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  JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

PROTOKOLAS 

 

2013 m.  birželio 3 d . Nr. (20.26.)-TAR1- 84 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013 m. gegužės 14 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 sekretorė – Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė. 

 

Dalyvauja Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nariai (10 iš 20): 

1. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas; 

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

3. Liudvikas Albertas Mileška, VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ direktorius; 

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

departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas; 

5. Romena Savickienė, VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro“ direktorė; 

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

7. Viktoras Senčila, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius; 

8. Evaldas Zacharevicius, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorius; 

9. Valdemaras Vizbaras, Klaipėdos universiteto „Brabander“ kapitonas; 

10. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Romualdas Adomavičius, istorikas, Lietuvos jūrų muziejus. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl R. Lanko knygos "Klaipėdos irklavimo istorija 125" pristatymo; 

2. Dėl galimybių įkurti žymių jūrininkų galeriją einant nuo Senosios Smiltynės perkėlos link Lietuvos 

jūrų muziejaus. 

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

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl R. Lanko knygos "Klaipėdos irklavimo istorija 125" pristatymo. 

Pranešėjas – Liudvikas Albertas Mileška, VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ direktorius. 

 L. A. Mileška papasakojo knygos atsiradimo istoriją ir trumpai pristatė jos turinį. Pažymėjo, kad 

irklavimas yra viena iš seniausių vandens sporto šakų. Šios knygos autorius, žymus Lietuvos 

irkluotojas, sąjūdietis, visuomenės veikėjas Romualdas Lankas. Jam mirus, jo darbą tęsė kiti. Kad 

knyga būtų pabaigta - gautas finansavimo jos leidybai. 

P. Bekėža pažymėjo, kad L. A. Mileška daug prisidėjo, kad knyga būtų išleista. 

L. A. Mileška informavo, kad knyga yra parduodama po 40 Lt, tai mažesnė kaina nei savikaina, 

tačiau buvo apsispręsta jos nebranginti, kad būtų įperkama. 
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NUTARTA.  Priimti informaciją domėn ir skleisti žinią apie knygos "Klaipėdos irklavimo istorija 

125" išleidimą kuo plačiau. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl galimybių įkurti žymių jūrininkų galeriją einant nuo Senosios Smiltynės 

perkėlos link Lietuvos jūrų muziejaus. 

Pranešėja  - Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. 

 O. Žalienė pristatė viziją, kokia galėtų būti žymių jūrininkų galerija, einant Smiltynės plentu link 

Jūrų muziejaus. Pastebėjo, kad pati vieta yra dėkinga: netoli jūros vartai, Lietuvos jūrų muziejus, 

L.Stulpino kapas, „Albatroso“ paminklas.  Jie diktuoja problematiką, charakterį. Minusai:  

1) krantine yra ne uoste, priklauso Savivaldybei, nėra stebima, nėra apsaugos. Ar galima kaip 

nors tai išsaugoti? Kas turėtų būti  vykdytojai? Kas inicijuotų? 

2) finansai- kas turėtų finansuoti? 

3) meninis sprendimas; 

4) jei pasisektų įgyvendinti - pagrindinė diskusija kiltų – ką norime įamžinti? 

R. Adomavičius pastebėjo, kad svarbu nutarti – kokį jūrinį paveldą norime įamžinti? Mitologinį? 

Jūratė? Kaip Kopenhagoje undinėlė. Neptūnas? Ar kaip idėja jūrinių ženklų? Ta prasmę atitinka ir 

Albatrosas. 

O. Žalienė patikslino, kad reikia pradėti nuo koncepcijos, idėjos, tikslų. 

Pasisakė V.Senčila, V.Pakalniškis, P. Bekėža. 

S.Šileris pasiūlė, kad krantinė turėtų būti skirta jūrinėms idėjoms įgyvendinti. Pažymėjo, kad 

reikia sukelti diskusiją dėl krantinės pobūdžio žmonėse. Tuomet išsikristalizuotų pagrindinė jos idėja.  

V. Vizbaras pastebėjo, kad Klaipėda turi išskirtinį bruožą – mažąją skulptūrą. Būtų galima ją 

pratęsti krantinėje. 

G. Kutka pastebėjo, kad reikia idėjos vizualizacijos, tada bus galima paskaičiuoti, kiek kainuos. 

Pažymėjo, kad Kopenhagoje undinėle yra pramoninėje uosto teritorijoje, toli nuo centro, tačiau žmonės 

ten traukia būriais, vežami turistai. 

 

NUTARTA. Pritarti idėjai ir propaguoti, kad krantinėje link Lietuvos jūrų muziejaus būtų įrengta 

jūrinių simbolių alėja. 

 

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

Pranešėjas  - Petras Bekėža, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos (JKKT) pirmininkas, Lietuvos 

jūrininkų sąjungos pirmininkas. 

P. Bekėža pastebėjo, kad spaudoje pasirodžiusiuose straipsniuose savaitgalio renginiai įvardijami 

kaip Senamiesčio šventė ir kt.. Tačiau LAJM studentų priesaika, laivų paradas, Piratų naktis Lietuvos 

jūrų muziejuje yra skirti tarptautinei Europos jūros dienai. 

V. Pakalniškis informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje pagaliau patvirtintas 

sprendimas dėl Danės krantinių pavadinimų. Tiesa, krantinių atkarpos kai kur sustambintos, 

pavadinimų mažiau. Tačiau kilo sunkumų dėl „Albatroso“ apdovanojimo nuostatų. Tarybos posėdžio 

metų Jūrinių ir vidaus reikalų komisijos vardu į merą su prašymu šio klausimo nesvarstyti, kreipėsi šios 

komisijos narys A .Grublys. Meras atidėjo įklausimą, kad Jūrinių ir vidaus vandenų komisija kartu su 

JKKT suderintų „Albatroso“ nuostatus. V. Pakalniškis pažymėjo, kad, deja,  šioje Komisijoje jūrininkų 

nėra. 

O. Žalienė pasiūlė susitarti su Komisija. Į svarstymą pakviesti „Albatroso“ nuostatus rengusią 

darbo grupę. 

R. Mažonienė pasiūlė pakviesti ir Kultūros skyriaus atstovą, kadangi klausimas teikiamas Miesto 

tarybai, administracijos specialistams reikia rengti ir derinti sprendimą. 
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O. Žalienė pakvietė visus JKKT narius į Lietuvos jūrų muziejus ir Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija gegužės 31 d. rengiamą konferenciją, skirtą Uosto 90-mečiui. Konferencija vyks 

viešbutyje „Old Port Hotel“, pradžia 9 val.  

V. Vizbaras informavo apie mažųjų jūrinių jachtų atvykimo į uostą problemą: jos privalo 

samdytis locmaną, nors niekur pasaulyje to nėra, jeigu laivo ilgis iki 40 m. Samdytis locmaną tokioms 

mažoms jachtoms, kurių komandos daugumą sudaro savanoriai, ir jų plaukimas finansuojamas rėmėjų 

– yra per brangu. Tuomet jos nebeplaukia pas mus. 

P. Bekėža pasiūlė kreiptis į Uosto kapitono tarnybą, paaiškinęs, kad jie rengia tas taisykles. 

Pasiūlė V. Vizbarui parengti Uosto taisyklių pakeitimo projektą – suformuluoti reikalavimus, tuomet 

būtų galima juos siūlyti Uosto direkcijai.  

E. Zacharevičius patikslino, kad po liepos 1 d. įsigalios įstatymo pakeitimas dėl sąvokos 

„Tradiciniai laivai“. Su tuo bus susiję poįstatyminių aktų pakeitimai ir tai pakeis reikalavimus 

mažosioms jachtoms. 

P. Bekėža priminė, kad prieš posėdį buvo persiųstas JKKT 2013 metų darbo planas, papildytas II-

o pusmečio darbotvarkės klausimais. Paklausė – kokios būtų pastabos? 

Posėdžio dalyviai pritarė pasiūlytam JKKT 2013 m. plano su pataisymais projektui. 

 

NUTARTA: 

1. Įpareigoti P. Bekėžą suderinti su Jūrinių ir vidaus reikalų komisija suderinti susitikimo datą svarstyti 

„Albatroso“ apdovanojimo nuostatus; 

2. Patvirtinti jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2013 m. darbo planą su pataisymais; 

3. Rekomenduoti V.Vizbarui parengti ir sekančiame JKKT posėdyje, birželio 4 d. pristatyti siūlomus  

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių pakeitimus dėl reikalavimų jachtoms. 

 

PRIDEDAMA.  Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 2013 m. darbo planas, 2 lapai. 

 

 

 

Posėdžio sekretorė       Raimonda Mažonienė 

 

Posėdžio pirmininkas       Petras Bekėža 


