ZYN4IV ZMONIU,ISTORINIU DATU,IYYKIU IAqZINIMO IR GATVIU PAVADINIMU
SUTEIKIMO KOMISIJOS POSEDZIO PROTOKOLAS

eda
Posedis ivyko 2016 m. rugsejo 14 d. 10 val.
PosedZio pirmininkas Vy'tautas iepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys,

Zymitl

Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas.
PosedZio sekretord Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultlros departamento Kulturos skyriaus vyr. specialiste.

Dal]'vavo (6 nariai i5 9 ):
1. dr. Vy.tautas eepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
2. Eugenija Krasauskiene, V{ Registrq centro Klaipedos filialo direktoriaus pavaduotoja;
3. doc. dr. Silva Pocyte, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore
vyresnioji mokslo darbuotoja;
4. prof. dr. Daiva K5aniend, Klaipedos universiteto profesore emerite;
5. prof. dr. Vygantas Vareikis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
6. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kult[ros
departamento direktore ;

PosedZio svediai:

1. Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos transporto skyriaus
vedejas;

2. Gintaras Neni5kis, V5{ ,,Klaipedos keleivinis transportas" direktorius;
3. V1-tautas Nauseda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir GIS
skyriaus vedejas;
4. Vytautas Petrulis, asociacijos ,,J[ros vetetanai" pirmininkas;
5 . Dionyzas Varkalis, asociacij o s,,J[ro s veteranai" narys ;
6. Antons Kontautas, UAB Almata direktorius;
7. Petras BekeZa, Lietuvos jtrrininkq sEjungos pirmininkas, J[rines kultlros koordinacines
tarybos pirmininkas.
8. Jurga Petronytd, dienra5dio ,,Vakarq ekspresas'o Zurnaliste.

DARBOTVARI(E:
1. DOI paminklo buvusiam Lietuvos laivynui"
2. DCI jiiriniq metq pavadinimq.
3. DCI naujai suplanuotos gatv6s pavadinimo.
4. DCI autobusq stoteliq pavadinimq pakeitimo ir suteikimo.
5. DCI paminklo Jonui Polovinskui - Budriui.
6. DCI prioritetq sitrlymo 2017 m. kultflros projektq dalinio finansavimo i5 savivaldyb€s
biudZeto l65q konkursui .
PosedZio medZiaga:

1. Asociacijos ,,Jtiros veteranai" 2016-06-29 ra5tas ,,Del paminklo buvusiam Lietuvos laivynui"
priedu,
su
3Iapai;
2. Jfirines kulttros koordinacines tarybos 2016-08-02 ra5tas Nr,TM9-170 ,,Del pavadinimq
suteikimo metams", 2 Iapai;

z

ir

3. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistines pletros departamento Geodezijos
GIS skyriaus 2016-08-02 raStas Nr.VS-4273 ,,Ddl gatves pavadinimo" ir priedas -gatves planas,2

lapai;
4. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Miesto flkio departamento 2016-09-12 ra5tas
Nr.VS-4899 ,,Del autobusq stoteliq pakeitimo ir suteikimo"' 1 lapas;
5. V. Kavaliausko pasirllymas el.pa5tu 2016-09-09 Merui iamLifit Lietuvos valstybes 100-meti,
pastatant paminkl4 Jonui Polovinskui - Budriui, 1 lapas;
6. KuftUros projektq dalinio finansavimo i5 savivaldybes biudZeto le5q nuostatai (6 punktas), 4

lapai;
T.Pavyzdys -2016 m. kulturos projektq konkurso prioritetai,

1.

1 lapas.

SVARSTYTA. DCI paminklo buvusiam Lietuvos laivynui.

Pranesejas - Vytautas Petrulis, asociacijos ,,J[ros vetetanai" pirmininkas.

V. Petrulis pristate asociacijos ,,J[ros veteranai" pakartotinf pra5ym4 iamLint\ buvusi Lietuvos

ingq praeiti
laivyn4, pastatant jam paminkl4. Asociacija,,J[ros
- dideli Lietuvos laivyn4. Siuo metu jis baigia visi
Tarybiniais
V. Varkalis papasakojo, kad laivyne jis uZau
Transporto
laikais laivyne dirbo 34 000 Zmoniq. Buvo Pr
laivynai. Dabar Lietuvos laivus baigai supirkti latviai. PareiSke, kad jis nemat4s Lietuvos laivyno
ateiiies. PaZymejo, kad i5tisos klaipediediq kartos praleido laivyne savo jaunystg arba vis4 gyvenim4"
P" BekeZa informavo, kad asociacija ,,Jlros veteranai" su Siuo pra5ymu du kartus kreipqsi i
Jurines kultflros koordinacinE tarybE, kuri nepritare Sia idejai, kadangi pirm4 karl4 s4voka ,,istorinis
Lietuvos laivynas" pasirode neai5ki, taip pat t an.ulqkarl4pasifllyta s4voka,,buvEs Lietuvos laivynas"
taip^ pat yra neai5ki ideja paminklui.
V. Cepas paklause Komisijos nariq: ar verta staty4i paminkl4, nes ne visai praeidiai statomi
paminklai.
V. Vareikis pastebejo, kad i visq paminklq statym4 reikia Linreti kompleksi5kai. Mieste pastatyti
paminklai menkaverdiai, Salti, nepatraukl[s. Paminklai praeidiai turi b[ti modemls. Pasifle ne
paminklus, o laivus statyti. Taip pat pasiUle del iamZinimo klausimq tartis su Lietuvos jfirq
muziejumi. Parei5ke, kad pritaria jurines kultflros iamZinimui, tadiau kitokiomis formomis -pvz. per
veliavas.
D. K5aniene pritare V. Petrulio parei5kimui, kad laivyno nebera, paLymeio, kad tai akivaizdu ir
Zino visi. PasiUle iamlintiZenklais ir kompleksiSkai, tadiau su viltimi, kad jis dar bus.
S. Pocyte pastebejo, kad su paminklq statyba Klaipedoje yra absoliutus chaosas - statoma visur,
kur tik yra vietos, miestas iSbalansuotas. Tadiau reikia dZiaugtis, kad yra siulymq, kad miestiediaiyra
neabejingi vykstandiam procesui. Akcentavo, kad svarbiau yra pletoti jflriniq kultlros Zenklq sklaid4.
Pastatytas paminklas skleistq Lini1: kad tai yrapabaiga, Zenklas kuo buvome ir kad jau nebesame
jfrine valstybe. Galima b[tq iamZinti tiesiog Lietuvos laivynq,tadiau nera idejos - koks ir kur. Pasiule
nera5yti ,,istorinis" ar ,,buvgs", kadangi tai nubraukia visk4'
E. Krasauskiene pritare S. Pocytes pasifllymui pagerbti Lietuvos laivyn4.
N. LauZikiene pastebejo, kad niekas nestato paminklo ,,buvusiai mamai". PaaiSkino, kad
nepritaria paminklo buvusiam ar istoriniam Lietuvos laivynui statymui. PaZymejo, kad pritaria
Komisijos nariq nuomonei del paminklq statymo mieste. Papasakojo, kad Klaipedos miesto ivatzdLio
komisija kartu su miesto dailininku ai5kinsis tvark4 ir vietas, kur mieste statyti atminimo Zenklus'
Pritare del i[rines kult[ros Zenklu sklaidos mieste ivairiomis formomis, pasiUle diskutuoti.
V. Cepls pastebejo, kad aktualiau yra mieste statyti jlrines kultUros Zenklus. Pasi[le suteikti
jurines kult[ros Zenklus pastatams: pavadinti juos Zymiq jurininkq vardus, gaminti veliavas,

atminimo lentas, pavadinti krantines.
V. Cepas reziumavo, kad komisija i5 esmes pritaria, kad toks Zenklas b[tq, tadiau ptadhar
siflloma (be pasirinktos vietos) padiskutuoti, kokia forma tai galetq blti iamZinta.

NUTARTA:

1.

Pritaria asociacijos,,hros veteranai" pasiflymui iamLinti Lietuvos laivyn4.

3

Rekomenduoja asociacijai ,,J[ros vetetanai" del Lietuvos laivyno iamZinimo formq
diskutuoti su j[rinemis organizacijomis. Veliau i5diskutuotus pasifllymus de
ir
iamZinimo formq'pristatyti Zymit4 Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo
suteikimo komisijai bei Klaipedos miesto ivaizdZio komisijai. Pasiulymai turi

Z.

vietos mieste.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

2.SVARSTYTA. Ddl jtrriniq metq pavadinimq.
prane5ejas - Peiras BekeZa, Lietuvos jurininkq s4iungos pirmininkas, Jflrines kultlros
koordinacines tarybos pirmininkas.
P. BekeZa pristate-Jtrines kulturos koordinacines tarybos (toliau - JKKT) pasifllym4 Kiaipedos
miesto savivaldybes tarybai suteikti Klaipedos miestui jtrinius pavadinimus: 2017 m. - Jurines
prekybos
metai, 2018 m. - MaZosios Lietuvos metai ir 2018 m.- DidZiojo Elingo metai.
^
N. LauZikiene paaiskino, kad,2017 m. bus paskelbti Kulttros metais, nes Klaipeda bus Lietuvos
kultflros sostine ir tam yra parengtaprograma.
P. BekeZa pastebejo, kad metai gali tureti ir kelis pavadinimus arba Jurines prekybos metai galetq
blti viena i5 Kultflros metq krypdiq.
V. Vareikis pasidZiauge geru JKKT pasifllymu. Jo nuomone, jfirinis metq pavadinimas miestui
yra aktualesnis nei abstraktus Kulturos metq pavadinimas, primine Vetrungig metus. Pritare 2017 m.
ir2019 m. pavadinimams, nepritare del2018 m., kadangi bus minimas Lietuvos valstybes Simtmetis.
D. KSaniene pritare v. vareikiui, kadangi miesto specifika yra jtrine.
S. Pocyte pt1tu.. V. Vareikiui ir D. K5anienei. Paklause, ar gali bflti suteikiami metams 2

t*"*i"##ikiene

atsakd, kad galima, tadiau b[tg gaila idejos kadangi parengta Kult[ros metq
programa ir jiirinis metq pavadinimas ,,Jtrines prekybos metai" neturetq konkrediq priemoniq,
kuriomis butq igyv.endinama jo sklaida.
E. Krasauskiene pritare del jflriniq metq suteikimo Klaipe dai - 2017 m. ir 2019 m'
N. LauZikiene pritare del 2019 m. pavadinti DidZiojo Elingo metais. Pasirlle 2019 metus

pavadinti,,Jfirinds kultfiros metais".
V. C.pur pastebejo, kad Seimas Siuos metus pavadino ,,Bibliotekq" ir ,,Jaunimo" metais.
paZymejo, kad visi pasiUlymai yra gerainiciatyva. Svarbu, kad tai pasiektq Zmones. Tai pledia Lodynq
ir aliraii. paZymejo, kad prekyba yra kultlros ne5ejas visais laikais, o jurine prekyba yra miesto
jtrines kulttros dalis.

NUTARTA:
1. pritarti Jurines kulturos koordinacines tarybos pasi[lymui pavadinti 2019 m. Klaipedoje ,,DidZiojo
Elingo metais".
2. Rekomenduoti J[rines kult[ros koordinacines tarybai teikti pasiflymus del juriniq metq suteikimo
toliau sekantiems metams.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

N. LauZikiene.
SVARSTYTA. DCI naujai suplanuotos gatv€s pavadinimo.
prane5ejas - Vytautas Nauseda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir

I5 posedZio i5ejo

3.

GIS skyriaus vedejas.

V.

Nauseda informavo, kad reikalinga suteikti pavadinim4 naujai suplanuotai gatvei

Tauralaukyje.
A. Kontautas pasitle suteikti naujai suplanuotai gatvei KurSiq gatves pavadinim4, kadangi netoli
yra kurSiq senkapis. Pristate MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus informacij4 ir argumentus del
sillomo pavadinimo.
V. Vareikis pritare i5 esmes siulomam pavadinimui, tadiau pastebejo, kad geriau tiktq Pilsoto
gatves pavadiniams, nes Salia yra vienos i5 kur5iq genties Pilsoto Zemes.

+

V. Vareikis pasiUle ateityje pakeisti Siame rajone esandios Arimq gatves pavadinim4 ir suteikti jai
MaZosios Lietuvos veikejo, diplomato Dovo Zauniaus vard4.
D. K$aniene pritare, kada pavadinimas Kur5iq gatve yralabai graLus, tadiau pastebejo, kad Sis
pavadinimas biitq klaidinantis, kadangi mieste jau yra KurSiq aikSte.
S. Pocyte paZymejo, kad ji yrauLtai, kad mieste atsirastq kuo daugiau pavadinimq, susijusiq su
kursiais, tadiau naujai gatvei suteikti Pilsoto gatves pavadinim4. Primine, kad mieste Gandarli5kese
yra,,Pilsoto" daugiaauk5tis.
V. Cepas pasiflle balsuoti, kas uZ tai, kad naujais suplanuotai gatvei suteikti Kur5iq gatves
pavadinim4?
Balsuota - 0 balsq.
V. Cepas pasiule balsuoti, kas uZ tai, kad naujais suplanuotai gatvei suteikti Pilsoto gatves
pavadinim4?
Balsuota - 5 UZ.
NUTARTA. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes tarybai suteikti naujai suplanuotai gatvei
Pilsoto gatves pavadinim4.
Balsuota - 5 UL'
4. SVARSTYTA.'Ddl autobusq stoteliq pavadinimq pakeitimo ir suteikimo.
Pranesejas - Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos transporto
skyriaus vedejas.
R. Mockus primine, kad praeitame Komisijos posedyje buvo pasi[lyta autobusq stotelei Salia
Styu.l gatves suteikti stambesnio objekto pavadinim4.
R. Mockus pristate pasiulym4 autobusq stoteles ,,Luizos" abiejose Liepq gatves pusese

Draglnq rajone pavadinim4 pakeisti ir pavadinti ,,Dragt1nq" autobusq stotele, kadangi Sis
gyvenamasis objektas yra didelis ir senai susiformavgs, todel naujasis stoteles pavadinimas tiksliau
Zymes viet4.

Taip pat, atsiZvelgiant i ,,Lornos" klinikos pacientq pageidavimus, siflloma naujai rengtai
autobusq stotelei Naujojo Uosto gatveje ties sankryZa su GeguZes gatve, suteikti ,,Vites" stoteles
pavadinim4.

Komisijos nariai, pasitarg, nutare pasiflyti palaukti del autobusq stotelds, kuri yra Salia Slyvq
gatves, pavadinimo ir svarsty.ti 5i klausim4 kitame Komisijos posedyje, kai paai5kes situacija del Salia
esandios mokyklos likimo.
NUTARTA.:
1. Pritarti siflomiems autobusq stoteliq pavadinimams:
1.1. Pakeisti ,,Luizds" stoteles pavadinim4 i ,,Drag[nq" stoteles pavadinim4 Liepq gatves abejuose
pusese DragDnu gyvenamojo kvartalo rajone;
1.2. Suteikti naujai autobusq stotelei pavadinim4 ,,Vites" stotele Naujojo Uosto gatveje ties sankryZa
su GeguZes gatve.

2. Klausim4 del autobusq stoteles, kuri yra Salia Slyvq gatves, pavadinimo svarstlti kitame Zymttl
Zmoniq, istoriniq datq, ir,ykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos posedyje.
5. SVARSTYTA. DOI paminklo Jonui Polovinskui - Budriui.
Prane5ejas - Vytautas depar, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Zymiq Zmoniq,
istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas.
V. depas inforrnavo, kad Komisija gavo Viliaus Kavaliausko pasi[lym4 el.pa5tu merui
V. Grubliauskui del Jono Polovinsko - Budrio atminimo iamZinimo, pastatant jam paminkl4 prie5ais
buyusi4 Prefekt[r4. Lai5ke taip pat siriloma kartu iamZinfi 1923 m. sukilimo dalyvius, pakabinant
ant buvusios Prefekttros (Teatro a.) sienos jq bareljefus arba atminimo lentas. V. Kavaliausko
pasifllymas, skirtas Lietuvos Valstybes atk[rimo 1 00-mediui pamineti.
V. Vareikis pritare pasi[lymui. Primine, kad J. Polovinskas - Budrys palaidotas Niujorke,
Amerikoje. Tokiu atveju reiketq ji atsiveZti, perlaidoti ir tada dia pastaty-ti paminkl4.

)

D. KSaniend pritare J. Polovinsko - Budrio famZinimui, tadiau nepritard, kad reikia statyti
paminkl4. Pasiule jo atminimEiamLintr kokiu nors Zenklu ar pavadinti gatvg.
S. Poclte abejojo del gatves pavadinimo, kadangi dviguba pavarde bftq ne itin patogu.
Nepritare paminklo statymui, nes jq mieste ir taip yra perteklius. Pritartq bendrai atminimo lentai.
Ant buvusios Gubernatlros (Liepq g. 10 ) pastato galetq btti bendra atminimo lenta su iZymiomis

miesto valdymo asmenybemis tarpukario Klaipedoje. Primine Klaipedaturi skol4 del Dovo Zauniaus,
kilusio i5 MaZosios Lietuvos 1923 m. sukilimo dalyvio, diplomato, 1929-1934 m. buvusio Lietuvos
uZsienio reikalq ministro.
E. Krasauskiene pritare, kad iamZinimo forma galetq bflti atminimo lenta. Nepritare paminklui.
V. iepas pritare, kad J. Polovinsk4 - Budri, kurio nuopelnai Klaipedai yra neabejotini, reikia
atminimo lenta,
iamLinti, Pastebejo, kad lamLinimo forma gali bUti ne tik paminklas, bet

ir

konferencija ir kt.

NUTARTA:
1. Pritarti V. Kavaliausko pasi[lymui iamZinti Jono Polovinsko

- Budrio, 1923 m. Klaipedos

sukilimo vado atminim4 Klaipedoje.

Rekomenduoti Klaipedos savivaldybes administracijos Kult[ros skyriui organizuoti
diskusijas del Jono Polovinsko - Budrio atminimo iamZinimo formq.

2,

4.

SVARSTYTA. Del prioritetq siUlymo 2017 m. kulttrros projektq dalinio finansavimo
savivaldyb0s biudZeto l65q konkursui .
Praneseja - Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo

i5

ir

kultfiro s departamento Kultlros skyriaus vyr. specialiste.
R. MaZoniene informavo, kad Kult[ros skyrius artimiausiu metu paskelbs kultflros projektq
dalinio finansavimo i5 savivaldybes biudZeto le5q konkurs42}l7 m. Pagal nuostatus Kultlros ir meno
taryba skelbia finansavimo prioritetus, atsiZvelgdama i Salies ir miesto aktualijas bei atsiZvelgdama i
Jlrines kult[ros koordinacines tarybos, Zymi4 Zmoniq, istoriniq datq, ir,ykiq famZinimo ir gatviq
pavadinimq suteikimo komisijos, Klaipedos miesto ivaizdlio komisijos, Tautiniq maZumq tarybos
sifilymus.
R. MaZoniene pakomentavo 2016 m. buvusius kulturos projektq finansavimo prioritetus.
Pastebejo, kad Siame Komisijos posedyje pristatytas JKKT pasifllymas paskelbti 2017 m. Jlrines
prekybos metais, tiktq buti kultDros projektq prioritetu, kadangi jis galetq biiti igyvendinamas
konkrediais projektais. Paklause, kokie butq Komisijos pasi[lymai del finansavimo prioritetq.
Komisijos nariai taresi del JKKT pasifil1'to prioriteto ir jam pritare.
NUTARTA. Rekomenduoti Kulttros skyriui, skelbiant kultflros projektq dalinio finansavimo i5
savivaldybes biudZeto lesq konkurs4, vien4 i5 prioritetq paskelbti, kad201'7 m. skirti Jfrines prekybos
360 m. sukakdiai pamineti.
Posedis baigesi

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretord

12val.

Vytautas eepas

