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  JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

PROTOKOLAS 

 

2013 m. balandžio 3 d . NR.(20.26) TAR1- 56 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013 m. kovo 12 d. 15.30 val.  

Vieta: Didysis pasitarimų kambarys („Akvariumas“), II a. fojė, Klaipėdos miesto savivaldybė. 

 

Posėdžio pirmininkas – Petras Bekėža, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (JKKT) pirmininkas, 

Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas 

Posėdžio sekretorius –Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 

ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistė 

 

 

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

1. Antanas Brencius, Karinių jūrų pajėgų atstovas ryšiams su visuomene; 

2. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas; 

3. Algirdas Grybas, Jūrininkų centro direktorius; 

4. Aleksandras Kaupas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Uosto priežiūros tarnybos vyr.dispečeris; 

5. Evaldas Zacharevicius, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius; 

6. Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdomasis direktorius; 

7. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė; 

8. Ričardas Lučka, Jūrų kapitono klubo narys; 

9. Vidas Pakalniškis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas; 

10. Edita Petrauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento Paveldosaugos skyriaus vedėja; 

11. Vidmantas Matutis, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo „Marinus“ pirmininkas; 

12. Sigitas Šileris, Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacijos garbės narys. 

 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Kultūros skyriaus vedėjas; 

2. Romandas Žiubrys, VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktorius. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl pasirengimo Jūros šventei 2013 m.; 

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

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo Jūros šventei 2013 m.; 

Pranešėjas – Romandas Žiubrys, VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktorius. 

R. Žiubrys informavo, kad VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriumi jis dirba dar tik 5 dienas, 

susipažino sus visais JKKT protokolais nuo 2010 m. apie Jūros šventės organizavimą. Pritaria 

pateiktoms pastaboms ir pasiūlymams. Tačiau jam dar per anksti pateikti šventės programą. Pasiūlė 

JKKT nariams dar kartą išsakyti savo pageidavimus dėl Jūros šventės organizavimo, jos programos. 
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O. Žalienė priminė pagrindinius reikalavimus, kurie buvo pateikti JKKT rašte VšĮ „Klaipėdos 

šventės“: 

1. Reikalingi pokyčiai vainikų nuleidimo žuvusiems jūroje ceremonijoje. Reikalinga pagarba 

žuvusiems jūroje ir tiems, kurie plaukia. Trūksta jaunimo. 

2. Jūros šventės programa- „suneštinis balius“. Atskirų koncertų, renginių, sumestų į krūvą 

programa. Trūksta konceptualumo. Nėra šerdies, ant kurios viskas vertųsi; 

3. Prekyba gerai. Tačiau reikia juos padaryti šventės veikėjais. Prekyvietes paversti šventės 

dekoracija. 

4. Šventės dailininkas turi dirbti kartu su šventės režisieriumi; 

5. Jūrininkų eitynes sutvarkyti. Kad nevėluotų tekstas, kad žinotų kur kolonoms stoti, kur vėliavas 

dėti - kai ateina į vietą. 

 P. Bekėža priminė, kad buvo nemalonu jūrininkų eitynių dalyviams laukti visą valandą lietuje, 

kol prasidės šventės atidarymas, pagaliau atvykus Seimo pirmininkei. Tai nepagarba jūrininkams. 

Priminė, kad seniau, ceremonijos jūroje metu ūkdavo laivai. Pasiūlė ir mieste tuo metu pagerbti 

jūrininkus. Pažymėjo, kad skelbti, jog į ceremoniją jūroje galės pakliūti visi norintys - neteisinga, nes to 

niekada nebuvo ir nebus. Tai nėra pasivažinėjimas. Pasiūlė sudaryti jūrinių organizacijų sąrašą ir 

išdalinti kvietimus iš anksto. 

 R. Lučka pastebėjo, kad neverta kiekviename posėdyje apie jūros šventę kartoti vis tą patį. 

 R. Žiubrys paaiškino, kad yra VšĮ ‚Klaipėdos šventės“ valdyba, kuri ir sprendžia. Priminė, kad 

kitais metais bus 90 metų Jūros šventei. 

 S. Šileris pasiūlė kitaip pakreipti pokalbį, kad nesikartoti. Pastebėjo, kad labai svarbu laikytis 

tradicijų, nes žmonės priprato prie tokios šventės eigos. Labai norėtųsi Jūrininkų eisenos, Vainikų 

nuleidimo žuvusiems jūroje, prie Stulpino kapo, prie Linkuvos laivo paminklo ceremonijų. Pažymėjo, 

kad Klaipėdoje, skirtingai negu kitose šalyje- labai trumpa pakrantė. Pavyzdžiui, „Fishing week“ 

šventėje labai daug žmonių. Įspūdingai atrodo, kuomet visoje pakrantėje laivai nuolat keitė stovėjimo 

vietas. Prisiminė, kad tarybinais laikais buvo laivų paradas kanalu - laivai išplaukdavo ir grįždavo. 

Reikia miesto ir uosto valdžios principinio sprendimo. Pamatyti „gyvą“ laivą, kuris praplaukia kanalu, 

būtų labai įspūdinga. Jūros šventės jūrinis akcentas neįsivaizduojamas be laivų. Pasiūlė, kad Karinės 

jūrų pajėgos galėtų Jūros šventės metu, savo laivus išplukdyti. 

A. Grybas paprašė R. Žiubrio papasakoti, kokie jo ryšiai su jūra, ir jūrininkais? 

R. Žiubrys informavo, kad dirbdamas VšĮ „Klaipėdos publika“ direktoriumi pradėjo organizuoti 

Europos jūros dienai skirtą Laivų paradą, kuris vyko jau 4 metus. 2012 m. Jūros šventėje organizavo 

Laivų karnavalą Danės upėje: kėlė tiltus, plukdė laivus. Įgyvendino bendrą projektą su Lietuvos jūrų 

muziejumi „Istorinių laivų diena – paroda „Dangės flotilė“. 

 P. Bekėža pastebėjo, kad laivų paradas sutapo su Jūros šventės atidarymu ir jūrininkų eitynėmis. 

Todėl žiūrovas negalėjo visur dalyvauti. O laivai buvo labai populiarūs - visa Danės krantinė buvo 

nusėta žmonių. 

 V. Pakalniškis pastebėjo, kad viena - kai problema yra techniniai dalykai, o kitas dalykas – 

prioritetų nustatymas, kad žmogus norėdamas pažiūrėti svarbius dalykus – nesiplėšytų. Ypač jei 

sutampa jūriniai dalykai. Pirmiausia reikia juos išdėlioti, o pramogas po to. Dabar Jūros šventė mieste 

perkrauta smulkmenom. 

 P. Bekėža pastebėjo, kad laiko iki šventės liko nedaug – apie 3 mėn. 

 O. Žalienė paklausė apie šventės finansavimą 

 N. Lendraitis atsakė, kad šventės finansavimas yra labai komplikuotas. O jau dabar reikia daryti 

projektinius darbus. 

O. Žalienė priminė, kad seniau šventė samdydavo režisierių. 

 R. Lučka ir V. Pakalniškis pažymėjo, kad turi būti vienas pagrindinis režisierius, ir atskiri 

renginiai turi savo režisierius. 
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R. Žiubrys pasakė, kad seniau tai būdavo režisierius koordinatorius, o ne režisierius su 

koncepcija. 

S. Šileris paklausė dėl jūrininkų eisenos 2013 m. Jūros šventėje. 

R. Žiubrys atsakė, kad jūrininkų eisena ir karnavalas turi būti atraktyvūs. Visada būdavo 

samdomas komentatorius. Svarbu, kad pati įstaiga –VšĮ „Klaipėdos šventės“ organizuotų. Tai vienas iš 

svarbiausių šventės renginių. 

P. Bekėža pasiūlė, kad reikia sudaryti darbo grupes Laivų paradui, jūriniams renginiams 

organizuoti, įtraukiant JKKT narius. 

R. Žiubrys pasakė, kad Jūros šventės koncepcija bus aiški gegužės mėnesį. Reikės greitai suktis 

nes jau birželio mėnesį vyksta konkretūs pasirengimo darbai. 

 

 NUTARTA. Išklausyti Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdyje VšĮ „Klaipėdos šventės“ 

parengtos Jūros šventės 2013 m. koncepcijos gegužės mėnesį. 

 

 

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

Pranešėjai: Petras Bekėža, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (JKKT) pirmininkas, Lietuvos 

jūrininkų sąjungos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad Lietuvos jūrų muziejaus istorikas R. Adomavičius parengė medžiagą 

apie Klaipėdos uosto perdavimo Lietuvai 90-metį, nes buvo prašoma informacijos pašto ženklo 

leidybai G. Kutka kartu su O. Žaliene parengė ir išsiuntė nuo JKKT jūrinių pašto ženklų temas ir 

medžiagą Susisiekimo ministerijai. Iš LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos gautas 2012-12-14 

Sprendimas Nr. S-2(6.2.-176) „Dėl saugaus tradicinių laivų naudojimo Europos vandenyse 

pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio pripažinimo susitarimo 

memorandumo taikymo ir suderinimo su Lietuvos Respublikos teisės aktais“. Pasiūlė sudaryti darbo 

grupę: O. Žalienė, E. Petrauskienė, G. Kutka, P. Bekėža , V. Matutis, kad parengtų pasiūlymus. 

 E. Zacharevičius pasakė, kad minėtame nutarime numatyta, kad LR saugios laivybos 

administracija  turi parengti projektą, tai šiuo metu ir laukiama įstatymo, apibrėžiančio tradicinio 

jūrinio laivo sąvoką. 

P. Bekėža priminė, kad JKKT iš   gavo pasiūlymą 2014 metus paskelbti Vėtrungės metais. 

Pasiūlė šį klausimą įtraukti į JKKT darbotvarkę, pakviesti į posėdį mokyklas, Švietimo skyrių ir 

kultūros darbuotojus, pamėginti mokykloms įsteigti prizus. 

 Z. Kaupas pritarė Vėtrungės metų paskelbimo koncepcijai. Tai gerai mintis edukacine prasme. 

Galėtų būti ir Vėtrungės, ir Olandų kepurės metai. Pasiūlė sudaryti kelių ateinančių metų jūrinių 

pavadinimų kalendorių. Tuo pačių tuos pavadinimus būtų galima susieti su tais metais vyksiančios 

Jūros šventės tema. 

R. Mažonienė informavo, kad Kultūros skyrius parengė du Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimus: dėl „Albatroso“ apdovanojimų įsteigimo ir dėl Danės upės krantinių pavadinimų 

suteikimo. 

P. Bekėža priminė, kad reikia siūlyti II-o pusmečio JKKT darbo plano klausimus. Paragino JKKT 

narius šiuos klausimus pateikti iki balandžio 1 d. el.paštu R.Mažonienei.  Priminė, kad rugpjūčio 

mėnesį posėdžio nebus, nes tuo metu dauguma narių atostogauja. 

 

NUTARTA: 

1. Sudaryti darbo grupę: O. Žalienė, E. Petrauskienė, G. Kutka, P. Bekėža , V. Matutis, kad parengtų 

pasiūlymus dėl tolimesnių veiksmų pagal LR Vyriausybinės kultūros paveldo komisijos nutarimą dėl 

2012-12-14 Sprendimas Nr. S-2(6.2.- 176) „Dėl saugaus tradicinių laivų naudojimo Europos vandenyse 

pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio pripažinimo susitarimo 

memorandumo taikymo ir suderinimo su Lietuvos Respublikos teisės aktais“.  
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2. Pritarti Neringos pasiūlymui 2014 m. paskelbti Vėtrungės metais. Įtraukti šio klausimo svarstymą į 

JKKT darbotvarkę, pasikviečiant į jį Švietimo skyriaus, mokyklų, kultūros įstaigų darbuotojus; 

3. Sudaryti jūrinių  pavadinimų metų sąrašą. 

4. JKKT nariai pateikia sekančiam posėdžiui II-o pusmečio JKKT darbo plano klausimus iki 04.01 

el.paštu: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt. 

 

 

Posėdžio pirmininkas         Petras Bekėža 

 

Posėdžio sekretorė        Raimonda Mažonienė 

mailto:raimonda.mazoniene@klaipeda.lt

