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Posedis ivyko 2016 m. rugsejo 13 d. 15.35 val.
vieta: Didysis pasitarimq kambarys (,,Akvariumas"), II a. foje, Klaipedos miesto savivaldybe.

PosedZio pirmininkas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, J;rines kult'rosl<oord inacines tarybos pirm ininkas.
PosedZio sekretorius - Raimonda MaZoniene, I(laipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymoir kultDros departamento KultDros skyriaus uy.. .p..iulirt..
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ir Zuvies.perdirbejq konfederacijos pirmininkas;

? fl,T":tp$g"l'l.f_'l?-,:: iuvininkystes produktq s".ili;j;;:;;;'tl,;fi;#',.*,3. Petras BekeZa, Lietuvos jUrininkq sqiungos pirmininlias;
4' Aleksandras Kaupas, I(laipedos valstyi'inio lurq uosto direkcijos Uosto prieZilros skyriausvyr,dispederis;
5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savinin sis direktorius;
6. Ridardas Ludka, Jiirq kapitonq klubo na
7. vidmantas Matutis, Lietuvos marinistik rinus,,prezidentas;

ektorius;
savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultDros
listas;
ir kultitros klubo ,,Budys,, Jachtingo muziejaus

laivybos administracijos direktorius;
l<tore;

tds" direl<torius;
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto

Kiti posedZio dal)uviai:
1' Kostas Frankas, LR j[rines istorijos ir kult[ros l<lubo ,,Budys,,pirmininkas;
2. Jonas Genys, MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius;

DARBOTVARKE:
1. Ddl tradiciniq (istoriniq) laivq krantines;
2' D€l Jtirines kulturos koordinacinds tarybos pirmininko atsistatydinimo;3' Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

PosedZio medZiaga:
L

Grubl esto savivaldybes merui Vytautui

2, 3lapai.

kultUr _09_06 raStas Nr.2_01_15 JDrines
as.



1. SVARSTYTA. Del tradiciniq (istoriniq) laivq krantin€s.
PraneSejas - Jonas Genys, MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.
J. Genys pristate klausimo esmg:prieS 5-6 metus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu

buvo priimtas nutarimas , kad 100 m. Danes upes krantines b[tq skirta MaZosios Lietuvos istorijos
muziejaus (toliau - MLIM) Pilies muziejui, kurioje galetq nemokamai Svartuotis istoriniai laivai, kaip
muziejaus ekspozicijos dalis. Siuo metu kantine remontuojama, ji atlaisvinta ir bus atvira naudojimui
po 2 metq. Joje gales Svartuotis istoriniai laivai su edukacinemis programomis. MLIM jau turi
pasitvirtinEs taisykles del istoriniq laivq krantines panaudojimo. Yra uZduotis per 2 metus: surasti
istorinius laivus, juos rekonstruoti, informuoti istoriniq laivq savininkus apie jq taikymo krantinese
s4lygas, kad spetq parengti edukacines programas. Lankytojq patekimas i laivus bus tik per MLIM piles
muziejq.

PosedZio dalyviai utdave klausimus prane5ejui del laivq eksploatacijos techniniq sqlygq: elektra,
vanduo, tualetai, darbo laikas, informacine sklaida ir pan.

J. Genys atsake, kad technines s4lygos dar bus derinamos.
O. Zaliene pasitile, kad istoriniq laivq igulos privaletq tureti uniformas.
T. Viltrakis pasiule, kad elektros ivadai bDtq kas 20-25 m, ir veiktq pastovDs siurbliai.

NUTARTA:
1. Priimti domen iSklausyt4 informacij4.
2. Rekomenduoti MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriui J. Geniui surengti susitikim4 su

juriniais specialistais del istoriniq laivq krantines irengimo;
3. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes administracijai rengiant savivaldybes biudLetq,

numatyti lesas istoriniq laivq krantines irengimui (elektra, vanduo ir kt.).
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Del Jurines kultiiros koordinacinds tarybos pirmininko atsistatydinimo.
PraneSejas - Petras BekeZa, Lietuvos jr)rininkq sqjungos pirmininkas, Jlrines kulttiros

koordinacines tarybos pirmininkas.
P. BekeZa perskaite 2016-09-06 ra5t4 Nr.2-01-15 Jrirines kulttiros koordinacinei tarybai ,,Del

pirmininko atsistatydinimo". Informavo, kad pagrindas atsistatydinimui yra JKKT nariq - G. Kutkos ir
R' Tarasevidiaus - komentarai vieSoje erdveje deljo, kaip JKKT pirmininko, pozicijos ir veiksmq del
laivo ,,Lady Sophie" registravimo i istoriniq laivq registrq. Pastaruoju metu i5 JKKT nariq sulaukiama
komentarq, kad ne visi svarstomi klausimai priklauso JKKT kompetencijai. Tokiu budu parei5kiamas
nepasitikej imas juo, kaip JKKT pirmininku, todel praSo apsvarstyti jo praSym4 atsistatydinti i5 uZimamq
pareigq JKKT. Primine, kad JKKT privalo svarstyti kiekvien4 pra5ym4, su kuriuo !j4 keipiamasi.

G. Kutka ir R. Tarasevidius atsipraSe P. BekeZos uZ kilusi nesusipratim4. Patikino, kad pasitiki
pirmininku, paZymejo jo puikq vadovavim4 JKKT ir papra5e jo atsiimti parei5kim4.

O. Zaliene, A. Bargaila ir kiti JKKT nariai paZymejo P. BekeZos puikq atstovavim4 miesto jurinei
bendruomenei, ger4 vadovavim4 JKKT ir paprase jo atsiimti pareiskim4.

P. BekeZa sutiko atsiimti pareiSkim4.
NUTARTA. Nepritarti P. BekeZos praSymui atsistatydinti i5 JDrines kultlros koordinacines tarybos
pirmininko pareigq.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
PraneSejas - Petras BekeZa, Lietuvos jurininkq sqjungos pirmininkas, J[rines kulturos

koordinacines tarybos pirmininl<as.
P. BekeZa pristate asociacijos ,,JDros veteranai" pakartotini pra5ym4 del paminklo Lietuvos

laivynui, tadiau 5i kar14 pra5yme tikslinama paminklo paskirtis: vietoj ,,istorinio" jvardijama,,buvusiam
Lietuvos laivynui".



PosedZio dalyviai pastebejo, kad savo nuomond JKKT minetu klausimu jau iSsake irji nesikeidia.

P. BekeZa informavo, kad 2016-09-14 vyks Zymi,q Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir
gatviq pavadinimq komisijos posedis, kurio metu bus svarstomas klausimas ,,Ddl jlriniq metq

pavadinlmq", t.y.pasiiilymai 3 metq pavadinimq, kuriuos pateike JKKT. Siame posedyje negales

dalyvauti A. Kaupas, todel JKKT atstovaus jis. Taip pat Sis klausimas bus svarstomas ir artimiausiame
Klaipedos miesto iv aizdLio komi sij o s posedyj e.

R. Tarasevidius informavo, kad Lietuvos saugios laivybos administracija ir Lietuvos jiirq
muziejus 2016-09-29 rengia moksling konferencij4 ,,Klaipedos uosto Svyturiui -220. Navigaciniai
Lenklai Lietuvos jDrq pakranteje ir vidaus vandenyse: istorija, simbolika, funkcija". Pristate

konferencijos program4 ir pakviete visu dalyvauti.
R. MaZoniene informavo, kad Kultlros skyrius artimiausiu metu paskelbs kulturos projektq dalinio

finansavimo i5 savivaldybes biudZeto leSq konkurs4. Pagal nuostatus Kult[ros ir meno taryba skelbia
finansavimo prioritetus, atsiZvelgdama i Salies ir miesto aktualijas bei atsiZvelgdama i Jflrines kult[ros
koordinacines tarybos, Zymit4 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo
komisijos, Klaipedos miesto ivaizdLio komisijos, Tautiniq maZumq tarybos siulymus. Paklause, kokie
b[tq JKKT pasirilymai del finansavimo prioritetq?

JKKT nariai pasiulymq nepateike.
NUTARTA:
l. Nepritarti asociacijos ,,JUros veteranai" pasiDlytai idejai statyti paminkl4 istoriniam Lietuvos laivynui,
kadangi s4vokos ,,istorinis Lietuvos laivynas" ar ,,buvgs Lietuvos laivynas" nera ai5kios ir konkredios.

2.Kit4 J[rines kulttros koordinacines tarybos posedi organizuoti 2016 m. spalio 11 d. (antradienis),

15.35 val.
DARBOTVARKEJE:
L Irklavimo sporto esamos situacijos Klaipedoje pristatymas ir perspektyvos.

Atsakingas L. Mileika
2.Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

Atsakingi: P. Bekdia, R. Maioniene
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2016 m. rugsejo 13 d. 17 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

tffiz- Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


