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Priekule. Klaipedos rajonas

DEL KLAIPEDOS RA.IONO PAVADINIMO KEITIMO

Kreipiames iJus, nes manome, kad Klaipedos rajono pavadinimo keitimas i GargZdq
savivaldybg kirSina Zmones, sukuria pretekst4 perbrarlyti Lietuvos administracini Zemelapi.

Pra5ome:

1. Inicijuoti, kad Lietuvoje vienaSaliSkai nebhtq vykdorna administraciniq vienetq
pavadinirnq keitimo procedlra, nes tai ne vien atskiro rajono, o platesnis visos Salies
administravimo ir veiklos klausimas.

2. Stabdyti pradeta vienaSali5k4 rajono pavadinimo keitimo procedlr4, nes ji kirsina dvi
etnines grupes - Zemaidius ir Klaipedos kra5to gyventojus.

3. Netvirtinti viena5ali5kai, be i5ankstines apklausos del paties pavadinirro inicijuoto
Klaipedos rajono pavadinimo keitimo proceso rezultatq, nes jie gafiipaLeidliant
atskiros Lietuvos ehrines grupes - ICaipedos kra5to (MaZosios Lietuvos) gyventojq
interesus.

Klaipedos rajonas yra specifinis, apie pusg jo aplink Klaiped4, pajuri ir pamari sudaro buvgs
Klaipedos kra5tas (MaZoji Lietuva), kit4 pusg nuo GargZdq i Rytus - Lemaitijos dalis.
Keitimo procesas pradetas vienaSali5kai prie5 tai nediskutavus su gyventojais, kokio
pavadinimo jie noretq. Didele dalis Klaipedos kra5to (MaZosios Lietuvos) Zmoniq noretq, kad
i5liktq Klaipedos rajonas. Taiyrapavadinimo s4saja su istoriniu Klaipedos kra5tu.

,, Pavadinimo keitimas yra toks pat barbariikas kaip kapini4, istorinio paveklo griovimas ir
naikinimas'. Argi ntilstl nejcrudino, kai grairls Maiosios Lietuvos kaim4 vardai 1938 nt. buvo
galutinai nuilttoti nuo iemelapiq ir pakeisti vokiskais? Ar mus4 neZeidiict, kai try kaimtl
vardai butto pakeisti rusiikais? Taiiau jie buvo uikariautojai ir elgasi pagal kardo teisg...
Nentanau, kad Gargidq miesto pilieiiai noret4 elgtis panaiiai kaip tie uikariautojai", - ra5e
Klaipedos kra5to ra5ytoja Edita Barauskiene.

Jei reikia naikinti rajonus, kurie yra sovietiniq laikt1 atgyv ena, taituri b[ti daroma ne vienos
savivaldos, o visos Salies mastu, prieS tai rnoksli5kai pagrindus ir i5diskutavus apie tas vietas,
kur pavadinimai keidiasi i5 esrnes. Sutiktume, kad vietoje Klaipedos rajonas butq Klaipedos
kra5to savivaldybe su centru GargZduose dabartinio Klaipeclos rajono ribose. Tai butq visus
tenkinantis kompromisas.



Tadiau Klaipedos lajono neras, dalis tarybos nariq laikosi vienaSaliSkos pozicijos keisti
Klaipedos rajono pavadinimati GaryLdt4savivaldybg. Taip siekiama i5trinti Lietuvai istoriSkai
svarbq Klaipedos kraSto indentitet4. To nei5drista darytinet sovietmeti, kai 1958 m. buvo
stambinami rajonai. Tuomet pasirinktas Klaipedos kra5tui aftimas Klaipedos rajono
pavadinimas su rajono centru GargZduose.

,,Garbingas isto ardas yra iilikgs ii Vytauto laikq. Po Zalgirio muiio pagal
Torunes taikq O isipareigojo t tiduoti Lietuvai iki Vytauto ir Jogailos-gyiot
galvos. Taiiau Lietuvos netenkino Zemaitija be Klaipedos ir Palangos, be Nemuno Zemupio
ir ifejimo i iurq. Iikilus nesutarimams, prireik€ arbitro. Juo buvo paskirtas Vengrijos teisds
moksl\ daktaras Benediktas Malrra, kuris nustate, kad tcryiiuoiitl ikurta Memelio pilis, kuri
senoviYkai vadinama Klaipeda ( Caloypede) yra pastatyta iemaiiiq iemeje.
Kryiiuoiiai su tuo nesutiko, nes turejo daugtbg dovanojimo rait4 nuo Mindaugo taikt1. Vet

iemaiiiq bajor tinj
Bodeno eiero nos). Jie
globa jiems nebera reikalinga. Po Melno

taikos, kuri buvo pasirasyta 1422 m. prie Melno eiero, Vytautas Didysis niLos labui atsisakd
Klaipedos lcraito ir triitl myli4 iemes ruoio nuo Bajor4ligi Smalininlq su Klaipeda,
Priekule, Silute, Pagegiais, Vylkiikiais su baltq ivintove - Rambyno ialnu ir iiraie juos
Ordinui. Taigi, mus7 Didieji kartais padaro ir dideliq ktaidry...
Si klatda buvo atitaisyta tik alqttq maZlietuvit4 Sviesuoliq deiq, kurie 500 metr4 iibuvg prie
vokieii\ valdZios ir kalbos, nenutaut€jo, iilaik€ tq dideti ir kilnq jausmq ir I9l8 m. TilZes
aktu pareifke, kad Klaipedos lcra1tas noris jungtis prie Lietuvos. (O kiek buvo nenoriniiLt?) Ir
tik to dokumento bei bendrq pastangt4 ddka tai buvo ivykdyta I92 3 m. sausio I 5 d.
Siandien kai kas t4 patriottl indelj, idant Vytauto kla-ida p-aiiu laiku buvo atitaisyta, nori
uZmiriti ir netgi ignoruoja jq pavardes. Tarsi tokiq imoni4 kaip Erdmonqs Simonaitis,
Martynas Jankus, Martynas Reisgys, dailininkas Adomas Brakas, Adomas stubra
(Simonaitytes tevo brolis), lietuviq kalbininkas Jonas (lZpurvis, Jonas Auira, kunigas Baltris,
Jurgis Plonaitis, Endrius Karalius ir daugybe kih.1, kurie kovojo uZ lietuvybg ir optavo ui
Lietuvq (pasirinko Lietuvos pilietybg prie vokieiiq valdZios) - ii viso nebuvo ir ia indelis
nieko nevertas.
O vertetry prisiminti, kad vien uZ tai, kad jie norejo iitikti lietuviais, jie buvo sodinami !
kaleiimus, iuvo konclageriuose... Visais laikais reikia vertinti ir neuZmiriti imonitl
patriotizmo. Jei visi Klaipedos lcraito gyventojai per 500 met4 bun4 nutautdjg, Lietuvos
politikai butq neturejg jokio ianso Klaipedos lcraito prijungti prie Lietuvos, o dar - be didelio
lrraujo praliejimo.
Taigi, ui pavadinimq slpi gili istorija, kuriq reikia priimti tokiq, kokia ji yra, o ne nutyleti jq
arba nuopelnus priskirti tik politikams ", - ai5kina Klaipedos kraSto raSytoja E.Barauskiene.
Dalis Klaipedos rajono politikq tos Klaipedos kraSto svarbos Lietuvai nesupranta,

mq 1 Gar gLdq savivaldybg sumenkina
dos kra5to ft Zemattrjos gyventojus, sudaro

Klaipedos kra5to gyventojai nesusitaikys su skaudZiu jq proteviq, istorijos, atminties
paZeminimu. Klaidingaiyratraktuojama, kad tikrieji Klaipedos kraSto gyventojai jau isnyko
arba rlvaLiavo i uZsieni. Kra5te yra Zmoniq dia gimusiq ir uZaugusiq, kurie ru,rl luiko taip pat
Klaipedos kraSto dalimi, perima to kra5to kultr1r4, tradicijas.
Jei Klaipedos rajono pavadinimas vis delto bfltq pakeistas i GargZdq savivaldybE, nemaza
grupe Zmoniq siekttl inicijuoti Klaipedos kra5to istorines dalies atjungirn4 nuo GargZclq
savivaldos ir pavadinti ji I{aipedos kra5tu su centru Klaipedoje. Toki4 idej4 palaikytrl ir
Klaipedos miestas. Priekules, Agluonenq, Sendvario, Kretingales, dalies Dovilq, netgi



VeivirZenq seniunijq (PeZaidir) Zmondms ivairiais reikalais patogiau vaZiuoti IKlaiped4, o ne
i GargZdus.

Savivaldos atkhrimas istorinese Klaipedos kra5to ribose iki dabartines Silutes rajono sienos
netgi bltq naudingas vystantis tatn regionui, nes Sioje rajono daly.je yra daug pramoniniq
objektq.

Daugeliu atvejq naudingiau bDtq vietoje vienpusi5ko. nei5diskutuoto ketinimo Klaipedos
lajon4 pavadinti GargZdq savivaldybe, komplomisinis variantas - I(laipeclos kra5to
savivaldybe. Perejimas nuo Klaipedos rajono prie Klaipedos kra5to galetq vykti be jokios
skubos, jau praejus rinkirnams.

Rajono pavadinimo keitimo procesas turetq vykti tik po cliskusijos tarp gyventojq. 1- jis
neturetrl bDti keidiamas taip skubiai. nes

1' Rajono pavadinirno keitimas kainuos nepigiai, o nauclos iS to nebus.
2. Raiono pavadinimo keitimas vyksta likus metarns iki rinkimu. todel tai sietina
su politiniais tikslais.
3. I(aipedos rajonas (kra5tas) yraZinornas gerokai labiau nei GargZdai. pakeitus
pavadinim4 i GargZdq savivaldybg i5 rajono biudZeto bus papildomi irnarni piligai
GatgLdu, savivaldos ,,brendui" kurti, uZuot skylus tr-ros pinigus keliams ir kitoms
senilnij q Dkinems reikmerns.
4, Yra nepaisoma dideles dalies Zrnoniq nuomone. kai paskelbus peticij4 pries
Klaipedos rajono pavadinirno keitim4 pel trump4 laik4 buvo surinkta 432balsai
,,prieS" elektronineje formoje tr 248 balsai ,,prie5.,ra5tu.

Klaipedos kra5to ir pritariandiqjq.io idejai bei paraSus rinkusiqjq ir peticij4 pasirasigsiq
asmenq vardu

vidmantas Matutis. grupes,,Priekules keleivis" administratorius

Pridedama:

1. Peticij4 susilaikyi nuo Klaipedos rajono raStu
pasiraSe 248 asmenys

2. El. pa5to adresas:

q asmenq s4ra5as. RaStu

peticijos.com/signatures/norime_isaugoti_klaipedos_rajonojavadinima/start/0
kur skelbiama el. peticija DEL KLAIPEDOS RAJONO PAVADINIMO KEITIMO.
kuri4 pasirale 432 asmenys

I5 viso 680 skirtingrl asmeml


