
ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ 

SUTEIKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. (20.4)-TAR1-191 

Klaipėda 

 

 

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 20 d. 13.15 val. 

Vieta:  per Zoom platformą 

 

Posėdžio pirmininkas Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, mero 

pavaduotojas, Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo 

komisijos pirmininkas 

Posėdžio sekretorė Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros skyriaus vyr. specialistė 

 

Dalyvavo (8 nariai iš 8 ):  

1. Arvydas Cesiulis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas, Žymių 

žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos pirmininkas; 

2. Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Kultūros skyriaus vedėja; 

3. dr. Albinas Drukteinis, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto 

profesorius; 

4. Zita Genienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos 

skyriaus vedėja; 

5. Ramunė Januševičienė, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo Registrų centro Vakarų Lietuvos 

klientų aptarnavimo centro vadovė; 

6. Vitalijus Juška, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus 

vedėjas; 

7. Andrius Petraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys; 

 8. dr. Vasilijus Safronovas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

instituto direktorius. 

 

Kiti posėdžio dalyviai:  

1. Marija Buivydienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. 

specialistė; 

2. Virginija Jurgilevičienė, Eglės seniūnaitijos bendruomenės atstovė; 

3. Žydrūnas Naujokas, radijo stoties „Laluna“ reporteris; 

4. Virginija Spurytė, naujienų portalo „Atvira Klaipėda“ žurnalistė; 

5. Virginija Kesminė, dienraščio „Vakarų ekspresas“ žurnalistė; 

6. Indrė Kiseliovaitė, dienraščio „Klaipėda“ žurnalistė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujai suplanuotų 3 (trijų) gatvių pavadinimų suteikimo Giruliuose. 

2. Dėl naujai suplanuotos gatvės pavadinimo suteikimo šalia Arimų g.  

3. Dėl Vilhelmo Berbomo atminimo įamžinimo ir paminklinio ženklo teksto. 

4. Dėl atminimo lentos teksto Rudolfui Valsonokui. 

5. Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo 

komisijos protokolinių nutarimų vykdymo. 

 

 
Posėdžio medžiaga: 

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyrius 2021-07-07 raštas 

Nr.VS-4981 „Dėl gatvių pavadinimų“ ir suplanuotų gatvių situacijos planas, 2 lapai. 
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2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyrius 2021-08-31 raštas 

Nr.VS-6445 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ ir suplanuotos gatvės situacijos planas, 2 lapai. 

3. Siūlomas Mažosios Lietuvos vietovardžių sąrašas naujai suplanuotoms gatvėms – rajone nuo 

Tauralaukio iki Liepų gatvės, patvirtinta žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių 

pavadinimų suteikimo komisijos 2018-01-12 posėdyje 2018 m. vasario 5 d. protokolu Nr. (20.4.)- 

TAR1-21 

4. Eglės seniūnaitijos bendruomenės 2021-08-03 „Prašymas dėl žymių žmonių įamžinimo“, 2 

lapai; 

5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29  sprendimas Nr.T2-117 „Dėl pavadinimų 

gatvėms suteikimo ir kai kurių gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“, 1 lapas (Vilhelmo 

Berbomo gatvės pavadinimo suteikimas). 

6. Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos 

2013-12-12 protokolo 20214-01-04 Nr.(20.4.)-TAR17 išrašas (dėl Vilhemo Berbomo gatvės 

pavadinimo suteikimo), 3 lapai. 

7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr.T2-319 „Dėl Rudolfo Valsonoko atminimo 

įamžinimo“ pakeitimo“, 1 lapas; 

8. Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos 

2018-03-21 posėdžio protokolo 20218-03-28 Nr.(0.4)-TAR1-50 išrašas (dėl informacinėje lentoje 

Rudolfui Valsonokui atminti nurodytos klaidingos informacijos ir Nathano Nafthalio atminimo 

įamžinimo), 2 lapai. 

9. Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos 

2018-04-24 posėdžio protokolo 2018-05-08 Nr.(20.4)-TAR1-72 išrašas (dėl Nathano Nafthalio 

atminimo lentos teksto), 2 lapai. 

10. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Nathano Nafthalio 

atminimo įamžinimo“ pakeitimo“, 1 lapas; 

11. Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos 

protokoliniai nutarimai ir jų vykdymas 2018-2020 m. nepadaryti darbai arba neatėjo įgyvendinimo 

laikas (trumpas sąrašas), 4 lapai. 

12. Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos 

2021-04-22 posėdžio protokolas 2021-05-19 Nr.(20.4)-TAR1-114, 5 lapai. 

13. Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Lietuva – jūrinė valstybė“ pristatymas (skaidrės) 

14. Lietuvos jūrų muziejaus sudarytas 10-ties žymiausių kapitonų sąrašas, skirtas pažymėti 

Lietuvos laivyno 100-metį, 18 lapų. 

15. Romaldo Adomavičiaus (1953-2019) gyvenimo aprašymas,1 lapas. 

 

1. SVARSTYTA.  Dėl  naujai suplanuotų 3 (trijų) gatvių pavadinimų suteikimo Giruliuose. 

Pranešėja – Marija Buivydienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir 

GIS skyriaus vyr. specialistė. 

M. Buivydienė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS 

skyrius 2021-07-07 raštą Nr.VS-4981 „Dėl gatvių pavadinimų“ ir suplanuotų gatvių situacijos planą, 

kuriuo  prašoma suteikti pavadinimus 3 (trims) naujai suplanuotoms  gatvėms Giruliuose. Informavo, 

kad naujai suplanuotos gatvės yra buvusios stovyklavietės „Žuvėdra“ vietoje. Vystytojai siūlo suteikti 

Žuvėdros gatvės pavadinimą 1 (vienai) naujai suplanuotai gatvei, likusioms 2 (dviem) gatvėms 

pavadinimų nesiūloma. 

M. Buivydienė patikslino, kad suplanuotų gatvių situacijų plane Žuvėdros pavadinimas 

siūlomas gatvei Nr.2.  

V. Juška pastebėjo, kad visai šalia yra objektas – Memel Nord baterija ir pasiūlė gatvei Nr.1, 

kuri veda  į Memel Nord bateriją - suteikti Šiaurinės baterijos gatvės pavadinimą - tai būtų lietuviškas 

vertimas iš Memel Nord.  

A. Cesiulis priminė, kad buvo žadėta gatvėms, kurios veda prie jūros suteikti žymių kapitonų 

pavardžių pavadinimus. Pasiūlė klausimą dėl gatvių pavadinimų spręsti kompleksiškai. 
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dr. A. Drukteinis pastebėjo, kad Klaipėdoje yra Žuvėdrų tako gatvė, todėl siūlomas panašus 

gatvės pavadinimas Žuvėdra žmonėms keltų sumaištį, klaidintų. Pažymėjo, kad žodis takas yra 

rūšinis žodis kaip ir gatvė,  visiems būtų painu. Nepritarė Žuvėdros gatvės pavadinimui. 

dr. V. Safronovas pritarė dr. A. Drukteiniui. Pastebėjo, kad klausimui nepasiruošta, vienas 

siūlomas pavadinimas yra karinis objektas, kitas pavadinimas – pagal buvusios stovyklos 

pavadinimą, klausimas - kaip pavadinti trečią gatvę.  Pasiūlė plačiau pasiruošti, kad visų 3 (trijų)  

gatvių pavadinimai  turėtų bendrą logiką. 

 A. Petraitis pritarė pasiūlymui dėl gatvių pavadinimų bendro vardiklio. Pastebėjo, kad būtų 

galima suteikti Kirų gatvės pavadinimą, tačiau tokia gatvė jau yra Kalotėje. Pasiūlė atsisakyti 

Žuvėdros gatvės pavadinimo. Paklausė, gal buvo istoriškai toje vietoje gyvenviečių, gatvių? 

M. Buivydienė atsakė, kad tokių duomenų nėra. 

A. Cesiulis pritarė  dr. V. Safronovo nuomonei. 

Z. Genienė pasiūlė paieškoti pavadinimų, artimesnių tai teritorijai. Pasiūlė Palvės gatvės 

pavadinimą, nes buvo pajūrio palvė. 

A. Cesiulis pasiūlė klausimą atidėti ir paieškoti konceptualių pasiūlymų. Paprašė                                     

dr. V. Safronovo ir dr. A. Drukteinio paieškoti gatves vienijančių pavadinimų. 

NUTARTA. Atidėti klausimą kitam posėdžiui. Komisijos nariams paieškoti visoms 3 (trims) 

gatvėms pavadinimų, kurie tarpusavyje vienytųsi. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl naujai suplanuotos gatvės pavadinimo suteikimo šalia Arimų g.  

Pranešėja – Marija Buivydienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir 

GIS skyriaus vyr. specialistė. 

M. Buivydienė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS 

skyrius 2021-08-31 raštą Nr.VS-6445 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ ir suplanuotos gatvės 

situacijos planą, kuriuo prašoma suteikti pavadinimą 1 (vienai) naujai suplanuotai  gatvei šalia  Arimų 

gatvės. Nauja gatvė trumpa, ne magistralinė. Vystytojai siūlo naujai suplanuotai gatvei  suteikti 

Algirdo gatvės pavadinimą. Priminė, kad šiam rajonui 2018 m. buvo patvirtintas gatvių sąrašą iš 

Mažosios Lietuvos vietovardžių. 

A. Cesiulis pastebėjo, kad siūlomas Algirdo gatvės pavadinimas iškrenta iš konteksto. 

A. Petraitis pasiūlė laikytis siūlomų  Mažosios Lietuvos vietovardžių gatvių pavadinimų. 

dr. V. Safronovas ir E. Deltuvaitė, Z. Genienė pritarė, kad pavadinimą reikia rinktis iš Mažosios 

Lietuvos vietovardžių sąrašo. 

dr. A. Drukteinis pasiūlė nesirinki pavadinimų su galūne –uva, nes gatvių pavadinimų, su tokia 

galūne šioje teritorijoje yra daug: Labguva, Vėluva. Pasiūlė Įsručio gatvės pavadinimą. Tai suteikia 

naujumo ir yra I. Simonaitytės kūryboje. Būtų istorinis ir literatūrinis pavadinimas. 

dr. V. Safronovas pritarė dr. A. Drukteinio pasiūtam Įsručio gatvės pavadinimui. Įsrutis buvo 

vienas didžiausių miestų šioje teritorijoje. Suabejojo, ar tokiai mažai gatvei tai nebūtų per didelė 

garbė. Paklausė, kaip reikėtų kirčiuoti pavadinimą Įsrutis. Kaip tarti - Įsručio ar Įsruties. 

dr. A. Drukteinis pritarė, kad reikia pasižiūrėti ar istoriškai kaitaliojosi giminė: moteriška ar 

vyriška ir kaip keitėsi linksniavimas. 

V. Juška pritarė dr. V. Safronovo pastebėjimui, kad mažai gatvei suteikiamas didelio miesto 

pavadinimas. Pasiūlė paieškoti mažesnio miesto pavadinimo. 

dr. A. Drukteinis pritarė ir pasiūlė gatvės pavadinimą Pilkalnis. Paaiškino, kad šitokio 

pavadinimo nėra šiame sąraše, bet jis yra XVIII a. kalbų paplitimo žemėlapyje. Pasiūlė įdomaus 

skambesio vietovardžio Mielaukiai pavadinimą (mielas laukas). 

dr. V. Safronovas pritarė, kad Pilkanio, kuris buvo apskrities centras,  pavadinimas labiau tinka 

nei Įsrutis ir artimesnis bažnytkaimių Tolminkiemis, Labguvos ir Vėluvos pavadinimams pagal 

žymimą objektą- nedidelį miestelį. Taip pat žmonėms būtų lengviau kirčiuoti – Pilkalnio. 

Z. Genienė pažymėjo, kad Įsručio gatvės pavadinimas būtinai turi atsirasti Klaipėdoje. Pritarė, 

kad Pilkalnis labiau tinka pagal skambesį, miestelio dydį, susijęs su lietuvių kalbos veikėjais. 

A. Petraitis pritarė, kad Įsručio pavadinimą reikėtų suteikti didesnei gatvei. Sutiko su pasiūlymu 

suteikti  Pilkalnio gatvės pavadinimą. 



4 

 

 

 

R. Januševičienė pažymėjo, kad buvo labai įdomios diskusijos. Sutiko dėl Pilkalnio gatvės 

pavadinimo. 

A. Drukteinis pažadėjo atsiųsti informaciją apie pavadinimo Pilkalnis semantiką, kilmę. Jo 

nuomone, pavadinimas atsiradęs iš žodžių - supiltas kalnas, bet gali būti iš - pilkapių. 

NUTARTA. Rekomenduoti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai suteikti naujai suplanuotai gatvei 

Pilkalnio gatvės pavadinimą (šalia Arimų gatvės).  

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vilhelmo Berbomo atminimo įamžinimo ir paminklinio ženklo teksto. 

  Pranešėja - Virginija Jurgilevičienė, Eglės seniūnaitijos bendruomenės atstovė. 

V. Jurgilevičienė pristatė Eglės seniūnaitijos bendruomenės 2021-08-03 prašymą „Dėl žymių 

žmonių įamžinimo“. Paaiškino, kad Eglės bendruomenė pateikė šį prašymą todėl, kad V. Berbomo 

gatvė yra jų seniūnaitijos teritorijoje, šalia universiteto ir Eglės bendruomenė parengė projektą dėl V. 

Berbomo gatvės ženklo, kurį pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtam 

nevyriausybinių organizacijų konkursui, skirtą stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Dabar 

laukiama atsakymo. Vieta numatyta, pro ją vaikšto pėstieji, numatyta namelio renovacija, priešais 

universiteto tvora, šalia pastatytas ekskursijų ženklas. Paaiškino, kad V. Berbomas būtų įamžintas 

ženklu, kuris primintų vėtrungės motyvą. Pristatė siūlomą atminimo ženklo tekstą:  

„GATVĖ PAVADINTA BUVUSIO KLAIPĖDOS BURMISTRO,ŽVEJYBOS 

INSPEKTORIAUS IR VĖTRUNGIŲ  FORMOS KŪRĖJO  VIETOVARDŽIAMS  

 VILHELMO ERNESTO BERBOMO VARDU   1786-03-11 – 1865-02-20“ 

 R. Mažonienė priminė, kad nors yra Vilhelmo Berbomo gatvė, tačiau norint įamžinti 

Vilhelmą Berbomą - reikės miesto tarybos sprendimo dėl jo įamžinimo. 

dr. A. Drukteinis pastebėjo, kad vėtrungės nežymi vietovardžių, o žymi vietoves, pvz. kažkokį 

miestelį, kaimą. Vėtrungių sąsaja buvo su vietove. Pasiūlė pagalvoti: ar įprasta būtų vartoti tekste žodį 

vietovardis ar geriau vietovė.  

dr. V. Safronovas patikslino, kad vėtrungės ženklino žvejybos kaimus. 

 V. Juška pastebėjo, kad V. Berbomas sukūrė tik  ženklų sistemą, o pats kiekvienos vėtrungės 

apipavidalinimas yra be galo įvairus ir primena meno kūrinį. Vėtrungė yra vietinių žvejų kūrinys, o 

ne V. Berbomo. Pažymėjo,  kad kuriant atminimo ženklą, reikia atsargiai galvoti.  

  dr. V. Safronovas pasiūlė palaikyti V. Berbomo atminimo ženklo idėją. Atkreipė dėmesį, kad 

mieste yra ne viena gatvė pavadinta žymaus žmogaus vardu. Papasakojo, kad kituose Europos 

miestuose priima bendrą sprendimą, kaip žmonėms yra paaiškinama, kas yra tas žymus žmogus, 

kuriuo vardu pavadinta gatvė. Pvz. stendas. Pasiūlė, kad Klaipėdoje irgi turėtų būti bendras 

sprendimas, o dabar svarstomas tik vienas konkretus atvejis. Turi būti konceptualus sprendimas, nes 

galime sulaukti kito panašaus prašymo ir vėl reikės svarstyti. Turėtų mieste būti bendra ženklinimo 

sistema. 

 V. Juška pritarė dr. V. Safronovui dėl bendros ženklų sistemos įvedimo, tačiau, pastebėjo, kad 

tai būtų darbas reikalaujantis tam tikro įdirbio ir laiko, o dabar sprendžiamas konkretus klausimas. 

Pasiūlė apsispręsti šiame ar kitame posėdyje, nelaukiant 2-3 metų, kol bus sukurta bendra sistema. 

Pasiūlė šiame posėdyje pritarti pačiai įdėjai, o dėl pačios formos, pasiūlė teikėjui padirbėti ir pateikti 

ženklo eskizą. 

 Z. Genienė pritarė, kad idėja yra gerai, tačiau, pastebėjo, kad yra baimė, kad mieste neatsirastų 

chaoso, įvairovės, turėtų būti bendra koncepcija. Pritarė V. Juškos pasiūlymui, kad reikėtų eskizo, 

kad įsivaizduoti, kas siūloma, ar galima jį vėliau koreguoti, ar tai ne amžina. Pasiūlė teikėjams ateiti 

su vizualizacija. 

 dr. A. Drukteinis pasiūlė pritarti įamžinimo idėjai ir paprašyti teikėjų kitam posėdžiui pateikti 

atminimo ženklo vizualizaciją su patikslintu tekstu. 

A. Cesiulis pritarė, kad trūksta konceptualumo ir konkretumo. 

V. Jurgilevičienė paaiškino, kad nors projektas yra pateiktas, tačiau neaišku, ar jis gaus 

finansavimą.  
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A. Petraitis pastebėjo, kad konkursas, skirtas stiprinti bendruomenių veiklą, paskelbtas šiems 

metas ir jeigu būtų gautas finansavimas, lėšas reikėtų įsisavinti iki metų galo. Pasiūlė teikėjams 

paskubėti ir kitam posėdžiui pateikti vizualizacijos eskizą, kad Komisijai pritarus, projektas pajudėtų. 

NUTARTA.: 

1. Pritarti Eglės bendruomenės Vilhelmo Berbomo atminimo įamžinimo idėjai ir paprašyti kitam 

Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos posėdžiui 

pateikti atminimo ženklo vizualizaciją su patikslintu tekstu. 

2. Informuoti teikėjus apie Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų 

suteikimo komisijos sprendimą raštu.  

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl atminimo lentos teksto Rudolfui Valsonokui. 

Pranešėja - Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus vyr. specialistė. 

 R. Mažonienė informavo, kad Kultūros skyrius parengė 2 (du) miesto tarybos sprendimus: dėl 

Nathano Nafthalio atminimo įamžinimo ir dėl Rudolfo Valsonoko atminimo lentos perkėlimo kitu 

adresu – vietoj Liepų g. 3 perkelti ant namo Liepų g. 28. Nathano Nafthalio atminimo lentos tekstas 

Komisijoje yra jau patvirtintas 2018 m. (Komisijos 2018-04-24 posėdžio protokolu 2018-05-08 

Nr.(20.4)-TAR1-72). Tačiau dabar reikia patikslinti R. Valsonoko atminimo lentos tekstą, nes lenta 

kabės ant kito namo ir dr. V. Safronovas buvo pateikęs pastabų dėl R. Valsonoko atminimo lentos 

teksto.  

  dr. V. Safronovas perskaitė dabartinį tekstą ir pasiūlė jame patikslinti gyvenimo name metus, 

nes neaišku nuo kada tiksliai pradėjo R. Valsonokas gyveno name Liepų g. 28, rašyti šiame name 

gyveno XX a. 4-ajame dešimtmetyje ir atsisakyti žodžio teisininkas, nes jis  nebuvo teisininkas, o buvo 

žurnalistas, bei žodžius visuomenės veikėja (kurie yra sovietinė klišė) pakeisti į žodį visuomenininkas. 

  dr. V. Safronovas pasiūlė tokį patikslintą atminimo lentos tekstą: „Šiame name XX a. 4-ajame 

dešimtmetyje gyveno žurnalistas ir visuomenininkas Rudolfas Valsonokas (gimimo-mirties data)“. 

  Z. Genienė pritarė dr. V. Safronovo pasiūlytam tekstui, kuris yra trumpas ir atspindintis 

realybę. 

V. Juška pritarė V. Safronovo pasiūlytam tekstui. 

dr. A. Drukteinis, A. Cesiulis pastebėjo, kad dabar V. Safronovo pasiūlytame tekste nebeliko 

apibūdinimo lietuvių ir žydų. 

Komisijos nariai diskutavo, ar reikia tekste apibūdinimo lietuvių ir žydų. 

V. Juška pastebėjo, kad tautybės klausimas yra keblus, pasiūlė atsisakyti minėtų apibūdinimų, 

nes tada reikėtų prie kiekvienos lentos pridėti tautybę. 

Z. Genienė  pritarė, kad užrašas būtų neutralus, be tautybės. 

dr. A. Drukteinis pritarė, kad žodis visuomenininkas labiau tinkamas, gyvas. 

A. Petraitis pritarė dėl visuomenininko, nes mažiau žodžių. 

dr. V. Safronovas paaiškino, kad anksčiau jis buvo siūles apibūdinimus lietuvių ir žydų dėl 

siekio parodyti, kad R. Valsonokas nebuvo vienos kultūros žmogus, o ne dėl tautybės. Pritarė, kad 

tekstas būtų be žodžių lietuvių ir žydų. 

  

NUTARTA. Patvirtinti tokį Rudolfo Valsonoko atminimo lentos tekstą ant namo Liepų g. 28 

Klaipėdoje: 

ŠIAME NAME 

 XX A. 4-AJAME DEŠIMTMETYJE  

GYVENO ŽURNALISTAS IR VISUOMENININKAS 

 RUDOLFAS VALSONOKAS  

(1889 – 1946) 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
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5. SVARSTYTA. Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų 

suteikimo komisijos protokolinių nutarimų vykdymo. 

 

 Pranešėja - Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus vyr. specialistė. 

R. Mažonienė informavo, kad yra keletą klausimų: 

 Komisijai yra pateiktas nepadarytų darbų per 3 m. sąrašas, iš jų: 2 (du) darbai jau pradėti 

daryti: dėl N. Nafthalio atminimo įamžinimo ir R. Valsonoko atminimo lentos perkėlimo. 

Taip pat Komisija buvo nutarusi perkelti kitam posėdžiui svarstyti šiuos klausimus: 

 Dėl pavadinio suteikimo didžiajam ežerui, renkantis vieną iš 3 galimų pavadinimų: Svijonė, 

Žvejonė ar Aulaukis, nes Komisija nutarė panaikinti Komisijos 2017-04-10 protokolo Nr.(20.4)-

TAR1-41 nutarimą ir mažajam ežerui pavadinimo nesuteikti. 

 Dėl 11-kos kapitonų atminimo įamžinimo būdo. Teikėjas Klaipėdos miesto tarybos narė Nina 

Puteikienė. 

R. Mažonienė pristatė Komisijai trumpą sąrašą „Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo 

ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos protokoliniai nutarimai ir jų vykdymas 2018-2020 m. 

nepadaryti darbai arba neatėjo įgyvendinimo laikas“. 

R. Mažonienė informavo, kad pirmas klausimas sąraše yra „Dėl savanorio Vaclovo Šulco 

atminimo ženklo Skulptūrų parke“, kuris buvo svarstyta Komisijos posėdžiuose  2018-09-12 ir 2018-

10-11. Protokoliniu nutarimu buvo nutarta: „Nepritarti siūlomai savanorio Vaclovo Šulco kapo 

įamžinimo formai. Informuoti raštu Remigiją Zinkevičienę, kad yra parengtas Skulptūrų parko 

sutvarkymo planas, kuriame numatyta buvusių kapinių pažymėjimo vietos. Kai parkas bus 

sutvarkytas, nustatytose vietose bus galima įrengti palaidotų asmenų atminimo pažymėjimo 

ženklus.“. Apie tai raštu informuoti artimieji, kurie buvo parašę prašymą dėl Vaclovo Šulco. Planuota 

buvo 2023 m. pabaigti Skulptūrų parko sutvarkymo  darbus. 

V. Juška informavo, kad Skulptūrų parke tvarkymo darbai dar nepradėti. 

R. Mažonienė informavo, kad kitas klausimas yra Nathano Nafthalio atminimo lentso 

pakabinimas vietoj  Rudolfo Valsonoko lentos ant namo Liepų g. 3. Informavo, kad Kultūros skyrius 

parengė miesto tarybos sprendimą dėl N. Nafthalio atminimo įamžinimo. Priminė, kad N. Nathalio 

atminimo lentos tekstas patvirtinta Komisijos posėdyje 2018-04-24. Pristatė atminimo lentos tekstą: 

„ŠIAME NAME XX A. 3-4 DEŠIMTMETYJE GYVENO MEDIENOS PRAMONINKAS, 

PORTUGALIJOS GARBĖS KONSULAS KLAIPĖDOJE NATHAN NAFTHAL (1887-1945)“. 

   

 dr. A. Drukteinis pastebėjo, kad tekstas yra netikslus ir jį reikia koreguoti: pavardė turi turėti 

galūnę –as, taip pat turi būti ilgas brūkšnys tarp gimimo ir mirties datos skaičių. 

dr. V. Safronovas pasiūlė patikslinti gyvenimo name datą iš vienaskaitos į daugiskaitą: 3 – 4-

ajame dešimtmečiais. Pasiūlė nutarime įrašyti, kad reikia pakoreguoti Komisijos posėdyje 2018-04-

24 patvirtiną Nathalio Nafhalio atminimo lentos tekstą. 

R. Mažonienė pristatė Komisijos 2021-01-12 posėdžio nutarimą dėl klausimo „Dėl klaidinančių 

užrašų ant istorinių paminklų“: „Rekomenduoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui sudaryti specialią komisiją, į kurios sudėtį įeitų istorikai, kad atliktų Klaipėdos mieste 

esančių paminklų inventorizaciją ir nustatytų, kurie užrašai prie paminklų neatitinka istorinės tiesos. 

Komisija surinktą informaciją turėtų pateikti Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir 

gatvių pavadinimų suteikimo komisijai, kad ši nuspręstų kokiu būdu informaciją patikslinti.“. 

Informavo, kad minėta komisija nebuvo sudaryta, nes tai pasirodė netikslinga -  su visais susipyktų 

ir buvo neaišku: už kieno lėšas būtų įrengti patikslinti tekstai, kiek tai kainuotų, kas nuspręstų kurių 

paminklų ir kaip tekstus reikia tikslinti ir kt. 

 dr. V. Safronovas priminė, kad 2028 m. Komisija buvo gavusi LR Seimo narės kreipimąsi, kad 

ant paminklo žuvusiems tarybiniams kariams Skulptūrų parke yra užrašas neatitinkantis tikrovės. 

V. Juška informavo, kad yra LR Kultūros ministro teisės aktas dėl įamžinimo užsienio 

valstybėms kultūros paveldo. Vadovaujantis šiuo teisės aktu, šiemet turėjo būti paženklinti visi 

panašūs objektai. Šiuo metu Paveldosaugos skyrius derina tekstą su Gyventojų rezistencijos ir 

genocido centru ir minėtas objektas bus paženklintas teisingu tekstu. Pažymėjo, kad pagal šį teisės 
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aktą tekstą derina Gyventojų rezistencijos ir genocido centras ir Komisijoje tekstas nederinimas. 

Paveldosaugos skyrius atsakymo laukia jau 3 mėnesius, nes centras turi daug darbo.  

dr. V. Safronovas pastebėjo, kad klausimas yra nebeaktualus, nes konkretus klausimas yra 

išspręstas valstybiniu lygiu. 

 E. Deltuvaitė pritarė, kad nebereikėtų organizuoti Komisijos, nes tai būtų darbas dėl darbo. 

 A. Cesiulis pritarė, kad nereikia be reikalo kelti politinės įtampos. 

R. Mažonienė pristatė Komisijos 2021-01-12 posėdžio nutarimą dėl diskusinio klausimo 

„Informacija dėl lietuviškų tradicinių vietovardžių vartojimo Lietuvos transporto sistemoje“. 

Informavo, kad klausimą inicijavo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus 

raštas dėl lietuviškų tradicinių vietovardžių vartojimo Lietuvos transporto sistemoje. Buvo 

pageidaujama, kad autobusų, vykstančių į Kaliningradą Rusijos Federacijoje, maršrutuose šalia 

rusiškų pavadinimų butų užrašyti ir lietuvių kalba tradiciniai vietovardžiai: Karaliaučius, Tilžė ir kt. 

Informacija buvo tik išklausyta ir nutarimas nepriimtas. 

dr. V. Safronovas ir A .Cesiulis pastebėjo, kad šitas klausimas nėra Komisijos kompetencijoje. 

 R. Mažonienė pristatė Komisijos 2021-10-04 posėdžio nutarimą dėl klausimo „Dėl Prūsijos 

karalienės Luizės atminimo įamžinimo“. Protokoliniu nutarimu buvo nutarta: „Rekomenduoti 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai išsiaiškinti galimybes Tauralaukyje (dabartinio 

miškelio vietoje) suplanuoti parką ir jį įteisinti.“. Informavo, kad šiuo metu nėra galimybės 

suformuoti toje vietoje parką. 

V. Juška papasakojo, kad dabar toje vietoje yra privatūs žemės sklypai ir miško žemė ir gana 

sudėtinga būtų įkurti naują parką, ypač žinant, kad yra kitų tvarkytinų objektų, kuriems pirmiausia 

reikia finansinių investicijų  – pvz. Bachmano dvaras su savo parku, miesto senosios kapinės 

Skulptūrų parke ir kt. Pažymėjo, kad naujo parko formavimas susiję su daugelio kliūčių, vien 

„išmiškinimas“ kiek užtruktų. 

dr. A. Drukteinis pastebėjo, kad šitą klausimą spręsti dar anksti, nes dabar nėra galimybės. 

dr. V. Safronovas papasakojo, kad savavališkas parko ženklinimas jau įvyko – ten jau yra 

kažkoks ženklas su užrašu. 

V. Juška priminė, kad savivaldybė finansavo J. Saulėnienės knygą apie Karalienę Luizę ir taip 

prisidėjo prie jos įamžinimo. 

R. Mažonienė pristatė Komisijos 2021-10-04 posėdžio nutarimą dėl klausimo „Dėl Svijanės 

ežero pavadinimo pakeitimo į Žvejonės ežero“ ir priminė, kad praeitame Komisijos posėdyje 2021-

04-22 buvo nutarta panaikinti Komisijos 2017-04-10 protokolo Nr.(20.4)-TAR1-41 nutarimą ir 

mažajam ežerui pavadinimo nesuteikti ir svarstyti klausimą dėl vardo didžiajam ežerui suteikimo 

kitame Komisijos posėdyje. 

dr. V. Safronovas priminę, kad jis atliko tyrimą dėl pavadinimo ir jį el. paštu susirašinėjime 

2021-05-04 laiške pateikė Komisijos nariams. 

dr. A. Drukteinis pasiūlė svarstyti klausimą dėl pavadinimo suteikimo didžiajam ežerui 

kitame posėdyje. 

R. Mažonienė pristatė Komisijos 2021-10-04 posėdžio nutarimą dėl klausimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos prezidento Antano Smetonos atminimo įamžinimo.“.  Protokolu buvo nutarta „Žymių 

žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisija pripažįsta ir vertina 

Antano Smetonos nuopelnus Lietuvos valstybei, tačiau mano, kad jo įamžinimo faktas Klaipėdoje 

šiuo metu nėra subrendęs, atsižvelgiant į tai, kad iki šiol mieste neįamžintos asmenybės, 

nusipelniusios Klaipėdai.“ Informavo, kad Darbo grupė 1923 m. paminėti  nutarė į priemonių planą` 

įtraukti žmonių, prisidėjusių prie Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, įamžinimą. 

A. Cesiulis priminė, kad į klausimą, kodėl mes neįamžinome prezidentą A. Smetoną, labai 

gerai atsakė dr. V. Safronovas ir pasiūlė daugiau nediskutuoti dėl klausimo, kuris jau vieną kartą buvo 

atmestas. 

 R. Mažonienė informavo, kad kiti Komisijos nutarimų neatliktų darbų sąraše pateikti darbai 

jau padaryti ir priminė, kad liko paskutinis klausimas „Dėl 11-kos kapitonų įamžinimo formų“, kurį 

praeitame Komisijos posėdyje pateikė miesto tarybos narė N. Puteikienė. 

A. Cesiulis priminė, kad Komisijoje buvo kalbėta, kad kapitonų vardais pavadintos gatvės 

turėtų vesti link jūros, tačiau artimiausių metų tokių nebus. Pasiūlė Komisijos nariams paieškoti 

kitokių įamžinimo formų nei gatvių pavadinimų suteikimas. 
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dr. A. Drukteinis pasiūlė nesvarstyti klausimo dėl kapitonų įamžinimo formų, nes tai ne 

Komisijos kompetencija. Pastebėjo, kad Komisija galėtų svarstyti tik konkretų pateiktą pasiūlymą dėl 

konkrečios formos ar teksto. 

NUTARTA.  

1. Įpareigoti dr. A. Drukteinį pakoreguoti Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių 

pavadinimų suteikimo komisijos 2021-01-04 posėdžio protokolu 2018-05-08 Nr.(20.4)-TAR1-50 

patvirtintą Nathano Naftalio atminimo lentos tekstą ir atsiųsti jį el. paštu Kultūros skyriui. 

2. Svarstyti klausimą „Dėl Svijanės ežero pavadinimo“, kitame Komisijos posėdyje kad priimti 

galutinį sprendimą ir suteikti pavadinimą didžiajam ežerui, vadovaujantis dr. V. Safronovo surinkta 

medžiaga. 

3. Nesvarstyti klausimo „Dėl 11-kos kapitonų įamžinimo formų“, kurio teikėjas Klaipėdos miesto 

savivaldybės narė Nina Puteikienė, nes Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių 

pavadinimų suteikimo komisija svarsto tik pasiūlymus ir prašymus dėl konkrečių įamžinimo formų 

ir tekstų. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 

 

Posėdis baigėsi 16.15 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Arvydas Cesiulis 

 

Posėdžio sekretorė Raimonda Mažonienė 


