I'vvtrg Zvroxrg, ISToRINTV DATU, IVvKTU pvrZlNrvro IR GATVTU rAVADTNTMU
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PROTOKOLAS

2017 m.

d. Nr. (20,4.)-TARI-

€/

I{aipeda

Posedis ivyko 2017 m.balandLio 6 d, 13.00 val.

PosedZio pirmininkas Vytautas eepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Zymll
Zmoniq, istorinirl datq, irykiq iamZinimo ir gatviq pavadinirnq suteikimo komisijos pirmininkas.
PosedZio sekretord Raimonda MaZoniene, Klaipedos rniesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultr-rros departamento Kultr.ros skyriaus vyr. specialiste.

Dalyvavo (8 nariai i5 9 ):
1. dr. Vytautas Cepas, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Zymi4 Zmoniq,
istoriniq datq, ivykiq iamZinimo ir gatviq pavadinimq suteikimo komisijos pirmininkas;
2. AuSra Kavaliauskiene, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos
muziej aus Etnografrj os skyriaus vedej a;
3. Eugenija Krasauskiene, V{ Registrq centro Klaipedos filialo direktoriaus pavaduotoja;
4. prof. dr. Daiva K5aniene, Klaipedos universiteto profesore emerite;
5. Birute Radavidiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Dokumentacijos
valdymo skyriaus vyr. specialiste;
6. Zita Geniend, ICaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus
Istorijos skyriaus vedeja;
7. doc. dr. Silva Pocyte, Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
instituto direktore;
8. prof. Vygantas Vareikis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys, Klaipedos
universiteto Humanitariniq mokslq fakulteto Istorij os katedr"os vedej as.
PosedZio dalyviai:
1. Vytautas Nauseda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus
vedejas;

2, Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Transporto skyriaus
vedejas;
3. kpt. Audrius RubeZius, Motorizuotos pestininikq brigado s ,,Zemartrja" Lietuvos didZiojo
kunigaik5dio ButigeidZio dragDnq batalionas;
4. vyr. specialiste Jurga Va5kevidiene, Motorizuotos pestininikq brigados ,,lemartrja" Lietuvos
didZiojo kunigaik5dio ButigeidZio drag[nq batalionas.
5. Edita Barauskiene, Lietuvininkq bendlijos ,,MaZoji Lietuva" pirmininke;
6. Petras Smitas, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus pirmininkas;
7. Jonas Luk5as, MaZosios Lietuvos reikalq tarybos Klaipedos skyriaus narys;
7, Darius Juozapavidius, MB ,,EneLgo projektas" projektq vadovas;
8. Jurga Petronyte, dienra5dio ,,Vakarq ekspresas" Zurnaliste.

DARBOTVARKE:
Ddl pavadinimo naujai suplanuotai gatvei Arimq g. rajone.
Ddl autobusq stoteles pavadinimo keitimo.
DCI J. Budrio ir E. Simonaiiio atminimo iamZinimo.

1.
2.
3.

PosedZio medZiaga:

1.

Geodezijos ir GIS skyriaus 2017-03-01ra5tas ,,Del gatves pavadinimo" ir suplanuotos gatves
schema, 2lapar;

z

2'

Miesto [kio deparlamento 2013-03-27 raStas Nr.VS-1906 ,,Del autobusq stoteliq pavadinimq
pakeitimo ir suteikimo", 1 lapas;
3' Lietuvos kariuomenes Motorizuotosios pestininkq brigados ,,Zemaitija" Lietuvos didZiojo
kunigaikSdio ButigeidZio draglnq bataliono 2013-03-16 raStas
,,Del autobusq stoteles pavadinimo
pakeitimo", 1 lapas;
4' Lietuvininkq bendrijos "MaLojrlietuva" valdybos pirmininkes Editos Barauskienes 2017-0323 raStas ,,Del pasillymq", 1 lapas
1. SVARSTYTA. Ddl pavadinimo naujai suplanuotai gatvei Arimq g. rajone.
V' Cepas primine, kad klausimas del pavadinimo"nauJai suplanu"otailatvei

Arimq g, rajone
svarstomas antrat kafiq, kadangi praeitame posedyje nebuvo tinkamq pasiulymq, paklause,
loki
pavadinim4 sillytq b[simos gatves gyventojai?
D. Juozapavidius, atsiZvelgdamas i tai, kad Salia esandios gatves pavadintos augalq vardais,
pasi[le Siuos pavadinimus: Migdolq gatve, Alksniq gatve, KriauSiq gatve, Svarainiq gatie,
Silauogiq
gatve, Linejq gatve, Metq gatve.
V. Vareikis paklause, ar Arimq gatveje yra gyventojq?
V. Nauseda atsake, kadyra, tadiau 5i gatve bus perplanuota i dvi gatves, todel ateityje keisis
pavadinimas.
Z, Gemene primine, kad buvo kalbeta, kacl Siarne rajone gatvems bus suteikiami MaZosios

Lietuvos vietovardZiq pavadinimus, juos grupuojant. Pasiuie tramLintr Siuos pavadinimus:

Lazdyneliai, Vatarkiemi s, P ilkalnis, Gumbines, Stalupenai,
S. Pocy'te pasille Siame rajone gatviq pavadinimus i5 Zolynq
gatve.

ir

augalq pabaigti ties Akacijq

V. Nauseda pasakd, kad Lazdynq gatve jau yra, todel pana5us pavadinimas bus klaidinantis,
todel netinka.
Z. Gemene informavo, kad Stalupenaiyraistorinis MaZosios Lietuvos - dabarlinio Nesterovo
miestelio pavadinimas Kaliningrado srityje. Jame 1740-f7$ m. dirbo Kristijonas Donelaitis.
Komisijos nariai pritare Stalupenq gatves pavaclinimui.
NUTARTA. Rekomenduoti Klaipedos miesto savivaldybes tarybai naujai suplanuotai gatvei suteikti
Stalupenq gatves pavadinim4, siekiant iamZinti MaZosios Lietr-rvos vietovardZius.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Ddl autobusq stotel0s pavadinimo heitimo.
R. Mockus pristate Lietuvos kariuomenes Motorizuotosios pestininkq brigados ,,2emaitija,,
Lietuvos didZiojo kunigaik5dio ButigeidZio draglnr4 bataliono 2013-03-16 raStas
,,Del autobusq
stoteles pavadinimo pakeitimo", kuriame praSoma pritarti autobusq stoteiiq pavadinimq pakeitimui:
vietoj ,,Siltnamio" stoteles autobusq sustojim4 pavadinti ,,B[tigeidZio" arba ,,BlrtigeidZio butuliorro,,
autobusq sustojimas, kadangi Salia yra LDK ButigeidZio batalionas, o Siltnamiq jau senai nebera,
todel tai klaidina.
J. Va5kevidiene ir A. RubeZius papasakojo, kad ,,Siltnarniq" autobusq stoteles pavadinimas
ypad klaidina moksleivius, kurie vykstEi ekst<ursij4 pas jrios batalion4: jie pravaLiuoja Si sustojim4,
i
nes galvoja, kad reikia iSlipti ,,Dragunq" autobusq sustojime, kuris yra daug toliau.
D. KSaniene pasiDle pavadi'ti aiskiau ir tr,'rpai ,,BDtigeidZio".
S. Pocyte pasir:le pavadinti ,,ButigeidZio batalionas", kad brltq ai5kiau. Jai pritare Z. Gemene,
V. Vareikis, D. K5aniene ir kiti Komisijos nariai.
R. Mockus primind, kad jau kelet4 posedZiq Komisija atideda svarstym4 del autobusq stoteles
,,Slyvq gutJ." pavadinimo Joni5kes gatveje keitimo.
V. Cepas primine, kad iki Siol neaiSkr-r, kas ten bus - licejus ar progimnazija,
V. Vareikis pasiDle paieSkoti JoniSkes gatves specifikos ivairiq pavadinimq.
D. K5anie'e pastebejo, kad istaigos irgi keidia pavadini'rus.

NUTARTA:
1. Rekomenduoti pakeisti autobusq stoteles pavadinirn4 ,,Siltnamiq"
autobusq stoteles pavadinim4.

i

,,BltigeidZio bataliono,,

J

2. fpareigoti Z. Genieng paieskoti Joniskes gatves rajono
istoriniq faktry.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
3. SVARSTYTA. Dcl J. Budrio ir E. simonaiiio atminimo
iamzinimo.
E' Barauskiene pristate Lietuvinini<q bendrijos ,,MaLojr Lietuva" valdybos kreipim4si
del
Jono Polovinsko - Budrio ir Erdmono Simonaidio"atminimo-iamZinimo
Lietuvos valstybes 100t:9io proga' PaZymejo, kad be Siq dviejq asmenybiq aktyvios ir profesionalios diplomatines veiklos
-Klaipedos krasto prisijungimas prie Lietuvos tr"tutq imanomas. Fasiule, kad b1tq pagaminta abiems
diplomatams skirta viena atminimo lenta ir pakabinta ant namo
Sukileliq g., kur buvo prefekt;ra.
P' Smitas pasake, kad neuZtenka tik J. Polovinsko Budrio atminimJ
ientos, reiketq biusto, nes
Klaipedos 1923 m. sukilimui sukaks 100 metq. Pritare, kacl J, Polovinskas-Budrys
irE.Simonaitis
bUtq kartu SamLinti, kadangi jie kartu renge sulikim4.
yr a atpaLi stamumo efektas.
tq buvusios Prefektlros pastato savininkai, tadiau
a. Pasille paieSkoti kitos vietos,
pagerbti visus buvusius gubernatorius.
inkais, gal dabar nuomone jau pasikeitusi.
atkrlrimo 100- mediui gali paaiSketi, jog
dmonas Simonaitis su Jokrlbu Stikloriumi
aLymeti abu diplomatus vienoje atminimo lentoie
iame posedyje sprEsti del vietos yra nepasiruoSusi,
nes neZinoma pastato savininko nuomone.
D' Ksaniene pasiDle paLvelgtr pladiau, siekiant
iarnZinti svarbias asmenybes artejantlietuvos
ejai, bet ir meno bei kultUros Zmoniq.
mo dalyvius Salai prefektDros pastato, jeigu
atminimo lent4 ant pastato.
suomend: pradecla sifilyti vis daugiau
iamZintinq faktrl
ir asmenybiq. Tadiau sprendimui priimti reikia triiq dalylq:
1) nusistatyti prioritet4, atsirenkant
iamZinimo tikslus, kriterijus ir formas;
2) pinigai - atminimo lentoms reikia nedaug pinigtl, todel
iamiinimas yra greitesnis, dali pinigq
visada gali skirti savivaldybes;
3) del iamZinimo turi sprgsti profesionalai, ne megejai.
V' Vareikis pasi[le paieSkoti naujq formq, kurioi butq sr-rsietos su naujomis technologijomis,
ne tik naudoti atminimo lenteles forma,
B' Radavidieng pasiule surinkti informacijE apie Klaipedos miesto tarybos sprendimais
iamZintinq asmenybiq s4ra54,

NUTARTA:
1' Pritarti Lietuvininkq bendrijos ,,MaZoji Lietuva" valdybos si;lymui
iamlintiJono polovinsko Budrio ir Erdmono Simonaidio atminim4 kartu, vienoje aiminimo ientoje;
2' Rekomenduoti Lietuvininkq bendrij4 ,,MaLoji Lietuva" pasillyti Jono polovinsko Budrio
ir
Erdmono Simonaidio iamZinimo vietas ir formas.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
Posedis baigesi 14.30 vat.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Vytautas Cepas

Raimonda MaZoniene

