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Vieta: Didysis pasitarimtl kambarys (,,Akvariumas"), II a. fqje, Klaipedos
miesto savivaldybeje
PosedZio pirmininkas Arvydas Cesiulis, Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos narys, mero
pavaduotoj as, zymi:Q Zmoniq, istoriniq datq,
ivyiiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo
komisijos pirmininkas
PosedZio sekretord Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos
Ugdymo ir kultDros departamento Kurt[ros skyriaus vyi. specialiste

hyyeyalS_lel@us
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zmo
2
skyr

s}
miesto savivaldybes tarybos narys, mero pavaduotojas, Zymi4
inimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas;
esto savivaldyt es MaZosioi Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos

Tadas NaudZius, VI Registrq centro Klaipedos filialo Turto matavimq,
vertinimo ir
sertifikavimo skyriaus Klaipedos 2 grupes vadovas;
4' clr' Vasiliius Salionovas. Klaipeclos universiteto Baltijos regiono isrorijos ir archeologijos
instituto c.liroktorius ;
5. Andrius Petraitis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
6' Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybbs administracijos Ugdymo ir kulturos
departamento direktore;
7. dr. Albinas Drukteinis, Klaipedos universiteto Socialiniq ir humanitariniq mokslu
fakulteto
3

'

profesorius;

8. Vitalijus Ju5ka, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos paveldosaugos
vedejas,

skyriaus

os Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus pirmininkas;

vedejas;

ipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus

3. Inga Aksamitauskaite, LCC tarptautinio universiteto

4' Tadas MeZinys,

atstove;

V5{ ,,Klaipedos keleivinis transpoftas" Infiastruktlros skyriaus vadovas;
5. Martynas vainorius, nauj ienq porlalo,,Atvira Klaipeda,, zurnalistas;
6. Andrius Samuilovas, V5{ ,,Klaipedos keleivinis trinsportas" L e. direktoriaus pareigas;
7. Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Transporto-skyriaus

vedejas;

8. Dionyzas Varkalis, muziejininkas;
9. Paul Peter Grudzinskas, Klaipedos vokiediq bendrijos pirmininkas;
10. Jonas Luk5as, MaZosios Lietuvos

reikalq tarybos Klaipedos skyriaus atsakingasis sekretorius;

I 1' Egle Deltuvaite, Klaipedos miesto savivaldybes administru"ijor Kult[ros
styriaus vedeja;
12. Benas Volodzka, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus
narys;
13. Kgstutis Demereckas, leidyklos ,,Libra Memelensis" vadovas.
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DARIBOTVARKE:

1' Dcl zymiq zmoniq, istori
komisijos pirmininko ir jo pavad
2,DCl Priisijos karalienes Lu

o
v

gatviq
r., Fpavadinimq suteikimo
'ir .s!v

TilZ6s g., Jtrrininkq pr.

ir pamario

g.

q suteikimo.
i Zvejonds eiero pavadinim4.
o Klaip6dos miesto viedosiose reprezentacindse
tano Smetonos atminimo iamZinimo.
P_p;paZtp

:neaZtsgg;

inimo ir gatvit4 pavadinimq Klaipedos mieste
miesto savivaldyb€s tarybos 2009_I I_26
05-30 sprendimu Nr.T2_164), 4 lapai;
atorius B'enas Volodzka) 2019_03_25 raitas
imo Tauralaulcyje,,, 2 lapai,.
3' Koordinacinds grup€s (Benas volodzka) 2019-09-16
roito, ,,prielmoni4 planas 2020-202s
m. del karalienes Luizds atminimo jamZinimo,,,'2lapai;
4. Klaipedos miesto savivaldybds administra
slqtriaus 2019-05-17 raitas Nr.VS_2627 ,,Del autobus
Vi[,,Klaip€dos keleivinis transportas,, 20lg0r_13
suteikimo" ir 3 iemelapiai, 5 lapai;
5. Klaipedos miesto savivaldybes administra
slqtriaus 2019-05-i7 raitas Nr.VS-2627 ,,Del autobus
Vit,,Klaipedos keleivinis transportas,, 20Ig0r_l 3
suteikimo" ir 3 Zemelapiai, 5 lapai;
6' Klaipedos miesto savivaldybes administraciios Miesto ukio departamento Transporto
slqtriaus 2019-08-05 raitas Nr.VS-4008 ,,Del autobust4 stotel€s
pavadinimo pakeitimo,, ir LCC
tarptautinio universiteto 2019-07-22 raitq lvr.pss-bla Del autobusty
,,
stotel€s pavadinimo
pakeitinto " , 2 lapai,.
7'
ved€io R' Mockaus praiymas el.paitu 2019-10-03
,,D€l autobust.
^a^a^l:
rtuteteJ
s centras" pavadinimo pakeitimo i pavadinimq ,,Klaip€dos miesto

poliklini

8'

Klaipedos miesto savivaldv_bes administracijos (Jrbanistines pletuos
departamento
ir GIS slqtriaus 2019-07-b2 raitas ivr.rts-s,tsz ,,Del gatv€s ir'ezero pavadinimr4*,
I

Geodeziios
lapas;

uotos 1
t hpas;
miesto
istinds pletros departamento
Geo
iaus 20
ity pavadinimq", I lapas,.
I l ' Nauiai suplanuott4 2 gatvitl situaciios planas (tarp Tauralquiio
i, rirpr1 g), I lapas;
12. Siulomas MaZosios Lietuvos vietovardiit
nuo Tauralaukio iki Liep4 gatvds, patvirtintas
gatv i4 p av a di nimq s ut e i kim o ko mi s ij o s p o s e di i o
I3. Klaipedos miesto savivaldyb€s admir
Geodeziios ir GIS skyriaus 20lg-07-(j2 raitas Nr.vS-3437
,,Del gatv€s ir eiero pavadinimt4,,, I
lapas;
14' Valstybines lietuvit4 kalbos komisijos 2019-06-03 raitas Nr.51242 (1.7),,Del
ezero
pavadinimo" ir jo priedai; prof, Dalios Kiselianaitds raitas
,,Del eiero Klaipedos mieste verdo,,, 7
lapai,
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Maiosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos kraito skyriaus 2019-08-21 raitas ,,Del
Maiosios Lietuvos veliavos naudojimo Klaipedos miesto vieiosiose reprezentacin1se erdvdse per
atmintinas iiam regionui dienas", 2 lapai,'
16. Lietuvos Respublikos valstybds veliavos ir kitqvaliavq jstatymas, 10lap4;
17. MaZosios Lietuvos reikal4 tarybos Klaipedos lcraito skyriaus 2019-08-28 raitas
,,Kreipimasis del l-ojo ir lV-ojo Lietuvos Respublikos prezidento, Aukitoio LR Vyriausybds
jgaliotinio Klaipedos kraite Antano Smetonos atminimo Klaipedos mieste", 3lapai.
1.5.

SVARSTYTA. Ddl Zymiq Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamiinimo ir gatviq pavadinimq
suteikimo komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo iSrinkimo.
N, LauZikiene informavo, kad pagalZymrtlZmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq
pavadinimq Klaipedos mieste suteikimo tvarkos apra5o (toliau - Tvarka) 12 punkt1:,,Komisija per
pirmqii posedi i5 savo nariq i5sirenka Komisijos pirminink4 ir pirmininko pavaduotoj4' Komisijos
sprendimas iforminamas Komisijos posedZio protokolu.". PaZymejo, kad Tvarkoje nera numatyta,
kaip rinkti pirminink4: slaptu ar atviru balsavimu.
N. LauZikiene pasiule pirmininku Arvyd4 Cesiuli.
Z. Geniene pritare, nes A. Cesiulis yra istorikas ir politikas.
A. Cesiulis sutiko ir padekojo uZ pasitikejim4.
N. LauZikiene pasi[le balsuoti, kas uZ tai, kad Zymir+Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo
ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos (toliau - Komisija) pirrnininku bfltq Arvydas Cesiulis?
BALSUOT A: 7 TJZ,1 SUSILAIKE.
N. LauZikiene pasi[le iSsirinkti pavaduotoj 4'
V. JuSka pasi[le, kad pirmininko pavaduotojas btitq iS i5ores, ne i5 savivaldybes
1.

administra.cijos,

A. Cesiulis pasi[le, kad pavaduotojas bUtU dI. Vasilijus Safronovas.
dr. V. Safronovas sutiko b[ti I(omisijos pirmininko pavaduotoju'
N. LauZikiene pasiflle balsuoti, kas uZ tai, kad Komisijos pirmininko pavaduotoju butq
dr. Vasilijus Safronovas?
BALSUOT A: 7 IJZ.1 SUSILAIKE.
NUTARTA:
1. Patvirtinti Zymi1 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq farnZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo
komisijos pirmininku Arvyd4 Cesiuli, mero pavaduotoj4, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nari;
BALSUOT A: 7 IJZ,1 SUSILAIKE.

2. Patvirtinti Zymiq Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo

komisijos pirmininko pavaduotoju dr. Vasilijq Safronov4, I(laipedos universiteto Baltijos regiono
istoriios ir archeologijos instituto direktor:iq.
BALSUOT A: 7 TJL^ 1 SUSILAIKE.

2. SVARSTYTA. DCI Prtrsijos karalienes Luiz€s atminimo iamzinimo.
Prarre$ejas - Benas Volodzka, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos I(aipedos skyriaus narys.
B, Volodzka informavo, kad 5. m. liepos menesi buvo sudaryta iniciatyvine grupe Prtsijos
Karalienes Luizes atminimui lamLint1 kuri sudard priemoniq program4. Pasiule, kad viena i5
priemonir-1 - kuri4 butq galima arlimiausiu metu igyvendinti - tai suteikti Tauralaukyje esandiam
parkui pavadinim4,,Karalienes Luizes parkas".
A. Cesiulis pastebejo, kad niekas nera prie5 Karalienes Luizes atminimo iamlinimq, priemoniq
numatyta daug, tadiau reiketq numatyti k4 igyvendinti pirmiausia, laikantis nuostatos, kad ne viskas
pavyks i5 karto, o ,,Zingsnis po Zingsnio".
N. LauZikiene paklause, ar yra registruotas parko statusas?
V. Nauseda atsake, kad tokio parko registre ndra.
V. .Tu5ka papilde, kad teisineje bazeje, susijusioje su planavimu, yra apibreZimas kas yra
,,parkas" - tai nera sklypo pavadinimas.
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A. Drukteinis pastebejo, kad Komisija svarsto iamZinimo fakt4 - ar vetta, ir pavadinimus - ar
jie taisyklingi. Ar suteikti pavadinim4 ir kam? - jau kiti klausimai.
N. LauZikiene informavo, kad miesto tarybos sprendimas del Pr[sijos Karalienes Luizes
atminimo iamZinimo jau yra priimtas prie5 kelis metus, jos vardu pavadintas Jaunimo centras ir
pakabinta atminimo lenta.
N. LauZikiene pasiflle i5siai5kinti del parko ir jo statuso suteikimo galimybes ir tik tada sprgsti
ar parkui suteikti Karalienes Luizes vard4 ir eiti su sprendimo proiektu i miesto tarybq.
V. JuSka informavo, kad Siuo metu rengimas miesto bendrasis planas. Reiketq paZiiireti, kas
ten planuojam4 ar galima toje vietoje galvoti apie parko irengim4, nes parkui privalomi tam tikri
elementai ir vieninga koncepcija: Zeldynq formavimas, takeliq sistema, privaZiavimas automobiliais
ir parkavimas ir kt. Tai daroma bendru projektu. Taip dabar tvarkomas Malfno tvenkinio parkas,
Sqj[dZio parkas, Taip pat svarbu Linoti, kieno nuosavybei priklauso Leme, kurioje ketinama irengti
parkq.

B, Volodzka atsakd, kad ta teritorija priklauso Nacionalinei Zemes tarnybai. Si pavasari buvo
daroma talka, tadiau Kretingos miSko uredija negali duoti leidimo organizuoti talkas artvarkfirtq
Lemg - pvz. kirsti krrlmynus. Tai yra mi5ko Leme. Jo Ziniomis, jau kelis metus svarstomas klausimas
kaip perduoti miesto savivaldybei kaip vie5qjq Zeldiniq zonq.
dr. V. Safronovas ir V. JuSka paklause ar numatoma prieSkaryje buvusi Karalienes Luizes
paminkl4 atstatyti Tauralaukyje istorineje vietoje, kur paminklas stovejo anksdiau, ar kitoje?
B. Volodzka atsake, kad prieskaryje paminklas stovejo toje vietoje, kur dabar yra privati
teritorija, todel paminkl4 reiketq atstatyti kitoje vietoje, Tauralaukio parke. Pastebejo, kad mieste nera
monumentaliq Karalienes Luizes iamZinimo formq.
V. Ju5ka pastebejo, kad paminklo atstatymo klausimas yra tampriai susijgs su parko klausimu.
Komisijos narra, sutare paminklo atstatymo klausim4 svarstyti veliau, kai bus i5siai5kinta del
parko.

NUTARTA:
1. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes administracijai iSsiaiSkinti galimybes Tauralaukyje
(dabartinio mi5kelio vietoje) suplanuoti parkq ir ji iteisinti.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu

3. SVARSTYTA. Ddl autobusq stoteliq pavadinimq suteikimo Tilids g., Jtrrininkq pr. ir
Pamario

g.

Prane5ejas - Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Transporto
skyriaus vedejas.
It. Mockus informavo Komisij4, kad V5{ ,,Klaipedos keleivinis transportas" pra5o leisti naujai
irengtoms autobusq stotelems suteikti pavadinimus sekandiai:
|. . Tities gatvdje (ties sklypu TilZes e. 7 4) i5 abiejq kelio pusiq 2 (dviem) autobusq stotelems
,,Sendvario piev4 " autobusq stoteliq pavadinimus;
2. Jurininkt4 prospekte (ties BanduLiq g. I ir Jlrininkq pr. 3I)) - iS abiejq kelio pusiq 2 (dviem)
autobusq stotelems suteikti,, Vaidaugt4" autobusq stoteles pavadinimus;
3. Pamario gatvdje (tarp,,Kopq" ir,,2-osios Melnrages" autobusq stoteliq) - iS abiejq kelio
pusiq 2 autobusq stotelems suteikti ,, Ruoni7" autobusq stoteliq pavadinimus.
R. Mockus paLymejo, kad ,,Sendvario" n ,,Vaidaugry" stoteliq pavadinimai siulomi,
atsiZvelgiant i miesto gyvenamqjq rajonq schem4, kuri yra patvirtinta miesto tarybos 2015-03-26
sprendimu Nr.T2-29, o ,, Ruoni4 " stoteliq pavadinimas siDlomas, atsiZvelgiant, kad netoli yra Ruoniq
gatvA, tarp pat, pajlryje, netoli Moterq pliaZo, daLnai pasitaiko, kad atplaukia ruoniq.
A. Drukteinis pastebejo, kad dokumentuose stoteliq pavadinimai, kurie susideda i5 keliq LodLiq,
i5 didZiosios raides ra5omas tik pirmas Zodis, o antras Zodis jau i5 maZosios raidds, toddl,, Sendvario
piev7" stotelds pavadinimas uZraSytas teisingai, tadiau gatviq pavadinimq, susidedandiq i5 keliq
LodLl4, jau kiekvienas Zodis ra5omas i5 didZiosios raides.
R. Mockus atsakd, kad autobusq stoteldse visi pavadinimai raSomi tik didZiosiomis raidemis.

NUTARTA. Pritarti V5{ ,,Klaipedos keleivinis transporlas" siflymui suteikti naujai irengtoms
autobusq stotelems Siuos pavadinimus:
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o

Tilidsgatveje (tiessklypuTilZes g.74)-,,sendvariopievq"-iSabieiqkeliopusiq2(dviem)

autobusq stotelems.
o ,Iurinink4 prospekte (ties BanduZiq g. 1 ir J[rininkq pr. 3B) - ,,VaidaugL!" - i5 abieiq kelio
pusiq 2 (dviem) autobusq stotelems,
o Pamario gatveje (tarp ,,I(opq" ir ,,2-osios Melnragds" autobusq stoteliq) -,,Ruoniq" - 13
abiejq kelio pusiq 2 (dviem) autobusq stotelems.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
4. SVARSTYTA. DOI autobusq stoteliq pavadinimq pakeitimo.
Pranesejas - Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Transporto
skyriaus vedejas.
R. Mockus informavo, kad LCC tarptautinis universitetas praSo leisti pakeisti,,Kretingos
stoteld" autobusq stoteles (Salia Kretingos gatves) pavadinimq tr ,,LCC tarptautinio universiteto
stotel€ " pavadinim4.
T. MeZinys ir A. Samuilovas pastebejo, kad pavadinimas per ilgas, nes tarpas tarp kitq autobusq
stoteliq yra per trumpas ir kol i5tars ateinandios autobusq stoteles si[lom4 pavadinim4, autobusas jau
bus atvaZiavgs i stotelg.
T. MeZinys pasille pavadinime nenaudoti ,,tatptautinis"
I. Aksamitauskaite papasakojo, kad ,,LCC" yra naudojamas kaip prekinis Zenklas, kuris jau
senokai neSifruojamas | ,,Lietuvos krikSdioni5kojo koledZo" pavadinimq, nes tokios institucijos
nebdra. Universitetas turi viening4 pavadinim 4,,LCC tarptautinis universitetas".
T. MeZinys paklause, ar tik vienos stoteles pavadinim4 norima keisti, ar ir kitos stoteles, kuri
yra antroje kelio puseje ir vadinasi,,Studentq stotele"?
I. Aksamitauskaite atsake, kad LCC tarptautinis universitetas kreipesi su pra5ymu pakeisti tik
vienos autobusq stoteles, kuri yra Salia universiteto, pavadinim4.
Komisijos nariai ir kiti posedZio dalyviai diskutavo del stoteliq abiejuose kelio pusese
pavadinimq pakeitimo tikslingumo: kurios autobusq stoteles - ,,Kretingos stoteld" ar ,,Studentq
stoteld" - pavadinim4 racionalu bltq pakeisti, atsiZvelgiant I kelio atkarpas tarp kitq autobusq
sustojirno beivaLiavimo krypdiq: imiesto centr4 ar iMaLali kaimeli, ir jq i5sidestymo tarp ardiausiai
esandiq objektq,
R. Mockus informavo, kad nuo 2019-08-01 V5{,,Sveikatos prieZilros centras" pasikeitd
pavadinimas i VSI ,,Klaipedos miesto poliklinika", todel pra5oma, kad Komisija pritartq ir
atitinkamam autobusq stoteles pavadinimo pakeitimui.
l(omisij a pritare praSymui.
NUTARTA. Pritarti sillymui pakeisti autobusq stoteliq pavadinimus:
- Siaures pr., ,,Studentq" (Vakarq kryptis) autobusq stoteles pavadinim4 pakeisti i ,,LCC
tarptautinis universitetas" autobusq stoteles pavadinim4.
- Kretingos g., ,,Kretingos" (Siaures kryptis) autobusq stoteles pavadinim4 pakeisti i ,,LCC
tarptautinis universitetas" autobusq stoteles pavadinim4.
2.Prrtartt Klaipedos miesto savivaldybds Transporto skyriui sillymui pakeisti Taikos prospekte i5
abiejq kelio pusiq autobusq stoteliq ,,sveikatos prieiiuros centras " pavadinimql ,,Klaipddos miesto
poliklininka" autobusq stoteliq pavadinim4.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu,
5. SVARSTYTA. Del naujai suplanuotq gatviq pavadinimq suteikimo.
Prane5ejas - Vytautas Nauseda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir
GIS skyriaus vedejas.
V. Nauseda papra5e Komisijos suteikti pavadinim4 naujai suformuotai gatvei SaliaZalbo gatves
pavadinim4.
dr. A. Drukteinis pasille, atsiZvelgiant i tai, kad Salia yra gatves, kurios turi gamtos rei5kiniq
pavadinimus: Zaibo, Vdjo, DebesrT- suteikti naujai suplanuotai gatvei Zar4 gatves pavadinim4.
V, Nauseda papra5e Komisijos suteikti pavadinimus 2 (dviem) naujai suformuotoms gatvdms
rajone tarp Tauralaukio ir Liepq gatves. Primine, kad Komisijos 2018-02-05 protokolo nutarimu
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Nr.(20.4)-TAR1-2i nutarimu buvo patvirtintas si[lomas MaZosios Lietuvos vietovardZiq

s4ra5as

Siame rajone naujai suplanuotoms gatvems.

dr. A. Drukteinis pasille suteikti Kiautryn4 ir Kauklaukiq gatvit4 pavadinimus.
dr, V. Safronovas ir N. l,auZikiene pastebejo, kad Salia esandiq gatviq pavadinimai skamba
pana5iai, todel tai klaidintq gyventojus, pvz. i5kviediant taksi, greitqj4 medicining pagalb4.
V. Nauseda papasakojo, kad Sitos gatves po 1 metq gali buti formuojamos i5 naujo, nes Siuo
metu rengiamas bendras planas, todel pavadinimai gali ir nei5likti.
dr. A. Drukteinis patikslino pavadinimus ir pasiiile Kiautrynt4 ir Valtarkiemio gatviq
pavadinimus.

NUTARTA:

,

Klaipedos miesto savivaldybes tarybai naujai suplanuotai gatvei SaliaZarbo gatvds
suteikti Zarq gatues pavadinim4.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
1. Rekomenduoti

2. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes tarybai naujai suplanuotoms gatvems rajone tarp
Tauralaukio ir Liepq gatves suteikti pavadinimus;
o Valtarkiemio gatve (planuojama gatve Nr.1),
BALSUOT A: 8rJZ.

o

Kiautrln4 gatue (planuojama gatve Nt.2).
BALSUOT A:5IJZ^ 2 SUSILAIKE. I PRIES.
6. SVARSTYTA. Svijan6s eil,ero pavadinimo pakeitimo i Zvejon6s eiero pavadinim4.
Prane5ejas - Vytautas Nauseda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir
GIS skyriaus vedejas.
V. Nauseda informavo, kad Geodezijos ir GIS skyriaus parenge Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos sprendim4 deI Svijanes eZero pavadinimo suteikimo, tadiau gavo Valstybines lietuviq kalbos
komisijos (VLKK) ra5t4, kad nepritaria Svijan€s eLerc pavadinimui ir siDlo suteikti Zveionis eLeto
pavadiriim4 pagal. Argumentuojama kad, Svijane ar Svijone yra netinkamai atkurtos (i5 uZra5ymq
vokiediq kalba) formos, o del Zvejonds,bentkaip upevardZio, abejoniq nera. VLKK pridejo ekspeftes
prof, Dalios Kiseliflnaites i5vadas del eZero pavadinimo.
dr. A. Drukteinis pritare VLKK, argumentq paneigiandiq VLKK i5ai5kinim4 nera, paaiSkino,
kad lingvisti5kai negalima paai5kinti lietuviq kalboje pavadinimo i5 ,,Sv" uZra5ym4. Jis pasisako uZ
Zvejones pavadinim4.
I(. Demereckas pasake, kad jis nepritaria VLKK rekomendacijai del Sirl prieZasdiq:
1. nes tai suardys seniausi4 vakarq baltq vandenvardZiq sluoksni, kuris parodo kokia tauta
gyveno Lietuvos paj[ryje ir pamaryje;
2, nes VLKK remiasi tik vieno eksperto - prof. D. Kiseli[naites i5vada;
3, prof. D. Kiselirlnaites i5vada tendencinga, nukreipta prieS vokiediq kultflra ir primena
sovietinius laikus, kai voki5ki pavadinimai buvo keidiami ilietuvi5kus;
4. prof. D. Kiselirlnaites i5vada remiasi vieno pateikejo, kurio liudijimas uZra5ytas 1960 m.,
lygtais toksai upelis Zvejone buvo ir itekejo i DangE prie GvildZiq. Upelio vardas visoje mums
Zinomoje kartografijoje nuo 1725 m. yra Ringelis. Henenbergis sake, kad reikia bent trijq pateikejq,
kad patikrinti vard4, negalima vienu pateikeju pasitiketi.
Jo manymu, VLKK ir ekspertes prof. D. Kiselilnaites i5vada negalima pasitiketi, nes remiasi
vieno upelio, kuris, neva, yra buvgs prie GvildZiq pavadinimu.
Kito upelio (ne Ringelio) senuose Zemelapiuose ndra. Pavadinimai yra suteikiami pagal
reik$mg, tadiau Sis eZeras buvo seklus, dumbletas ir upelis i5 jo i5tekantis buvo griovio tipo, dia
Zvejojama niekada nebuvo. Klaipediediams buvo leidL\ama Lvejoti nuo Klaipedos s4siaurio iki
Ventes rago, o kurie norejo ir juroje, dia buvo aibe Zuvies.
K. Demereckas prieStaravo del ,,S" raides, 1905 m. kartografrjoje yra para5yta ,,Smeltz" upelis,
bet jis vis tiek dabar vadinasi Smilteles upeliu, o ne pagal vokiSk4 uLtaiymq.
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Jo manymu, taip galima perZengti pavojing4 vardaLodLiq keitimo rib4 ir pervadinti visus
pavadinimus su ,,,S' ipavadinimus su ,, Z",pvz. Svencele taps Zvengele, Slengiai - Zlenge ir gal teks
atsisakyti Melnragds ir kitq kurSiSkq pavadinimq.
Akcentavo, kad reikia pasidZiaugti, kad i5liko baltq kalbos Zodis ,,Svijane", turintis atitikmenq
kursiq ir latviq kalbose ir reiSkiantts: svydefi, blizgeti, ivytejimq,,t.y. Svytintis, blizgantis eZeras. Netgi
Lodis svajona yra to padio LodLio kilmes ir reiSkia iviesq.
Didysis Lietuviq kalbos Zodynas (p. 801) nurodo, kad Saknis Svi- reiikia - svisti, svinga,
svydeti, svidinti (ivilgeti, blizgdti, blizginti. )
Svi

-dinti

Glu-dinti

Priesaga -an- reilkia-koks? Pvz. ragana - ragand. Svi-(j)-an-e - blizgantis, ivilgantis eieras.
Latvit4 kalboje Svi -svinings (ifkilmingas), sviningums (ifkilmingumas) (p. 252).
K. Demereckas, paZymejo, kad upevardZiai yra pats seniausias kalbinis sluoksnis, todel daZnai

mes negalime Zinoti, net atspeti koks yra pavadinimo raktas. Akcentavo, kad jeigu atvaZiuos koks
Zmogus studijuojantis kurSius, tai neberas to eZero, Pristate knyge ,,Kur5iai. Genties kultDra:
laidosenos duomenimis" (Vilnius, 2009 m,)
Papasakojo, kad 500 m. kartografijos Zemelapiuose visur uZra5ytas Swijane elerc pavadinimas.
Vokiediai butq kitaip uZra5g tq Lodi. Zvejones vardas niekur niekada nera uZfiksuotas, yra tik Zvejo
gatve, kuri uZfiksuota 1934 m., kada buvo lietuvinimas. Pateike Komisijos nariams Zemelapiq
pavyzdLius. PaZymejo, kad kelis Simtus metq Svijanes eZeras Lymedavo Klaipedos miesto rib4, todel
j is visada yra Lemelapiuose.
K. Demereckas, kaip kultr.rros paveldo ekspertas, pasifle susilaikyi nuo vardo suteikimo, kol
bus pateiktos kitos ekspertizes.
A. Cesiulis sutiko, kad kur5i5ki pavadinimai nebuvo ra5omi lietuvi5kai.
Komisijos nariai diskutavo ddl K, Demerecko pateiktos informacijos.
K. Demereckas akcentavo, kad senuose Zemelapiuose aplinkiniai kaimai visur uZra5yti su ,,,S'
n su,,Z', tik eZero pavadinimas visur ra5omas Svijane. Visose Zemelapiuose upelis yra Ringelis,
niekur neraZvejones, o kaip atsirado Ivejones upelis 1960 m. t Mumlaukio eLeras, istorijanutyli tai buvo tarybiniai laikai.
V. Ju5ka pastebejo, kad dabar turime dviejq eksperlq i5vadas, kurios i5 principo yra skirtingos.
I(. Demerecko nuomone, ekspefias turetq bUti lietuviq kalbos specialistas, kad irodytq, jog
LodLio Svijane Saknis Svi- yra lietuviSkos kilmes.
A. Cesiulis pasiule kreiptis I kelias institucijas, kad gauti kuo daugiau ekspertq nuomoniq.

NUTARTA:

L

Esant priestaringoms dviejq ekspertq nuomonems, neatsiZvelgti i Valstybines lietuviq kalbos
komisijos rekomendacij4 suteikti eZerui Zvejon€s vardq,
2. Papra5yti ekspertq nuomones del svijanes eZero pavadinimo lietuviSkos kilmes. {pareigoti Arvyd4
Cesiuli, Zymir4 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos
pirminink4, kreiptis i Lietuviq kalbos instituto Vardyno skyriq, Klaipedos universitet4 ir kt.
institucijas.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

7. SVARSTYTA. D6l MaZosios Lietuvos vdliavos naudojimo Klaipddos miesto

vie5osiose

reprezentacindse erdvdse per atmintinas Siam regionui dienas.
PraneSejas - Benas Volodzka, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus narys.
B. Valodzka informavo, kad MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyrius siUlo i5kelti
MaZosios Lietuvos veliav4 per atmintinas dienas tam tikrose miesto reprezentacinese vietose, kad
klaipediediai Zinotq, kokiame etnografiniame regione gyvena.
V. JuSka pastebejo, kad pagal Lietuvos Respublikos veliavos ir kitq veliavos istatym4. Etnines
kultros globos taryba nustato etnografniq regionq veliavq naudojimo tvark4. Tvarka nera kol kas
patvirtinta.
dr. V. Safronovas ir dr. A, Drukteinis paLymejo, kad veliavq panaudojimo klausimas ndra
Komisij os kompetencij a.
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N. LauZikiene pastebejo, kad kol kas nera patvirlinta MaZosios Lietuvos istorine heraldika, del
kurios specialiai sudaryta Siluteje savivaldybiq atstovq kornisija kol kas nesusitare.
V. Ju5ka pastebejo, kad MaZosios Lietuvos istorine veliava kaip ir kitq etnografiniq regionq
veliavos yra paskelbtos Etnines kultlros globos tarybos tinklapyje.
NUTARTA. Zymit4 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo
komisija nesvarsto klausimo del MaZosios Lietuvos istorines veliavos panaudojimo Klaipedoje,
kadangi tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos veliavos ir kitq veliavq istatymas.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu,
8. SVARSTYTA. Ddl Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos atminimo

iamiinimo.

Prane5ejai - Petras Smitas, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus (toliau MZRT KS) pirmininkas;
R. Volodzka informavo, kad MLRT I(S kreipesi su praSymu iamZinti Antano Smetonos,
Klaipedoje I-ojo ir IV-ojo Lietuvos Respublikos prezidento, Auk5tojo LR Vyriausybes igaliotinio
I(aipedos kra5te, atminim4.
P. Smitas pasi[le iamZinti Antano Smetonos atminim4 Klaipedoje, nes jis yra buvgs Lietuvos
prezidentas, o Klaipeda yra Lietuvos dalis. Pasiflle pastatyti Antano Smetonos atminimui biust4, uZ
Arkos paminklo, alejoje palei Danes upg.
A. Cesiulis pasi[le pirmiausia apsvarstyti del padio iamZinimo fakto.
dr. V. Safronovas pastebejo, kad argumentai del A. Smetonos iamZinimo Klaipedoje, iSdestl.ti
UZnf KS ra5te, yra niekiniai del Siq prieZasdiq: 1) A. Smetonos vaidmuo del MaZosios Lietuvos
prijungimo prie DidZiosios Lietuvos buvo labai ribotas, jis jokio vaidmens netutejo, kai vyko
MaZosios Lietuvos ir DidZiosios Lietuvos susijungimas, o kai buvo paskirtas LR Vyriausybes atstovu
Klaipedos kra5te, tai 3 men. vykde politik4, nesuderinama su LR Vyriausybes politika, todel LR
Vyriausybe papraSe jo atsistatydinti. 2) del juriniq tradicijq puoselejimo - A. Smetona pats nesieme
jq puoseleti, nes organizuoti J[ros dien4 jam buvo siDlyta ne vienerius metus, kol 1934 m. i5 reikalo
buvo pradeta tq Sventg rengti.
dr. V. Safronovas nuomone, A. Smeton4 b[tq galimaiamLintiKlaipedoje, kaip vien4 i5 buvusiq
Lietuvos prezidentq, tadiau tuomet reiketq Klaipedoje iamLinti visus buvusius Lietuvos prezidentus.
A. Cesiulis pritare dr. V. Safronovo nuomonei del A. Smetonos, paLymedamas, kad
A. Smetonos nuopelnai del Klaipedos kra5to prijungimo prie DidZiosios Lietuvos istori5kai nebuvo
identifikuoti. Tadiau, veliau, jam tapus visos Lietuvos prezidentu, nat[ralu, kad jis rDpindamasis visos
valstybes reikalais, rupinosi ir Klaipedos reikalais, todel jo pedsakas yra i5likgs. A. Cesiulio nuomone,
vadovaujantis ta logika, visai tinkamas pasi[lymas ji iamZinti kafiu su kitais Lietuvos prezidentais
Klaipedoje,
Z. Genienes nuomone, dabar reiketq susilaikyti nuo A. Smetonos iamZinimo, Informavo, kad
artejant 1923 m. Klaipedos kra5to prisijungimo prie DidZiosios Lietuvos 100-mediui, sudaryta darbo
grupe, kuri rengia program4, PaZymejo, kad A. Smetonos nuopelnai Lietuvai yra gerar Zinomi, tadiau
iki Siol yra neiamZintq asmenybiq, kurios gerokai daugiau nusipelne Klaipedai.
A. Cesiulis papasakojo, kad darbo grupe, sudaryta 1923 m. Klaipedos kra5to prisijungimo prie
DidZiosios Lietuvos 100-mediui paLymet| sudarys veiksmq planq,kuris truks 3-4 metus, tai bus ilgas
procesas, Pastebejo, kad tame kontekste bus galima pagalvoti ir apie A. Smetonos atminimo
iamZinimo formas ir b[dus, atsiZvelgiant iMLRT KS pasiulym4.
dr. A. Drukteinis pastebejo, kad galetq atsirasti prezidentq biustq arba bareljefu aleja.
V. Ju5ka primine, kad Martynas Jankus neturi iki Siol biusto.
P. Smitas pastebejo, kad Klaipeda yra labai keistas miestas del iamZintinq asmenybiq: ta
asmenybe veike del Klaipedos, bet tuo padiu tai gyveno dia, tai negyveno,
N. LauZikiene pritare, kad A. Smetonos s4sajos su Klaipedandratokios ry5kios, taip pat, kad
iki Siol yraneiamLintq asmenybiq, kurios Klaipedai yralabai nusipelniusios. A. Smetonos atminimo
iamZinimo ideja, yra tik ideja, kuri dar nera iSdiskutuota nei kur, nei kaip ji butq realizuota.
V. Ju5kos nuomone, neneigiant A. Smetonos nuopelnq, dabar reiketq iai5kinti labiau
nusipelniusius, o A. Smeton4 - veliau.
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B. Volodzka informavo, kad jis kalbejEs su LR Seimo Lietuvos laisves komisijos pirmininku
ArDnu Gumuliausku bei gavgs atsakym4 i5 KultDros ministerijos, kad pagal kompetencijos ribas
miesto savivaldybe galetq svarstyti del A. Smetonos iamZinimo. Apmaudu, kad Vilniuje ir Kaune
A. Smetonos atminimas i5 esmes yra minimaliai iamLintas, o Klaipedoje - per beveik 30 metq - to
nepadaryta. Todel, nesant A. Smetonos iamZinimo faktui Klaipedoje, kyla abejones del to, ar dia
teigiamai Ziflrima i Lietuvos valstybes istorij4 ir jos principus.
dr. V. Safronovas pastebejo, kad A. Smetona Vilniuje ir Kaune veike aktyviai, todel natlralu,
kad ten jo veiklos pedsakq yra i5likg daugiau. PaZymejo, kad A. Smetona su Klaipeda siejasi
minimaliai - dia jis buvo tik 3 men. ir vykde politik4, nesuderinam4 su LR Vyriausybe. Tadiau tai
nereiSkia, kad abejojama A. Smetonos nuopelnais visai Lietuvos valstybei.
NUTARTA. 2ymi4 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo
komisija pripaZista ir vertina Antano Smetonos nuopelnus Lietuvos valstybei, tadiau mano, kad jo
iamZinimo faktas Klaipedoje Siuo metu nera subrendgs, atsiZvelgiant i tai, kad iki Siol mieste
neiamZintos asmenybes, nusipelniusios Klaipedai.
Nutarimas oriimtas bendru sutarimu.
Posedis baigesi 14.30 val.
PosedZio pirmininkas

Arvydas Cesiulis

PosedZio sekretore

Raimonda MaZoniene

