
ZYM.IV ZMONIIJ,ISTORINIU DATU,IVYKIU IAMZINIMO IR GATVIU PAVADINIMU
SUTEIKIMO KOMISIJOS POSE,DZIO PROTOKOLAS

Klaipeda

Posedis ivyko 2017 m. kovo 24 d. 13,15 val.
PosedZio pirmininkas Vytautas eepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, 2ymi4

Zmoniq, istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinirnq suteikimo komisijos pirmininkas.
PosedZio sekretore Raimonda MaZoniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

Ugdymo ir kultlros departamento Kultlros skyriaus vyr. specialiste.

Dal)'vavo (6 nariai i5 9 ):
1. dr. Vytautas Cepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Zymi'4 Zmoniq,

istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas;
2. Au5ra Kavaliauskiene, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos

muziej aus Etnografij os skyriaus vedej a;

3. Eugenija Krasauskiene, V{ Registrq centro Klaipedos filialo direktoriaus pavaduotoja;
4. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kulturos

departamento direktore ;

5. Birute Radavidiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Dokumentacijos
valdymo skyriaus vyr. specialiste;

6. Zita Geniene, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus
Istorijos skyriaus vedeja.

PosedZio dalwiai:
1. Vytautas Nausdda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus

vedejas;
2.Doc. dr. Gintautas Zabiela, Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys;
3. Simonas Gentvilas, Lietuvos Respublikos Seimo narys;
4. Aurimas Mockus, Sitoiq senilnaitijos senilnas;
5. Tomas Selinis;
6. Edita Barauskiend, Lietuvininkq bendrijos ,,MaZoji Lietuva" pirmininke;
7. Jonas Luk5as, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus narys.

,DARBOTVARKE:tl. Ddl Ernesto Galvanausko atminimo iamZinimo.
" 2. D6l Klaip€dos tautinio paminklo Borussia - Priisija.
' 3. D6l gatves pavadinimo Arimq g. rajone.

4. Ddl Mumlaukio (Aulaukio) eL,ero senojo pavadinimo sugraZinimo.
v5. Ddl Petro Tarasenkos atminimo iamZinimo.

V 6. D6l Dands up0s pavadinimo keitimo i ,,Dangg".

PosedZio medZiaga:
1. Arvydas Juozaitis, 2016-11-26Iteipimasis, 1 lapas;
2. Arvydas Juozaitis, straipsnis dienra5tyje,,Vakarq ekspresas" 2016-11-16 ,,Skverui prie Danes

- Ernesto Galvanausko vardq!", I lapas. 
.__ 

,



inacines
ocento, ,,

Klaipedo
ministrac

Nr.vl-L?.63 ,,Ddl.gatves pavadinimo" ir suplanuotos gatves planas, 2lapai.
5' Silojq seniunaitijos senilnaidio Aurimo Mo&aus iog-oz-zs prasymas ,,Ddl Mumlaukio

(Aulauk
6.

iam'inti 
2017-03-01 ,,sillymas
q",7lapas.7' Lietuvos archeologijos draugijos 2017-03-01 ra5tas ,,Del petro Tarasenkos atminimo

iamZinimo", 1 lapas.
7. LR Seimo nario Simono Gentvilo 2017-03-09 ra5tas Nr.2017lSN-5 ,,Del upes ,,Dand:,,pavadinimo keitimo i ,,Dangg" Klaipedos miesto savivaldybds merui V, Grubliauskui, l iupur;
8. LR Seimo nario Simono Gentvilo 2017-02-274 raltas 20l7SN-/S-2 rastas ,,Del up6s ,,I)ane,,papildomo pavadinimo,,Dangd,, naudojimo,,, 1 lapas;
9. Kultfiros paveldo eksperto Kgstudio Dernerecko iSvada ,,Del upds ,,Dane,, papildomo

pavadinimo ,,Dangd" LR Seimo nariui S. Gentvilui, 6lapar.

1. SVARSTYTA. Ddl Ernesto Galvanausko atminimo iamzinimo.
iepas pristate Arvydas Juozaitis, 20I6-11-i6 t<reipim4si del Ernesto Galvanausko

iamZinimo, siulant suteikti jo vard4 Danes skverui.
B' Radavidiene pasiule organizuoti platesnes diskusijas visuomeneje del skverelio pavadinimo

miesto centre - tuomet b[tq sulaukta daugiau pasiDlymq.
E' Krasauskiene primine, kad jau buvo nutarta Danes skver4 skirti Lietuvos 100- medio

paminejimui.
N. LauZikiene pastebejo, kad A.

pakabinat atminimo lent4 ir suteikiant sk
ar pan., o apsisprgsti kaip butq galima ge
suteiktas gatvei E. Galvanausko vardas.
gyveno pagaminta, tadiau nepakabinta, nes namas remontuojamas. pasakg,
kad del laiko, nes buvo pritaria idejai Danes skver4 papuosti Lietuvos 100-mediui numatyti tvarkymo darbai.

Z. Geniene ir A' Kavaliauskiene pritare del atminimo lentos, tadiau abejojo del pavadinimo
suteikimo skverui.

v. cepas pasakd, kad jis is vis nepritaria skverelio pavadinimo
nevadins nei E. Galvanausko vardo skvereliui, nei Lietuvoi 100-medio
yralpratE - Danes skverelis.

keitimui, kadangi Zmones jo
vardo skvereliu, vadins kaip

N. LauZikiene pasiule iSsiaiSkinti, kokios galimybes pakabinti atminimo lent4 E. Galvanauskui,
jeigu namas apleistas.
NUTARTA:
1' Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes administracijai issiaiSkinti, kokios galimybes yra
greidiau pakabinti jau pagamint4 E, Galvanausko i minimo lent4 ant H. Manto g. 50 namo, kuris yra
nesutvarkytas;
2' Nesvarstyti klausimo del E. Galvanausko vardo suteikimo Danes upes skvereliui, kadan gi2016 m.
vasario 11 d. Komisijos posedyje (Protokolas 2016 m. vasario 24 d. Nr. (20.4.)-TAR1--ig) buvo
svarstomas klausimas del Lietuvos architektq sqjungos Klaipedos apskrities organizacijos piojekto
,,Lietuvos Respublikos 100-medio iprasminimo Klaipedoje idejq koniurso nuostatai,,.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Del Klaipddos tautinio paminklo Borussia - priisija.

V. Cepas pristate O. Miliaus, V. A. Gocento, E. M. Peteraidio )0rc-tZ-OZKreipim4si,,Del
Klaipedos tautinio paminklo Borussia - Pr[sija", kuriame pra5oma atstatyti paminkla.



iSke, kad Lietuvininkq
s yra Vokietijos istorinis
O. Milius parei5ke savo

,,MaLoji Lietuva" narys, bet ne visos bendrijos va
Z' Geniene papasakojo, Kad MaZosios Lietuvos istorijos muziejus rengiaparod4, kuriame bus

Sis paminklas buvo skirtas 100 m. pergalei pries
vo atstatytas ir ideologine prasme tiesq atspindejo
pradLioje susiformavo Vokietijos valstybe. Dabar Sio

. Radavidiene, N. LauZikiene, A, Kavaliauskiene

o idejai, tadiau pasiDle organizuoti diskusij4, kad
avo nuomong.

NUTARTA:
1' Nepritarti o' Miliaus, v. A' Gocento, E. M. Peteraidio pasi[lymui atstatyti paminkl4 Borussia -Pr[sija;

ziejui, rengiant parod4 apie paminkl4 Borusiia _

sij4 spaudoje del pasi[lymq iamLinti Klaipedos

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. D6l gafv€s pavadinimo Arimq g. rajone.
PraneSejas - Vytautas Nauseda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos irGIS skyriaus vedejas.
V' Nauseda informavo, kad reikia suteikti naujai suplanuotai gatvei vard,qArimq g. rajone.

Pristate suplanuotos gatves plan4.
V. Cepas primine, kad buvo ketinama keisti ir Arimq g, pavadinim4, kadangi Salia yra gatves,

kurios turi MaZosios Lietuvos toponimq ir hidronimq pavadinimus.
V' Nauseda pastebejo, kad Arimq gatve yra takoskyra: iS vienos puses yra gatves su i5nykusiq

kaimq pavadinimaii, iS kitos puses - gatves su MaZosios Lietuvos vietovardiiq pavadinimais.
Komisijos nariai tares

NUTARTA' Klausim4 del gatves pavadinimo svarstyti kitame Komisijos
posedyje, kuriame Komisijos ks si[lomus pavadinimus.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

ero senojo pavadinimo sugraZinimo.
A. Mockaus 2017-02-28 Pra5ym4 ,,Del

enqji - Svijanes,, bei KultUros paveldo
Salia esandiq dviejq eZereliq: did-Ziojo ir

eZerelis Siuo metu vadinamas Aulaukiu (arba
Salia esandiam maLajam eLereliui, kuris yra
Aulaukio dvaro teritorijoje. Todel didiji eZerell

A. Mockus paprase graLinti eZerui Svijanes eLerc pavadinim4.
V' Nauseda informavo, kad Lietuvos Respublikos upiq, eLer4,ir tvenkiniq kadastre Sis eZeras

neturi pavadinimo t paLymetas kaip Bevardis. omaZasis Aular-rkio eZerelis iS vis nepaZymetas.
Z. Geniene paai5kino, kad Aulaukio eZerelis gavo vard4 nuo Aulaukio dvaro.
V. Cepas informavo, kad pagal istorinius Saltinius Svijanes eaerasminimas iau XIII a.



iniuose galima atrasti eZero paminejim4 net XII a.,
,,Svijone,

ip tiksliai raSomas eierc pavadinimas.

ius eZerq pavadinimus:

Del senovinio eZero pavadinimo tikslu
kalbininkais.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

5' S'ARSTYTA. Der petro Tarasenkos atminimo iamiinimo.
draugijos 2017 _03_01 ra5t4,,Ddl petro Tarasenkos
i Zinomo archeologo ir ra5ytojo petro Tarasenkos

eikti g
jokios
entelds

e tarnavo p. Tarasenka, galetq b[ti dabartinis
kad buvo praSoma suteikti gatvei p. Tarasenkos

NUTARTA:

tio Tarasenkos atminim4,
iS Klaipedos universiteto

fakt4, kuriame konkrediai Klaipedos
Zemaidiq kunigaikSdio ButigeidZio

Nutarimas priimtas bendru sutarimu,

6. SVARSTYTA. D€l Dan6s up6s pavadinimo keitimo i ,,Dangg,,.
PraneSejas - Simonas Gentvilas, LR Seimo narvs.

017/SN-5,,Del upes
savivaldybes taryba
aLindino su istorijos

neatsiklausus Z

klaipediediq iki
metq oficialiai n

Informavo, kad jis issiai5kino vandens telkiniq pavadinimo keitimo procedlras: upespavadinimo keitimui arba senojo pavadinimo sugraZinimui, turetq pritarti viso savivaldybes per kuri4



teka upe' Tai arimui.reikia valstybines lietuviq kalbos komisijos pritarimo, Siaorganizacijat avadinimo iSsiqstas. Guvus visq minetq institucijq pritarimus, buskreipiamasi i
4 - Akmena - Dand, toks vardas yra registruotas
Klaipedo.je vadinasi jau Dane.

,,Dangd" ar ,,Danga", nes abu minimi istoriniuose Saltiniuose.

&S, teka per tris savivaldybes:
ngos rajono savivaldybe. Todel
imQ.

o pavadinimo sugraZinimo tikslingumo ir vardo

A' Kavaliauskiene primine, kad spaudoje ta tema buvo organ izuotadiskusija prie 5 m.Z' Geniene informavo, kad MaZosios Lietuvos istorijos muziejus savo dokumentuose visaoanaudoj a sen4ji upes pavadinim4,,Dangd,,.
E. Krasauskiene,,Danges,, pavadinimui.

adr+.

istorinius Saltinius s s
a. - XX a.: kiek kart s
kad daugiausia upe a

,,Danga".
v. eepas pasiule balsuoti, kas uZ tai, kad sugraZinti upei sen4jipavadinim q,,Dangd,,?
BALSUOT A: 6 -IJZ.

NUTARTA:
1' Pritarti LR Seimo nario Simono Gentvilo pasiulymui sugraZinti Akmenos - Danes upei, tekandiaiper Klaiped4 senqiipavadinim4,,Danges" upe ir upg puuuainti Akmenos - Danges upe.

Nutarimas priimtas balsuojant: 6 -UZ.

2' Kreiptis i valstybin^g kalbos komisrj4 del Danges upes pavadinimo sugraZinimo.
3' Rekomenduoti LR Seimo nariui Simonui Gentvilui del upei .,Akmena - Dand..senojo pavadinimo
sugraZinimo ,,Akmena - Dange" kreiptis i Kl ripedos iajono savivaldybg ir Kretingos rajonosavivaldybg.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posedis baigesi 14.45 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Vytautas iepas

Raimonda MaZoniene


