
JURINES KULTUROS KOORDINACINES TARYBOS
PROTOKOLAS

I(laipeda

Posedis ivyko 2017 m. sausio 10 d. 16 val.
Vieta: 137 Pasitarimq kambarys, I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g, l1

PosedZio pirmininkas - Petras BekeZa, Lietuvos jDrininkq sqjungos pirmininkas, Jiirines kulturos
koordinacines tarybos pirmininkas.
PosedZio sekretorius - Raimonda IVlaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo
ir kultlros departamento KultDros skyriaus vyr. specialiste.

1. Algirdas AuSra, Vakarq Lietuvos Zvejq ir Zuvies perdirbejq konfederacijos pirmininkas;
2. Danguole Balse, Laivq statybos ir remonto mokyklos projektq vadove, Mokyklos tarybos nare;
3. Petras BekeLa, Lietuvos jlrininkq sqjungos pirmininkas;
4. Aleksandras Kaupas, Klaipedos valstybinio jiirq uosto direkcijos Uosto prieZi[ros skyriaus

vyr.dispederis;
5. Gintautas Kutka, Lietuvos laivq savininkq asociacijos vykdomasis direktorius;
6. Ridardas Ludka, JDrq kapitonq klubo narys;
7, RamDnas Janu5as, J[rinio paveldo asociacijos pirmininkas;
8. prof. Viktoras Sendila, Lietuvos auk5toji jDreivystes mokyklos direktorius;
9. Lina Skrupskeliene, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos Kultlros, Sveitimo ir sporto

komiteto nare;
10. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos Zurnalistq klubo ,,Marinus" prezidentas;
I l. Liudvikas Albertas Mile5ka, VSf Klaipedos irklavimo centro direktorius;
12. Vidas PakalniSkis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultUros

departamento Kultflros skyriaus vyriausiasis specialistas;
13, Olga Zaliene,Lietuvos jDrq muziejaus direktore;
14. Vladas Zulkus, Klaipedos universiteto Baltijos universiteto Baltijos regiono istorijos ir

archeolo gij os instituto vyriausiasi s darbuotoj as.

Kiti posedZio dalvyiai:
1. Vytautas Petrulis, asociacijos ,,Jiiros veteranai" pirmininkas;
2. Jurga Petronyte, dienra5dio ,,Vakarq ekspresas" Zurnaliste.

DARBOTVARKE:
1. Knygos ,,Dainos uostui ir jtirai" pristatymas.
2. Ddl Jurines kultiiros koordinacines tarybos darbo plano 2017 metams.
3. DCI KIaip€dos miesto savivaldybds jurinds kultiiros apdovanojimo ,,Albatrosas"

organizavimo.
4. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.

PosedZio medZiaga:
1. JKKT darbo plano 2017 m. projektas,2lapai.
2. Klaipedos miesto savivaldybes mero 2016-12-15 ra5tas NT.TAS-369 ,,Del vaikq buriavimo

mokyklos Klaipedoje", 1 lapas.



1. ,,Dainos uostui ir jiirai,6 pristatymas.
eist4lietuviSkq juriniq dainq rinkini,,Dainos uostui ir jiirai,,.Informavo, kadda i: per 10-15 m.-laikoiarp!, Lietuvoi autoriq, klaipediediq ir tik viena daina

muziejaus
o Lietuvos

2' SVARSTYTA. Del Jurines kulttiros koordinacinds tarybos darbo plano 2017 metams.
Pranesejas - Petras BekeZa, Lietuvos jrrininkq sqjungos pirmininkas, JDrines kultur.os

koordinacines tarybos pirmininkas.

so jra5q posedZiq metu.
rys JKKT sekretore. JKKT kiekvieno posedZio
taip pat gali nusprgsti kiekvienu klausimu _ bus

nenurodyta, kad JKKT narys negali daryti
gsti uZdaras posedis, ar atviras.

teikti detalesni iSaiSkinim4, pasitargs su teisininkais.
m. projekt4, kuris jau papildytas iki Siol gautais

ano.
lausimu del maZqjq laivq uostelio statybos.
metyje.

s del maZqjq laivq uostelio statybos susijgs su JKKT
darbo plano klausimu del Klaipedos uosto vystymo aspektq nendrajame plane, kuri ketinama svarstyti
spalio men.

P' BekeZa ir A. AuSra pastebejo, kad spalio menes! gali buti per velu ir pasiule Si klausim4
svarstyti anksdiau, pavasari, vasario men., pasikvietus KVJUblr savivaldybes atstovus.

PosedZio dalyviai sutiko su Siuo pasiUlymu.
L' A' Mileska,.V. PakalniSkis pasiule i5siaiSkinti, ar klausimas apie maZqjq laivq uostelio statyb4

yra numatytas Bendrajame plane.
Vyko diskusijos, ar reikia paraSyti

statybos planus.
raSt4 nuo JKKT KVJUD del informacijos apie uostelio

A' Kaupas pastebejo, kad pirmiau reiketq pasitarti su KVJUD del Sio klausimo svarstymo JKKT,
nes Siandien vyko Uosto_ bendrojo plano pristatymas visuomeneje ir JKKT ten nedalyvavo.

,.o.aaliene pasiDle, kad i<eletas JKKT nueitq i KVJUD ir issiaiskintq del uosto Bendrojo plano
sprendimq susijusiq su maZrjq laivq uostelio statyba.

. P' BekeLa pasiiile, kol kas Sio klausimo neitraukti !darbotvarkq, veliau, esant reikalui, darbo
plan4 bus galima papildyti.

PosedZio dalyviai sutiko su jo pasirilymu.
R. Ludka pasiteiravo del birZelio 13 d. numatyto klausimo Baltijos juroje nuskendusiq Zmoniq

iamZinimo, suabejojo jo tikslingumu.
Vyko JKKT nariq diskusija. Pasisake: O. i,alienl, A. AuSra, p. BekdLa, V. Matutis,

V. Pakalni5kis.
JKKT nariai nutare si klausim4 nukelti svarstymui spalio men.



V. Sendila pasiiile Svelnesng klausimo formuluotg ir pavadinti t4 klausim4 prane5imu ar
diskusija.

JI(I(T nariai nutare 5i klausim4 pavadinti ,,Diskusija del Baltijos j[roje nuskendusiq Zmoniq
iamZinimo".

\i. Sendila paklause , kodel rugsejo 12 d. yra
veteranai" pasiUlymo iamZinti Lietuvos istorini laivynq,,
nepritarta.

numatytas klausimas,,Del asociacijos,,J[ros
, jeigu jis jau buvo svarstytas JKKT ir jam buvo

R. Ludka primine, kad JKKT buvo neai5ki s4voka, kas yra,,istorinis Lietuvos laivynas".
P. BekeZa paaiSkino, kad Zymi,4 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq

suteikimo komisija svarste 5! klausim4 ir nepritare paminklo idejai, tadiau pritare padiam laivyno
iamZinimo faktui, todel pasirile asociacijai ,,Jiiros veteranai" i5diskutuoti 5i klausim? su jurine
bendruomene ir i5siaiSkinti, kokios gali buti iamZinimo formos.

JKKT nariai diskutavo, ar tikslinga svarstyti klausim4, jeigu neai5kus turinys.
V. Sendila, V. Pakalni5kis ir P. BekeZa primine, kad darbo planas, atsiZvelgiant i naujas

aplinkybes, gali bDti keidiamas metq eigoje.
NUTARTA. Pritarti i5 esmes Jlrines kultDros koordinacines tarybos darbo planui 2017 m.
PRIDEDAMA. J[rines kulturos koordinacines tarybos darbo planas 2017 m.,2lapa|

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. D€l Klaipedos miesto savivaldybds jurinds kulttiros apdovanojimo ,,Albatrosas,,
organizavimo.

Prane5ejas - Petras BekeLa, Lietuvos jDrininkq sqjungos pirmininkas, JDrines kulfiiros
koordinacines tarybos pirmininkas.

P. BekeZa primine, kokie dokumentai reglamentuoja Klaipedos miesto jurines kulturos
apdovanojimo ,,Albatrosas" skyrim4: nuostatai, teikimo forma, balsavimo tvarkos apralas, balsavimo
biuletenis, balsq skaidiavimo komisijos suvestine, Pasiule jq nekeisti ir organizuojant apdovanojimus
Siais metais vadovautis tais padiais dokumentais. Primine konkurso apdovanojimo proced[ras ir
terminus, kad suspeti iSrinkti nominantus geguZes men. apdovanojimo renginiui. Europos j[ros diena
Siais metais yra geguLes 20 d.
NUTARTA. Rekomenduoti KultDros skyriui paskelbti kvietim4 teikti kandidaturas del Klaipedos miesto
savivaldybes jDrines kultDros apdovanojimo ,,Albatrosas" sausio men. pabaigoje, vadovaujantis
patvirtintais dokumentais.

4" SVARSTYTA. Informacija apie ankstesnig sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Prane5ejas - Petras BekeZa, Lietuvos jDrininkq sqjungos pirmininkas, Jlrines kultlros

koordinacines tarybos pirmininkas.
P. BekeZa informavo, kad JKKT 2016-lI-22 gavo Mero atsakym4 ra5t4 ,,Del vikingq tipo laivq

isigijimo", kuriame teigiama, kad savivaldybe svarstytq klausim4 del Siq valdiq isigijim4, jeigu V5{
,,Irklavimo centras" pateiktq praSym4. Paklause L. Mile5kos, ar jo vadovaujama fstaiga V5{,,Irklavimo
centras" kreipesi i savivaldybg su tokiu pra5ymu.

L. Mile5ka atsake, kad pateike pra5ym4 merui, Kult[ros, Svietimo ir sporto komitete Sis klausimas
jau svarstytas, tadiau neai5ku ar le5os suplanuotas.

P. BekeZa informavo, kad taip pat gautas mero 2016-12-15 atsakymas,,Del vaikq buriavimo
mokyklos Klaipedoje".

Taip pat informavo, kad pasak KVJUD generalinio direktoriaus, uosto direkcija pateike pataisas,
tadiau iki Siol nera Uosto rinkliavq taikymo taisyklese pakeitimo del tradiciniq (buriniq) laivq atleidimo
nuo rinkliavq. PaZymejo, kad Lietuvoje nera teisines bazes del tradiciniq laivq, yra tik iteisinta pati



s?voka. JKKT 2016 metais siunte raSt4 LR Susisiekimo ministerijai del teisines bazes apie tradicinius
laivus sutvarkymo, bet atsakymo negavo iki Siol.

Primine, kad yra Minetinq juriniq datq ir ivykiq kalendorius. Papra5e, kad JKKT nariai ji
papildytq. Pagal plan4, kitas JKKT bus vasario 14 d. Pasiule JKKT narias susipaZinti su V, Matudio
pasiulymais del JKKT darbo grupes ir svarstyti Siuos pasiulymus kito posedZio darbotvark6je. primine,
kad JKKT nariai atidliai perZiuretq JKKT veikl4 reglamentuojandius nuostatus ir reglameni4. primine,
kad kitas JKKT posedis, V. Matudio pra5ymu, bus uZdaras.

V' Sendila primine, kad buvo paLadeta pasikviesti teisinink4. P. BekeZa pahaddjo teisinink4
pakviesti.

R' Ludka ir V. Sendila pastebejo, kad uZdaras posedis nebutinai bus uZdaras, jeigu nebus
pasirDpinta, kad posedZio dalyviai neturetq ira5ymo priemoniq, pvz. telefonq. Pateike pavyzdlius apie
JAV mokyklas ir Lietuvos auk5tojoje jDreivystes mokykloje taikom4 tvark4 studentams, kuomet vyksta
kontroliniai.
NUTARTA:
l. fpareigoti R. MaZonieng persiqsti JKKT nariams Jiiriniq ir atmintinq datq kalendoriq, kad J1rines
kultiiros koordinacines tarybos nariai galetq jipatikslinti 2017 metams.
2. Kitas Jtirines kultDros koordinacines tarybos ivyks 2017 m. vasario 14 d. posedis uZdaras.
Numatoma dienotvarke:

l. Del JKKT darbo gerinimo.
Atsakingi V. Matutis ir P. Bekdia.
2. Informacija apie ankstesniq sprendimq vykdym4, tolesniq veiksmq aptarimas.
Atsakingi P. Bekeia ir R. Maioniend.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 2017 m. sausio 10 d. l7 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

@r--/-= Petras BekeZa

Raimonda MaZoniene


