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Klaipeda

Posedis ivyko 2018 m. kovo 21 d. 14.00 val.

PosedZio pirmininkas Vytautas eepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Zymiy
Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas

PosedZio sekretore Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kulturos departamento KultDros skyriaus vyr. specialiste

Dalyvavo (6 nariai i5 9 ):
1. dr. Vytautas depas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Zymh1Zmoniq, istoriniq

datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas;
2. Birute Radavidiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Dokumentacijos valdymo

skyriaus vyr. specialiste;
3. prof. dr. Daiva K5aniene, Klaipedos universiteto profesore emerite;
4. Eugenija Krasauskiene, V[ Registrq centro Klaipedos filialo direktoriaus pavaduotoja registrui;
5. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kulturos

departamento direktore;
6. prof. dr. Vygantas Vareikis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Klaipedos

universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotoias.

PosedZio dal).viai:
1. Vladimir Razarionov, Iniciatyvines grupes Konstantinui Sarsanijai atminti, vadovas.

DARBOTVARKE:
1. D0l informacin6je lentoje Rudolfui Valsonokui atminti nurodytos klaidingos

informacijos.
2. D6l Salomdjos N6ries gatvds pavadinimo klaidingo uZraSo.
3. Ddl vietos paskyrimo Konstantinui Sarsanijai garbds atminimo lentai.
4. Ddl prof. Stasio Vaitekiino atminimo iamZinimo.
5. D6l Lietuvos partizanq vado Adolfo Ramanausko - Vanago atminimo lentos.
6. DCI Imanuelio Kanto vardo suteikimo Klaipddos miesto savivaldyb€s vie5ajai

bibliotekai.
7. Einamieji klausimai.

PosedZio medZiaga:
1. Dr. Vasiliiaus Safronovo 2018-01-12 ra5tas..Del informacines lentos Rudolfui

Valsonokui", I lapas;
2. Dr. Vasilijaus Safronovo 2018-03-13 raStas ,,Del informacines lentos

g.3",3lapar.
3. Iniciatyvines grupes vadovo Vladimir Razarionov pra5ymas ,,Del vietos

atminimo lentai", 2018-01-19 , 1 lapas;

ant pastato Liepq

paskyrimo garbes



4.Dr. Vasilijaus Safronovo 2018-01-12 ra5tas "Del Salomejos Neries gatves pavadinimo" ir
fotografijos ,2Iapai;

5. Klaipedos universiteto 2018-01-31 ra5tas Nr.4-329 ,,Del profesoriaus Stasio Vaitekrlno
atminimo iamZinimo" ir galimi atminimo lentos tekstai, 2lapai;

6. Klaipedos universiteto senato 2018-01-31 ra3tas Nr.4-330 ,,Del profesoriaus Stasio
Vaitekuno atminimo iamZinimo", 1 lapas;

7. Auksutes Ramanauskaites - Skokauskienes 2018-02-08 praSymas,,Del atminimo lentos prie
buvusio Klaipedos pedagoginio instituto pastato" ir informacine medZiaga apie Lietuvos partrzan1
vad4, Lietuvos laisves kovos s4judZio (LLKS) gynybos pajegq vado, dimisijos brigados generol4
Adolf4 Ramanausk q -Y anagE, 20 lapq.

8. Iniciatyvines grupes 2018-02-20 kreipimasis ,,Del Immanuelio Kanto vardo suteikimo
Klaipedos miesto savivaldybes vieSajai bibliotekai", 5 lapai.

1. SVARSTYTA. D6l informacin€je lentoje Rudolfui Valsonokui atminti nurodytos klaidingos
informacijos.

V. Vareikis papasakojo, kad dr. V. Safronovo ra5te informuojamaaprepadaryt1klaid4: Rudolfo
Valsonoko atminimo lentele pakabinta ne ant to namo, kur jisai gyveno. Informacineje lentoje
teigiama, kad Liepq g. 3 name R. Valsonokas gyveno 1935-1939 m. Tadiau, vietoj namo Liepq g. 3,

atminimo lentele turetq blti pakabinta ant namo Liepq g.28. Namo numeriai neatitinka istorines
tiesos todel, kad 1934-1935 m, buvo keidiami gatviq pavadinimai ir namq numeracija: pernumeruoti
visi pastatai bulusiose Aleksandro ir pailgintoje Aleksandro (Otto Bottcherio) gatvese, kurios buvo
sujungtos i vien4 Prezidento Smetonos alej4. Siandieninis Liepq 9.28 namas yra blokuotas namas,
kuris 1935 m po pastatq pernumeravimo, igijo 2 numerius: 25 ir 27. Siame Liepq g. 28 name
R. Valsonokas gyveno nuo 1935 m., o veliausiai nuo 1931 m. Liepq g. 3 pastate gyveno Sio pastato

savininkas verslininkas Nathanas Nafthalis, su kuriuo R. Valsonokas artimai bendravo, Kad
R. Valsonokas b[tq pas ji gyvengs - duomenq nera.

V. Vareikis papasakojo apie Nathan4 Nafthali - Lym\ medienos pramonink4, verslinink4,
Portugalijos garbes konsul4 Klaipedoje, kuris Liepq g. name gyveno 1926-1939 m. Veliau jis i5vyko

i Lietuv4. Jo 5eim4 praZude Holokaustas: nors i5tvere Kauno get4, 1945 m. Nathanas su stinumis
Alfredu ir Manfredu Zuvo Dachau koncentracijos stovykloje.

V. Vareikis paZymejo, kad Rytq Europos Zydq kult[ros ir istorijos tyrimq centro uZsakymu
2017 m. parengtoje Klaipedos Zydq paveld4 pristatandioje mobilioje programoje pateikta informacij4
ne tik apie Rudolf4 Valsonok4, bet ir apie Nathan4Nafthali, paLymeti abu namai: Liepq g.28 t Liepq
g.3.

NUTARTA:
1. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes administracijai perkelti Rudolfo Valsonoko

atminimo lent4 nuo namo Liepq g. 3 ant namo Liepq 9.28. Atminimo lentoje patikslinti informacij4,
kad Liepq g. 28 name Rudolfas Valsonokas gyveno l93I -1939 m. Atminimo lent4 perkelti
Klaipedos miesto savivaldybes le5omis.

2. Pritarti Nathano Nafthalio, buvusio Zymaus medienos pramoninko, verslininko, Portugalijos
garbes konsulo Klaipedoje atminimo iamZinimui. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos KultUros skyriui rengti miesto tarybos sprendim4 del N. Nafthalio atminimo

iamZinimo.
3. Rekomenduoti pakabinti ant namo Liepq g, 3 Nathanui Nafthalio atminimo lent4. Atminimo

lent4 pagaminti Klaipedos miesto savivaldybes le5omis.
+. dr. Vasilijui Safronovui pateikti Nathano Nafthalio atminimo lentos tekst4 kitam Zymit4

Zmoniq, istoriniq datr1, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos posedZiui.

Nutarimas oriimtas bendru sutarimu.



2. SVARSTYTA. Del Salomdjos Ndries gatvds pavadinimo ktaidingo uZra5o.
V. iepas ir V. Vareikis informavo, kad klaida i5taisyta, V. Safronovas kreipesi i Miesto Dkio

departament4. Gatves pavadinimo lentele pagaminusi firma iStaise klaid4, buvo uZdetas taskas ant
gatves pavadinimo lenteles (prie namo pagal dr. V. Safronovo pateikt4 nuotrauk4). Gatve dabar
vadinasi ,,S. Neries gatve".
NUTARTA. Informacij a i5klausyta.

3. SVARSTYTA. Ddl vietos paskyrimo Konstantinui Sarsanijai garbds atminimo lentai.
V' iepas informavo, kid gautas pra5ymas iamZinti Zymaui futbolo trenerio Konstantino

Sarsanijos atminim4.
V. Razarionov trumpai pristate K. Sarsanijos nuopelnus Klaipedai ir Lietuvai. PaZymejo jo

nuopelnus futbolo klubui,,Atlantas" ir jaunqjq klaipediediq futbolininkq ugdymui. Atminimo lentele
biitq pakabinta,,Zalgirio" futbolo stadione. k. Sarsanija gime 1968 m. birZelio mdn., mire - 2OI7 m.
spalio men. Atminimo lenta bDtq pagaminta iniciatyvines grupes lesomis.

N. LauZikiene paklause, ar yra futbolo klubo ,,Atlantas" pritarimas rastu?
V. Razarionov patikino, kad gaus futbolo klubo ,,Atlantas" pritarim4. Iki Siol buvo gautas

Zodinis LR Futbolo federacijos pirmininko pritarimas del rengiamo K. Sarsanijos atminimo
iamZinimo.

V. eepas informavo V. Razarionov, kad Komisija svarsto ir teikia pasiDlymus del padio
iamZinimo fakto bei derina atminimo lentos tekst4. Pasiflle kitam posedZiui pateikti atminimo lentos
tekst4.
NUTARTA:
1. Pritarti Konstantino Sarsanijos, buvusio ilgamedio Klaipedos futbolo klubo,,Atlantas" trenerio
atminimo iamZinimui, pagaminant atminimo lent4 iniciatyvines grupes le5omis. Rekomenduoti
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos KultDros skyriui rengti miesto tarybos sprendim4 del
K. Sarsanijos atminimo iamZinimo.
2. Rekomenduoti iniciatyvines grupes vadovui V. Razarionov:
2.1. gauti Klaipedos futbolo klubo ,,Atlantas" pritarim4 ra5tu del buvusio ilgamedio trenerio
Konstantino Sarsanijos atminimo iamZinimo;
2.2. pateikti Konstantino Sarsanijos atminimo lentos tekst4 kitam 2ymi,4 Zmoniq, istoriniq datq,
ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos posedZiui.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA. Ddl prof. Stasio Vaitektrno atminimo iamZinirno.
V. Vareikis pristate Klaipedos universiteto ir Klaipedos universiteto senato praSym4 leisti

lamLintr prof. Stasio Vaitekuno, buvusio ilgamedio Klaipedos universiteto (toliau - KU) rektoriaus
atminimo iamZinim4, pagaminant atminimo lent4 savivaldybes le5omis ir pakabinti ant vieno iS KU
pastatq, pvz. ant Rektorato pastato.

Komisijos nariai svarste galimas atminimo lentos vietas ir KU pasiulytus atminimo lentos
tekstus.
NUTARTA:
1. Pritarti prof. habil. dr. Stasio VaitekDno, buvusio Klaipedos universiteto rektoriaus atminimo
iamZinimui, pagaminant atminimo lent4 Klaipedos miesto savivaldybes le5omis. Rekomenduoti
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Kultiiros skyriui rengti miesto tarybos sprendim4 del
St. VaitekIno atminimo iamZinimo.
2.Pritarti tokiam atminimo lentos tekstui:

,,Siame pastate dirbo prof. habil. dr. Stasys Vaitekunas.
I 99 3 -2002 m. Klaipedos universiteto rektorius "



Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA. Ddl Lietuvos partizanq vado Adolfo Ramanausko - Vanago atminimo lentos.
V. iepas pristate Ramanauskaites - Skokauskienes Auksutes praSym4 Klaipedos miesto

savivaldybes merui iamLinti Lietuvos partizant4 vado Adolfo Ramanausko - Vanago atminim4,
pakabinant atminimo lent4 ant buvusio Klaipedos pedagoginio instituto pastato, kadangi
1937-1939 m. Siame pastate A. Ramanauskas mokesi Klaipedos pedagoginiame institute.

N. LauZikiene primine, kad Seimas Siuos metus paskelbe Adolfo Ramanausko - Vanago metais,
todel bDtq gerai atminimo lent4 pakabinti Siais metais.
NUTARTA:
1. Pritarti Adolfo Ramanausko - Vanago, Lietuvos partizam4 vado, Lietuvos laisves kovos s4jUdZio
gynybos pajegq vado, dimisijos brigados generolo atminimo iamZinimui, pakabinat atminimo lent4
ant buvusio Klaipedos pedagoginio instituto pastato (S. Neries g. 5). Atminimo lent4 pagaminti
Klaipedos miesto savivaldybes leSomis. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes
adminiStracijos Kultlros skyriui rengti miesto tarybos sprendim4 del A. Ramanausko - Vanago
atminimo iamZinimo.
2.lpareigoti V. Vareikiparengti Adolfo Ramanausko - Vanago atminimo lentos tekst4.
3. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes administracijai pagamint4 A. Ramanausko -
Vanago atminimo lent4 atidengti2018-09-01, kadangi A. Ramanauskas - Vanagas buvo mokytojas.

Nutarimas priimtas balsuojant: 6 UZ.

6. SVARSTYTA. D€l Imanuelio Kanto vardo suteikimo Klaipddos miesto savivaldybds vie5ajai
bibliotekai.

E. Kaveckiene pristate iniciatyvines grupes pra5ym4 suteikti Klaipedos miesto savivaldybes
vie5ajai bibliotekai (toliau - Biblioteka) Imanuelio Kanto vardq. Papasakojo, kad sprendimas suteikti
Bibliotekai I. Kanto vard4, kuris yra pasaulines reikSmes m4stytojas, vokiediq klasikines filosofijos
pradininkas, kilo todel, kad tai yra i5kiliausia asmenybe, kurio gimines Saknys yra Klaipedoje ir
Klaipedos kra5te. Nuo XVII a. Klaipedoje gyveno trys I. Kanto Seimos kartos: prosenelis, tevas ir
dedes, Suteikus Bibliotekai I. Kanto vardq, Turgaus g. 8, ketinama fkurti filosofines minties centras,
kuriame butq kaupiama filosofine literatlra ir duomenq baze visais aspektais ir su moderniomis
technologijomis, edukacijos centras, toliau vykdoma Seimq geneologiniq tyrimq kryptis,
organizuoj amos konferencij os, seminarai.

N. LauZikiene paklausd, ar buvo svarstomi kiti vardai?
E. Koveckiend atsakd, kad nebuvo svarstyti kiti vardai, nes mintis suteikti bibliotekai I. Kanto

vard1 vienu metu kilo keliems Zmonems ir Sis vardas geriausiai atspindi Bibliotekos misij4 ir
patvirtintus strateginius tikslus bei uZdavinius.

D. K5aniene paZymejo, kad ji labai pritarianti Sio vardo suteikimui, nes tuomet Biblioteka taptq
nauju turizmo traukos centru. Primine, kad paZymejus karalienes Luizes vard4 Klaipedoje, ivyko
proverZis turizmo srityje. Pastebejo, kad I. Kanto Seimyniniq Saknq paLymdjimas Klaipedoje, itrauktq
miest4 inaujus turizmo mar5rutus pasaulyje.

V. Cepas informavo, kad jis sulaukgs pasirllymq i5 visuomenes suteikti Bibliotekai Lymiq
lietuviq kilmes visuomenes veikejq vardus: Salio Semerio, Enzio Jagomasto, Zigmo Seiniaus ar

Vyd[no. Pastebejo, kad dar ne visi Zymus Zmones, susijg su Klaipeda,yrapagerbtr,pvz.H. Slymanas.
D. K5aniene pasiflle prieplaukai suteikti H. Slymano vard4.
V. Vareikis pritare I. Kanto vardo suteikimui, akcentuodamas, kad Bibliotekai, turint tokio

Zymas frlosofo vardq, privalu tureti ir atitinkam4 infrastruktDr4.
N. LauZikiene pastebejo, kad taiyra rimtas fsipareigojimas Bibliotekai, nes L Kanto vardas

suteikia didelg atsakomybg, formuoja nauj4 strateging krypti ft atvirE diskusijq erdvg.

NUTARTA:



1. Pritarti Iniciatyvines grupes pra5ymui suteikti Imanuelio Kanto vard4 Klaipedos miesto
savivaldybes vie5ajai bibliotekai. Rekomenduoti KultDros skyriui rengti miesto savivaldybes tarybos
sprendimo projekt4.

Nutarimas priimtas balsuojant: 6 UZ.

7. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
N. LauZikiene primine, kad H. Manto gatves pavadinimas yra neteisingai uZra5ytas. Pasi[le

Komisijai svarstyti klausim4, kad gatve biitq ra5oma pilnu pavadinimu,,Herkaus Manto gatve
V. eepas primind, kad Komisija prie5 kelis metus jau svarste Sitq klausim4.
Komisijos nariai diskutavo, kad neaiSku, koks Herkaus Manto vardas yra tikras - gal

Heinrichas Monte? Taip pat buvo prisiminta, kad keidiant gatves pavadinim4, bus dideles i5laidos
toje gatveje registruotiems juridiniams subjektams ir gyventojams, nes kart4jaubuvo gautas skundas,
kuriame buvo ivardinti dideli nuostoliai, kuriuos patirtq organtzacija ir kt.

V. Cepas pasirile klausim4 svarstyti kitame Komisijos posedyje, atsakinga N. LauZikiene.
NUTARTA. Kitame posedyje svarstlti klausim4 del H. Manto gatves pavadinimo.
Atsakinga N. LauZikiene.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 15 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Vytautas Cepas

Raimonda MaZoniene


