ne Jūros šventės metu, kada reikia švęsti. 

Ž. Gineitis paliko posėdį. 

V. Matutis pritarė, kad Lietuvos kultūros taryba skiria pakankamą dėmesį jūriniams renginiams ir 

pasiūlė JKKT padiskutuoti ta tema, įtraukiant šį klausimą II-ame pusmetyje. 

A. Nagys rekomendavo VšĮ „Klaipėdos šventės“, jeigu būtų griežtas karantinas su žmonių 

minimumu, išvežti kažką į sostinę, jeigu čia negali atvažiuoti, nes Vilniuje supratimo apie jūrą yra labai 

mažai. 

 R. Steponavičienė papasakojo, kad per jubiliejinę Jūros šventę buvo išvežta paroda, pažadėjo apie 

tai pagalvoti, pastebėjo, kad parastai tai daroma ir paragino kitas organizacijas inicijuoti tokias parodas, 

pvz. Uosto direkcija galėtų 30-mečio proga išvežti parodą į Vilnių. 

NUTARTA: 

1. Informacija išklausyta ir priimta domėn. 

2. Rekomenduoti  VšĮ „Klaipėdos šventės“ konsultuotis su JKKT nariais. 

3. Įtraukti į Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdžio darbotvarkę klausimą „Dėl jūrinio 

identiteto formavimo pasitelkiant Lietuvos kultūros tarybos finansavimo galimybes 2021 m. II-ame 

pusmetyje“. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

Pranešėjas – Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas, Jūrinės kultūros 

koordinacinės tarybos pirmininkas. 

 P. Bekėža informavo, kad iš mero gautas atsakymas JKKT dėl buriavimo mokyklos. Pastebėjo, 

kad atsakyme problemos sprendimo nėra.  

P. Bekėža pristatė JKKT posėdžio, kuris įvyks 2021-06-08, 15.30 val. darbotvarkę: 

1. Dėl kapitono Liudviko Stulpino 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo. 

2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

NUTARTA. Kitas JKKT posėdis įvyks 2021 m. birželio 8 d. 15.30 val. 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl kapitono Liudviko Stulpino 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo. 

Atsakingi: P. Bekėža, 

2. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolesnių veiksmų aptarimas. 

Atsakingi: P. Bekėža, R. Mažonienė. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

 

Posėdis baigėsi 2021 m. gegužės 11 d. 17.00 val. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 


