
 

1 

  JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS 

PROTOKOLAS 

 

2013 m.  birželio 12 d . Nr. (20.26.)-TAR1- 87 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013 m. birželio 4 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 (12 iš 20): 

1. Algirdas Aušra, vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas; 

2. Petras Bekėža, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas; 

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

4. Pranas Gylys, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos atstovas; 

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

6. Ričardas Lučka, Jūrų kapitono klubo narys; 

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

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

departamento Kultūros skyriaus vyr.specialistas; 

9. Edita Petrauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paveldosaugos skyriaus 

vedėja; 

10. Vytautas Rutkauskas, Klaipėdos laivininkų mokyklos direktorius; 

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

12. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Romualdas Žiubrys, VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktorius; 

2. Valerijonas Bernotas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, Jūrinių ir vidaus reikalų 

komisijos pirmininkas. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.Dėl pasirengimo Jūros šventei 2013 m. 

2. Dėl Europos jūros dienos 2013 m.; 

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

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo Jūros šventei 2013 m. 

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

R. Žiubrys pristatė jūrinius renginius. Jūros šventėje 2013 m.:  

Tradiciniai renginiai: 

1) teatralizuota jūrininkų ir jūrinių kompanijų eisena; 

2) koncertas, kur įteikiami apdovanojimai nusipelniusiems jūrininkams; 

3) žuvusiųjų pagerbimo jūroje ceremonija; 

4) naujas renginys - Danės upės skverelyje, prie laivo „Meridianas“ krantinės veiks „Kapitonų 

uostas“ , kuriame jūrininkai galės pristatyti savo kūrybą: eilėraščius, prozą, nuotraukas, paveikslus ir kt. 

Šis renginys būtų skirtas tikslinei auditorijai - jūrininkams, jų šeimoms ir artimiesiems. Jame galės 
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dalyvauti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos jūrinių dainų choras, kuris sėkmingai pasirodė 

jachtos „Lietuvos‘ žygio jubiliejaus  renginyje. 

5) Danės upės krantinėse vyks jau tradicinis istorinių laivų paradas; 

6) valčių varžybos Danės upėje; 

7) Jono kalnelyje ir upės senvagėje apie kalnelį ketinama organizuoti vaikų zoną, kurioje galėtų 

plaukioti jaunieji buriuotojai, vaikai galėtų pasimokyti buriuoti. Taip pat galėtų atsirasti ir kitų jūrinių 

akcentų. 

8) pasikalbėjus su V. Pakalniškiu, ketinama atkreipti dėmesį mieste į vainikų žuvusiems jūroje 

nuleidimo ceremoniją. Jos metu, 12 val. per įgarsinimo sistemas sustabdyti visus renginius, vykstančius 

scenose sustabdyti ir informuoti apie ceremoniją bei prašyti tylos minute pagerbti žuvusiuosius. 

R. Žiubrys informavo JKKT, kad jam svarbi jūrininkų nuomonė dėl jūrininkų eisenos. Šiais 

metais ketinama ją labiau teatralizuoti ir karnavalizuoti. Informavo, kad jūrinėms organizacijoms buvo 

pasiūlyta, kad į eisenos tarpus tarp įmonių būtų galima įterpti karnavalines kaukes, kurios būtų 

pagamintos pagal dailininko sumanymą. Dalis organizacijų sutiko, tačiau atsirado tokių, kurioms tai 

itin nepatiko ir pareiškė, kad jie „nenorėtų būti kaip cirke“, t.y. suvokiama, kad jūrinė organizacija 

atrodytų nerimtai šalia tokių karnavalinių akcentų.  

V. Bernotas paklausė, ar tikrai „Meridianas“ bus prie krantinės per Jūros šventę? 

R. Žiubrys atsakė, kad laivas yra baigtas 70-80 proc. Korpusas pagamintas. Liko tik apkala. 

Laivo savininkai žadėjo, kad išoriniai remonto darbai bus iki šventės padaryti, o vidaus apdailos darbai 

vyks laivui stovint ant vandens. 

V. Pakalniškis priminė, kad seniau „Meridiane“ buvo įkurtas „Kapitonų klubas“, vykdavo rankų 

lenkimo varžybos ir pan. Pasiūlė, kad minėti tradiciniai jūriniai renginiai šioje vietoje būtų ir toliau 

organizuojami.  

P. Bekėža paklausė, kokia šias metais bus Jūros šventės tema? 

R. Žiubrys atsakė, kad tema –„Jūros šventės karalystė“. 

S. Šileris pastebėjo, kad Kalėdos ar Nauji metai neturi šventės koncepcijos, švenčia žmonės šias 

dienas ir tiek. 

R. Žiubrys patikslino, kad šventės tema diktuoja šventės puošybą, stilių, meninę dalį. Karalystės 

tema atkreips dėmesį į Klaipėdą, kaip į karališką miestą įvairiais aspektais: jame XIX a. buvo Prūsijos 

karalystės sostinė, jame  1,5 m. gyveno ir dirbo karalienė Luiza. Mažai kas Lietuvoje galėtų tuo 

pasigirti. Mitologinai personažai - Neptūnas, Jūratė irgi yra karūnuoti. Ketinama miestą papuošti kaip 

karališką miestą su vėliavomis nuo kuorų. Meninė programa Teatro a. -popkaralių Maiklo Džeksono, 

Manto, Qeen  motyvais.  

V. Pakalniškis priminė, kad jūros šventė yra puiki proga reklamuoti naujus Danės upės krantinių 

pavadinimus, tarp jų ir Karališkąją krantinę. Tai būtų didelė naujovė ir miesto svečiams, ir 

gyventojams.  

A. Aušra, S. Šileris ir R. Lučka pažymėjo, kad masinė Jūros šventės karnavalinė eisena yra 

tarybinių, praėjusių laikų dalykas.  Dabar to nepakartosi. 

V. Rutkauskas pasiūlė prie Jono kalnelio paskelbti netradicinių plaukiojimo priemonių konkursą. 

Pažymėjo, kad žmonės yra labai išradingi ir sukuria įvairiausių plaukiojimo priemonių iš netikėčiausių 

medžiagų. 

R. Žiubrys paaiškino, kad dabar yra numatyta eisenoje į tarpus tarp organizacijų papildyti teatro 

kolektyvais. Šiam pasiūlymui jūrinės organizacijos neprieštaravo.  

S. Šileris pastebėjo, kad dėl eisenos organizavimo sprendžia VšĮ „Klaipėdos šventės“ vadovas, 

nes jie organizuoja šią šventę. Vadovas turi būti vienas. Pritarė dėl teatro kolektyvų papildymo 

eisenoje. 

V. Pakalniškio  nuomone, karnavalas Jūros šventėje turi būti ant vandens, kaip yra seniau buvę - 

Danės upėje. 

R. Žiubrys paaiškino, kad jie gavo labai rimtą raštą dėl Pilies tilto būklės. Jo tikrai negalima 

kilnoti, tai pavojinga. 
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V. Pakalniškis priminė, kad tą pačią dieną yra pagerbiami žuvusieji jūroje 3-jose vietose: prie 

„Linkuvos“, prie L. Stulpino kapo ir jūroje. Pažymėjo, kad prie žuvusios „Linkuvos“ įgulos žmonės 

susirenka patys, to nereikia organizuoti. 

R. Lučka pastebėjo, kad prie paminklo „Linkuvos“ įgulos ateina ir aukšto rango miesto vadovai. 

O jau prie L. Stulpino kapo jų nebelieka, nes į Smiltynę per toli iš miesto atvykti. Turi būti ir prie 

L.Stulpino kapo aukšto rango miesto valdžios atstovai - tai jų darbas. 

V. Pakalniškis papasakojo apie žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremoniją, kurios idėja yra dviguba: 

pirma - ši ceremonija yra skirta pagerbti visus žmones žuvusius jūroje, o ne vien jūreivius, ar 

kariškius; 

antra- masiškai plaukti į jūrą, pačios jūros propagavimas. Tačiau su laiku tai virto labai rimtu ir 

meniniu ritualu. Pažymėjo, kad šioje ceremonija nereikia jokių meninių priemonių, eilėraščių skaitymo, 

pamokslų ir pan. Ceremonijos rimtumui užtikrinti pilnai pakanka laivo varpo. Nuleidžiami vainikai ir 

viskas. Svarbu, kad visi laivai galėtų stebėti vienas kito veiksmus, pagrindinis laivas vestų ceremoniją, 

neatitrūktų nuo visų,  o žmonės  į laivus atvyktų su gėlėmis. Plaukiant į jūrą reikėtų juos paraginti 

atsinešti gėlių. Kas kita – ceremonijos organizavimas pagrindiniame laive. 

 Vyko diskusiją dėl pagrindinio laivo – flagmano  paskyrimo ir kas atsakingas už ceremoniją. 

 A. Brencius perdavė Karinių jūrų pajėgų (toliau - KJP) vado žodžius, kad savivaldybė yra 

ceremonijos organizatorius, o ne KJP. 

S. Šileris, kad KJP, kaip ir kiekvienas žmogus Klaipėdoje, puikiai žino, kad artėja Jūros šventė ir, 

kad reikės dalyvauti ceremonijai. Nereikia laukti oficialaus kvietimo skirti ceremonijai laivą.  

 R. Lučka pastebėjo, kad Jūrų kapitonų klubas irgi nelaukia oficialaus raginimo. Jau prieš 2 

mėnesius jie klube planuoja ir derina veiksmus. 

V. Pakalniškis patikino, kad kiekvienais metais savivaldybė kreipiasi raštu į KJP, paskui vyksta 

laivų savininkų susitikimai, derinamos laivų plaukimo schemos, tačiau išplaukus į jūrą- visi susitarimai 

dingsta – flagmanas pareitais metais atitrūko toliausiai nuo visų laivų. Nebuvo matyti ceremonijos 

pradžios, kiti laivai sunkai orientavosi, kada jiems pradėti leisti vainikus į jūrą. 

 

NUTARTA: 

1. Priimta informacija domėn apie jūrinius renginius Jūros šventėje 2013 m.; 

2. Pritarti siūlymui, kad jūrinių organizacijų eisenoje įterpti teatrų pasirodymus; 

3. Rekomenduoti Klaipėdos miesto savivaldybės merui ir administracijos direktorei, jų pavaduotojams 

Jūros šventės metu dalyvauti ceremonijoje prie L. Stulpino kapo Smiltynėje, o ne tik prie žuvusios 

laivo „Linkuva“ įgulos paminklo Skulptūrų parke. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Europos jūros dienos 2013 m.; 

Pranešėjas  - Petras Bekėža, Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas, Lietuvos 

jūrininkų sąjungos pirmininkas. 

P. Bekėža informavo, kad š.m. gegužės 17-19 d. vykusius renginius, kurie buvo skirti tarptautinei 

Europos jūros dienai, Klaipėdos miesto meras spaudos konferencijoje pakrikštijo Senamiesčio 

atgaivinimo diena, dar šie renginiai buvo vadinami- Turgaus naktis, Danės upės valymo diena ir pan. 

Tačiau niekur nesigirdėjo ir niekur žiniasklaidoje nebuvo galima perskaityti, kad pagrindiniai renginiai 

- Laivų paradas (kuris jau vyko IV kartą),  Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursių 

priesaika prie „Albatroso“ paminklo, jų eisena ir kita - skirti Europos jūros dienai. Bet prie šių renginių, 

sėkmingai išnaudoję progą, prisijungė ir kiti švenčių organizatoriai. Taip pat, tą patį savaitgalį ir 

Palangoje vyko sezono atidarymas. Kuomet viename regione vienu metu vyksta svarbios šventės - tai 

sukelia sumaištį bei išsklaido žiūrovą. Paragino, kad miesto valdžia kontroliuotų ir derintų švenčių 

organizavimą mieste ir kaimyninėse savivaldybėse. 

 V. Pakalniškis pasiūlė, kad Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius ir Viešųjų ryšių skyrius, 

arba VšĮ „Klaipėdos šventės“  surinktų renginių, skirtų Europos jūros dienai programą ir ją tikslingai 

viešintų kaip vieningą dalyką. Tai padėtų koordinuoti šventės propagavimą. 
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 V.Bernotas pasiūlė kreiptis į miesto merą, kuris yra Klaipėdos apskrities savivaldybių asociacijos 

vadovas. Jisai galėtų kreiptis į apskrities savivaldybes dėl didžiųjų šventinių renginių datų suderinimo, 

nes žmonių dalyvavimas šventėse yra aktualus kiekvienai savivaldybei: Klaipėdos rajono, Palangos, 

Nidos ar Klaipėdos miesto. Vienur vykstanti šventė atraukia žiūrovus iš kito rajono. Taip galų gale 

nebepakanka žiūrovo nei vienoje šventėje. 

 O. Žalienė pasiūlė kreiptis į merą raštu, kuriame būtų išreikštas apgailestavimas dėl  Europos 

jūros dienos organizavimo mieste. 

 

NUTARTA: 

1. Kreiptis raštu į Klaipėdos miesto merą V.Grubliauską dėl Europos jūros dienos organizavimo mieste. 

Rašte išreikšti nusivylimą. Rašte rekomenduoti: 

1) Klaipėdos miesto merui, kaip Klaipėdos apskrities savivaldybių asociacijos pirmininkui, derinti 

savivaldybėse didžiųjų švenčių datas, kad jos nebūtų organizuojamos vienu metu, nes tai atitraukia 

žiūrovus ir atima galimybę pamatyti svarbius renginius. 

2) Savivaldybės administracijai koordinuoti Europos jūros dienos renginius ir viešinti jos programą, 

siūlant įpareigoti Kultūros skyrių ir Viešųjų ryšių skyrių. VšĮ „Klaipėdos šventės“, surinkti renginių, 

skirtų Europos jūros dienai programą ir ją tikslingai viešinti. 

Atsakinga už rašto parengimą E. Petrauskienė. 

 

 

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 informavo, kad praeitame JKKT posėdyje buvo nutarta organizuoti JKKT ir Jūrinių ir 

vidaus vandenų komisijos susitikimą dėl „Albatroso“ apdovanojimo nuostatų tikslingumo.  

 V. Bernotas pakvietė JKKT atstovus dalyvauti Jūrinių ir vidaus vandenų komisijos posėdyje 

2013 m. birželio 11 d. 13 val. Rotušėje. Pažymėjo, kad suteikus komisijai išsamią informaciją apie 

albatroso, kaip paukščio, simbolį, kad jis yra ir gyvybės nešėjas, komisija galėtų priimti palankų 

sprendimą. Taip pat svarbi informaciją, kiek kainuotų ceremonija ir apdovanojimo skulptūrėlės 

pagaminimas. 

 P. Bekėža pasiūlė, kad į komisijos posėdį nueitų nuostatų rengėjai: V. Matutis, O. Žalienė ir jis  

pats. 

 R. Mažonienė pasiūlė, kad dalyvautų V. Pakalniškis, JKKT narys ir Kultūros skyriaus atstovas, 

nes skyrius parengė miesto tarybos sprendimą dėl „Albatroso“ apdovanojimo, teikė šį klausimą 

svarstyti miesto tarybos komisijose. 

 R. Lučka priminė, kad kapitonas E.Astikas parašė straipsnį į dienraštyje „Klaipėda“ apie 

albatroso - jūrinio simbolio baimę. Jame labai gerai išdėstyti argumentai. 

 

NUTARTA: 

1. Įpareigoti JKKT narius: P. Bekėžą, V. Matutį ir O.Žalienę dalyvauti Jūrinių ir vidaus vandenų 

komisijos posėdyje 2013 m. birželio 11 d. 13 val. Rotušėje dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jūrinio 

apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatų; 

2. R. Mažonienė išsiunčia el.paštu visą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės jūrinio apdovanojimo „Albatrosas“ nuostatų patvirtinimo medžiagą 

deleguotiems JKKT nariams ir Jūrinių ir vidaus vandenų komisijos sekretorei L.Demidovai. 

 

 

Posėdžio sekretorė       Raimonda Mažonienė 

 

Posėdžio pirmininkas       Petras Bekėža 


