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BENDROSIOS PASTABOS 

Ši knyga skirta istorinio Klaipėdos krašto1 buv. Klaipėdos apskrities2 vietovardžiams, jų kilmei, 

istorijai, raidai, vertei ir likimui. 

Registro3 tikslas – inventorizuoti visus identifikuotus šaltiniuose minimus vietovardžius ir pateikti jų 

kalbinę analizę. Lyginamosios kalbotyros ir geolingvistikos metodai yra derinami su istorinių ir kalbinių 

šaltinių tyrimais, analizės rezultatai pateikiami trumpu aprašu, kuris papildytas istoriniu pristatymu (pirmieji 

paminėjimai, svarbiausi įvykiai ir objektai, susiję su vietovardžių pokyčiais). Kalbinės analizės pagrindą 

sudaro: vardų registravimo istorija, rašybos ir tarimo formų variantai, etimologinės pastabos ir sąsajos su 

dabartiniu vardu, pagal galimybes nustatoma norminė, vartotina forma. Atskirai ženklu * pažymimi išnykę 

ar nevartojami kaimų vardai. 

Knygoje suregistruoti istorinės Klaipėdos apskrities (vok. Landkreis Memel) vietovardžiai, kurių 

didžioji dalis įeina į dabartinį Klaĩpėdos rajoną4, bet apima ir siaurą ruoželį Kretingõs rajone5 bei Palangõs 

mieste6. Vietovardžiai, esantys Neringõs mieste, yra suregistruoti ir išanalizuoti autorės kartu su L. Simutyte 

knygoje „Kuršių nerijos vietų vardai“ (Kiseliūnaitė, Simutytė 2005). Kla pėdos miesto teritorijoje esantys 

vietovardžiai taip pat į šią medžiagą neįeina (t. y. pats miestas, jo dalys, kiti miesto teritorijoje esančių 

objektų vardai), todėl šiame darbe nėra nagrinėjami kai kurie, dar XX a. pradžioje už miesto buvusių 

objektų vardai, tokie kaip Taurãlaukis, Bãchmano dvãras, Lãbrenciškė, Sme tė, Me nragė, Girulia , 

Pémpininkai ir kt. Tačiau kai kurie miesto objektai čia pakliuvo todėl, kad jų istorija susijusi su aplinkinių 

kaimų raida (pvz., į Gedmin  dvarą įėjo ne tik dab. miesto dalis, bet ir kai kurie kaimai, kurie dabar yra 

Dovil  arba Daupar -Kviet nių seniūnijose). Vandens telkinių vardus geografiškai atriboti dar sudėtingiau, 

todėl čia nesistengiama dirbtinai atskirti „miesto“ ir „kaimo“ upių, tačiau tie telkiniai, kurie pilnai įeina tik 

į miesto teritoriją, taip pat lieka už šio darbo ribų (pvz., uosto įlankų vardai, miesto teritorijoje esančių 

dvarų ar miesto tvenkiniai ir kt.). Kitaip tariant, Kla pėdos miesto vietovardžiai yra atskirõs studijos 

objektas. 

Registre antraštiniai žodžiai pateikiami tokiu principu: pirmenybė teikiama paliudytam, vartojamam 

ar vartotam baltiškam vardui. Jei jo forma žinoma tik iš rašytinių šaltinių ir galimas keleriopas kirčiavimas, 

bet nė vienas kirčio variantas nėra paliudytas, vardas paliekamas nekirčiuotas (pažymint ženklu °), apraše 

pagal galimybę pateikiama kirčiavimo interpretacija. 

Jeigu šaltinyje baltiška gramatinė forma neužfiksuota, tačiau ją galima rekonstruoti, tai daroma 

pateikiant motyvus: pvz. kaimo vardas Did eji Kunkiaio rekonstruotas pagal šaltiniuose nurodomą Gr. 

Kuncken Görge, motyvuojant tuo, kad kaimo vardas Kunkiai tebėra vartojamas. Pridedama pastaba apie tai, kad 

 
1 Dėl terminų Prūsijos, Prūsų ar Mažoji Lietuva reikšmių sudėtingumo (Safronovas 2012) čia bus vartojamas terminas Prūsijos 
Lietuva, juo vadinama lietuvių gyventa teritorija Prūsijos valstybėje. Klaipėdos kraštu vadinama 1923 m. prie Lietuvos prijungta 
buv. Vokietijos dalis. 
2 Kadangi įvairiais laikotarpiais teritorinių vienetų ribos ir jų pavadinimai keitėsi, tyrimo medžiagos geografinei apibrėžčiai 
nusakyti pasirinkta Klaipėdos žemininkų apskrities (vok. Landkreis Memel) teritorija pagal 1923 m. sampratą. Pietinė riba 
sutampa su dabartine Klaipėdos ir Šilutės rajono riba, šiaurinė ir rytinė eina buvusia valstybės siena. 
3 Čia registras ‒ moksliniu pagrindu sudarytas duomenų sąvadas pagal vieną kriterijų (šiuo atveju – geografinį- istorinį), 
publikacija pagal „Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorių” (K3f).  
4 Į tyrimo objektą įeina ne visas Klaĩpėdos rajonas, o tik ta dalis, kuri buvo istoriniame Klaĩpėdos  krašte, t. y. nuošaly lieka visa 
Endriejãvo seniūnija, apimama tik dalis Daupar -Kvietìnių, Veivìržėnų, seniūnijos ir pan. Tiriamojo ploto žemėlapis. 
5 Ruožas tarp Ténžės upės ir Bajõrų (dab. Kretingõs mst. dalis), kur buvo pasienio punktas. 
6 Keletas buv. pasienio kaimų, priklausiusių Klaipėdos kraštui, dabar yra Palangõs mst. dalis, pvz., Nẽmirseta, Anáičiai.  

carte/Klaipedos_dalis.png
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vardas rekonstruotas, o ne užrašytas iš gyvosios kalbos. Vokiška antraštinė forma rašoma tada, kai šaltiniuose 

ji struktūriškai skiriasi nuo baltiškos (išskyrus galūnės pakeitimą, kuri laikytina adaptacija), tais atvejais 

pateikiama nuoroda į vartojamą, vartotą arba rekonstruotą baltišką vardą ar formą (pvz., Girngallen-

Gedmin* žr. Katka ). Vokiška antraštinė forma pateikiama ir tais atvejais, kai, be jos, kitokios nerasta, pvz., 

Immersatt*‒ pašto įstaiga, nurodoma kaip atskiras vietovardis prie Nẽmirsetos. Taip daroma tam, kad 

išsaugotume vertingą informaciją, kurią galima rasti pagal užfiksuotą vokišką formą. 

Vietovardžių rašybos variantai taip pat registruojami vienoje vietoje, prie pagrindinio aprašo, 

nurodant šaltinius. Taip yra daroma ne tik dėl to, kad skaitytojas, kur nors aptikęs vieną iš jų, rastų 

vartojamą ar vartotą vietovardį, bet ir dėl to, kad esant reikalui, diskutuotini rašybos variantai, galintys 

turėti įtakos formos rekonstrukcijai, būtų lengviau prieinami. 

Registrą sudaro dvi dalys, kuriose medžiaga skirstoma pagal objektus: vandenvardžiai ir gyvenamųjų 

vietų vardai. Pirmoji grupė dar skirstoma smulkiau: upių, ežerų ir kanalų vardai. Dėl didelės darbo apimties 

čia liko neįtraukti pelkių vardai7. Antroji grupė yra gyvenamųjų vietų vardai, kuriais laikomi esamų ir 

buvusių gyvenviečių, kaimų, jų dalių vardai, kai jie šaltiniuose nurodomi kaip vietovardžiai (vok. 

Ortsname). Skyriuje „Literatūra ir šaltiniai“ pateikiama naudota literatūra, kartografinė medžiaga ir ekspedicijų 

medžiagos aprašai. Dalis istorinių žemėlapių gauti su savininkų sutikimu, jie publikuojami pačiame darbe 

(Prieduose) ir prieinami per nuorodas, bet koks kitoks jų perpublikavimas be minėtųjų savininkų sutikimo 

laikytinas intelektinės nuosavybės pažeidimu8. Kiti darbe naudoti kartografiniai šaltiniai prieinami 

internete, nuorodos pateikiamos9. Dalis kartografijos medžiagos yra iš muziejų, jų kopijų kokybė 

publikavimui netinkama, tačiau nurodomas šaltinis ir signatūra. 

Prieduose atskirame skyriuje pateikiamos tiek istorinės, tiek dabartinės nuotraukos, pagal galimybę 

nurodant autorius ir šaltinius. 

Tikimasi, kad knyga bus naudinga ne tik filologams, bet ir kitų sričių mokslininkams, 

kraštotyrininkams, muziejininkams, savivaldybių bendruomenėms ir turizmo paslaugų teikėjams. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO VIETOVARDŽIŲ ISTORIJOS YPATUMAI 

Registruoti ir analizuoti Klaipėdos krašto vietovardžius žvelgiant iš istorinės retrospektyvos pasirinkta 

neatsitiktinai. Tai nulėmė kelios priežastys: 1) ilgametės vietovardžių sąsajos su pačia vieta, įvairiais jos 

objektais, kraštovaizdžiu; 2) istorinės ir kartografinės medžiagos specifika; 3) kalbinės medžiagos specifika. 

Visus tris aspektus padiktavo pati istorija – nors lietuvių kalbos plotas Vakarų Lietuvoje genealoginiu 

požiūriu gana vientisas (t. y. dialektai be staigių pokyčių nuosekliai pereina iš vieno į kitą), beveik 800 

metų šį kraštą administravo kita valstybė, dėl to vietovardžių atsiradimas ir kaita, jų fiksavimas istoriniuose 

šaltiniuose, tarmių raida, gyventojų migracijos procesai, vartosenos ypatumai lėmė specifines kalbines jų 

formas ir sudaro išskirtinį dialektinį arealą. Be to, administravimo ypatybės ir lietuviškai kalbančios 

gyventojų dalies etninė izoliacija nuo likusios lietuvių kalbos ploto dalies, jų dvikalbystė nubrėžė takoskyrą 

ir vietovardžių tyrinėjimuose. Ši knyga gimė iš dalies ir todėl, kad po karo į Klaipėdos kraštą atsikėlę 

naujieji gyventojai stokoja žinių, jaučiasi atsidūrę tarsi svetimoje teritorijoje ‒ tūlam šie vietovardžiai 

 
7 Klaipėdos kraštas pasižymi pelkėmis, bet jų vardų čia buvo atsisakyta dėl trijų priežasčių: 1) medžiagos istoriniuose šaltiniuose 
nepakanka, ją reikia papildyti ekspedicijų ir šiame darbe beveik nenaudotų šaltinių, tokių kaip populiarioji spauda, duomenimis; 
taip surinkta medžiaga savo ruožtu dar analizuotina kiek kitokiais metodais (tarimo, kirčio varijavimo, vartosenos pokyčių 
tyrimas apklausos, analogijos metodais ir kt.); 2) pastebima pelkių vardų sąsaja su pievų, miškų vardais, o šie jau yra kita 
toponimų grupė, tačiau abi jas reiktų tirti kompleksiškai; 3) industrializacija nulėmė pačių pelkių kaitą ir nykimą, randasi 
painiavos ir prieštaravimų pateikėjų informacijoje, dėl šių priežasčių medžiaga darosi „klampi“ ir jai reikia atskiro tyrimo. 
8 Norint jais remtis kitose publikacijose, privaloma pateikti šios knygos nuorodą.  
9 Pateikiamos internetinės nuorodos veikė knygos rengimo metu (2018-2019 m.). 
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neįprasti nei ausiai, nei akiai. O pasiklausti vietinių beveik nėra ko, taigi tenka prie vietų vardų pratintis ir 

juos „išmokti iš naujo“. 

Kalbant apie Klaipėdos krašto vietovardžių istoriją, visada minime baltų gentį kuršius, kurie laikytini 

ankstyviausių šio krašto vardų kūrėjais. Ir nors turime archeologinių duomenų, rodančių, kad žmonių mūsų 

pajūryje gyventa ir senaisiais, ikiindoeuropietiškaisiais laikais, apie iš to laiko išlikusius vietovardžius nieko 

tikra pasakyti negalime, nes lyginamuoju metodu ištirti nepakanka kalbos duomenų. Laikotarpis, kurį jau 

neabejotinai priskiriame baltų kultūrai, žinoma, prasidėjo anksčiau negu istoriniuose šaltiniuose atsiranda 

pirmosios žinios apie baltus, tad vietovardžių, ypač vandenvardžių kilmė siekia tūkstantmečius. Kad ir kaip 

besistengtume atpažinti juos, ieškodami atitikmenų dabartinėse baltų kalbose, toli gražu  ne visų 

vietovardžių kilmė lengvai išaiškėja. Konservatyviomis laikomos baltų kalbos iš tikrųjų patyrė nemažų 

pokyčių. Paimkime kad ir keletą mums gerai pažįstamų vandenvardžių, tokius kaip Nẽmunas ar Ventà. 

Daug kas bandė išaiškinti jų kilmę, tačiau galutinio atsakymo dar neturime. Ir Ku šių nerijõs pavadinimas 

tik iš pažiūros paprastas: be abejo, pirmoji jo dalis kildintina iš etnonimo ku šis, kurio fonetiniai ir rašybos 

variantai akivaizdūs ir ištirti, tačiau bendrinis žodis nerijà (vok. Nehrung) iki šiol kelia diskusijų.10 

Pirmieji kuršių vietovardžiai minimi IX a. švedų kronikose (Būga 3: 156), ten kalbama apie Liepojos‒

Palangos apylinkes (Apuõlė). Klaipėdos krašto vietovardžiai fiksuojami kiek vėliau ‒ viduramžių ordinų 

dokumentuose. Tai kuršių, žemaičių ir prūsų žemių aprašymai, kuriuose minimos pagonių piliavietės, upės 

ir asmenys, kurie valdė atitinkamas vietas arba jose kariavo (Kuršo 2017; Žulkus, Klimka 1989; Žulkus 

2004). Juose žinios apie vardus gana fragmentiškos, tačiau šie faktai labai svarbūs, rodantys ir dažnai 

įrodantys etninių ir kalbinių bendruomenių santykius. Daugelis viduramžių dokumentuose fiksuojamų 

vardų kartojami vadovėliuose ir mokslo darbuose, ginčijamasi dėl jų etimologijos, užrašymo, tarimo ir 

sąsajų su išlikusiais, dabar vartojamais vardais. Iš tikrųjų neretai analizė nepasiekia galutinio kalbinio 

išaiškinimo, nors ir pripažįstama vietovardį esant baltiškos kilmės. Tokio ginčo pavyzdys galėtų būti vienos iš 

didžiausių Klaipėdos krašto upių vardas, tiksliau, kokia turi būti jo norminė forma – Dãnė ar Dañgė? Netoli 

nuo K. Būgos laikų pasistūmėjo ir Klaipėdos vardų Klaipėda ir Memel etimologijos ir jų tarpusavio sąsajos 

išaiškinimas. Pirmuoju atveju neturime aiškios etimologinės versijos11, antruoju – ne tik etimologijos, bet 

ir fonetinės bei morfologinės rekonstrukcijos baltų kalbose. 

Svarbus Klaipėdos krašto „kuršiškumo“ klausimas yra vietovardžių chronologizavimas. Ne visi kuršių 

kilmės (kalbiniu požiūriu) vietovardžiai Klaipėdos krašte yra iš senųjų kuršių laikų. Dabartinės Lietuvos 

teritorijoje esančios kuršių žemės nuo XV-o amžiaus sparčiai lietuvėjo. Didžiausios įtakos tam turėjo 

pasibaigę ordinų karai su Lietuvos valstybe ir administracinių ribų nusistovėjimas. Ordino žemėse likusios 

kuršių žemės greitai pasipildė naujais gyventojais (Rowell 2005), ir XVI a. mokesčių registruose greta 

kuršiškos kilmės asmenvardžių ima figūruoti lietuviški, kurių formos ir etimologinės sąsajos primena mūsų 

dienų vardus, tiksliau, jie pasiekia mūsų laikus. Asmenvardžiai tampa ūkių vardais, jie vokiečių valdomose 

žemėse registruojami jau kaip vietovardžiai. Tačiau net ir tų asmenvardinės kilmės vietovardžių sąlyginis 

lietuviškumas netampa pagrindu atmesti jų kuršišką kilmę ‒ juk didelė dalis mūsų žemaičių yra sulietuvėję 

kuršiai, tai patvirtina ir istoriniai, ir archeologiniai, ir kalbiniai duomenys (Vaitkunskienė 1997; Endzelīns 

1912; Salys 1930). 

Kitas svarbus dalykas yra tai, kad nuo XV a. į Lietuvos pajūrį, ypač į Prūsijos valdomą Klaipėdos 

kraštą atplūsta kelios bangos „naujųjų“ kuršių ‒ sulatvėjusių (kalbos prasme) Kuršo gyventojų. Apie tai 

gana gausiai ir patikimai liudija nemažai istorinių dokumentų, kuriuos cituoja ir istorikai, ir kalbininkai. 

 
10 Vokiečių mokslinėje literatūroje pateikiamos kelios etimologinės versijos, iš kurių tik viena baltiška (prūsų kilmės).  
11 K. Būga kelis kartus išsakė nuomonę dėl Klaipėdos etimologijos  (Būga 1: 551, 2: 231, 19, 3: 209, 855). Kitokios laikėsi 
J. Endzelynas (ME 2: 209) ir J. Sembritzkis (Sembritzki 1918: 7), dar kitokiai J. Gerulio, P. Skardžiaus ir A. Salio nuomonei 
pritaria M. Razmukaitė (Razmukaitė 1994: 155), visas jas apibendrina ir savo nuomonę reiškia šios knygos autorė (Kiseliūnaitė 
2003a).  



6 
 

XV a. migracija iš Kuršo vyko keliomis bangomis (Diederichs 1883: 49–52). Latvių istorikai kai kurias iš 

jų sieja su maro ir bado periodu Kuržemėje XV a. (Kapenieks 2018: 75). Gyventojų kėlimasis iš Kuršo į 

Prūsijos pajūrį ir Kuršių marių apylinkes paliko pėdsakus ir vietovardžiuose ‒ antai G. ir H. Mortensenų 

nurodomi apgyvendinti kaimai Semboje: jau 1400 m. kaip nauja gyvenvietė minimas Groß Kuhern, 1540 

Neukuhren (Mortensen 1923: 297, 331)12. Sembos kuršius XVII a. mini ir Matas Pretorijus: „Denn die 

Litthauische, Preußische und Curische Sprache, sind einander sehr verwandt, wie denn der Preußische 

Catechismus sehr nach dem Curischen sich flectiret, weil die dasigen Sudawen viel mit den Curen auf 

Samland conversiren“ (Prätorius 1731: 538). XVI a. mokesčių knygose nurodoma, kad Ku šių nerijojè 

žvejybos mokesčius mokėję žmonės, kilę iš įvairių Kuršo vietų: “Diese „kurischen Fischer“ stammen aus 

Libau, Windau, Zierau, Goldingen, Kandau, Domesnäs, Klein- und Grossirben und werden namentlich 

erwähnt“ (Kiparsky 1939: 441). Vokiečių istorikai taip pat nurodo, kad 1541 m. ne mažiau kaip 162 žvejai, 

kilę iš Ventspilio, Kandavos ir kitų Kuršo vietų mokėję Kuršių marių žvejo mokestį (Forstreuter 1981: 287). 

XVI. a. pradžioje kuršių vardu vadinami ir Nemuno deltos žvejai (Žulkus 2004: 198). Taigi, be jau minėtų 

XV a. Sembos „kuršiškų“ kaimų, XVI a. naujakuriai iš Kuršo jau buvo įsikūrę abiejose marių pusėse, 

pajūrio kaimuose apie Klaipėdą ir Nemuno deltoje (Forstreuter 1981: 287). Latvių kalbininkas 

J. Endzelynas, neskirstydamas kuršių ir naujųjų kuršių, kaip įrodymą apie jų paplitimą ir gyvenamąsias 

vietas pateikia įvairių oikonimų Lietuvoje ir Prūsijoje su šaknimi Kurš- (LVtv 2: 457), tačiau vargu ar visus 

juos galime laikyti senųjų kuršių palikimu ‒ pvz., taip toli Prūsijoje Šventapilės / Heiligenbeil apylinkėse 

fiksuojamas vietovardis Korschellen greičiausiai įvardintas naujakurio iš Kuršo asmenvardžiu13. 

Turbūt naujesniais, ne anksčiau kaip XV a. atsiradusiais vietovardžiais reikėtų laikyti ir kai kuriuos 

kitus kuršių kilmės vardus Klaipėdos krašte: Mu žė (prie Kint ), Dumpia , Žagata , Kùitekliai ir kt. Kurie iš 

gausybės kuršiškos kilmės vardų buvo atnešti atsikėlėlių iš Ku šo, o kurie sukurti sulietuvėjusių vietinių 

kuršių, be konkretesnių istorinių paliudijimų nėra paprasta nustatyti, mat didžiausią ankstyviausių 

fiksavimų dalį sudaro XVI a. dokumentai, juose nenurodyta, kiek laiko minimoje teritorijoje atitinkamų 

asmenvardžių turėtojai gyvena. Kartu sudėjus, kuršiškos kilmės vietovardžiai yra pasklidę plote tarp 

Nẽmirsetos iki Veñtės, daugiausia susitelkę Kretingãlės snn., palei Ku šių marias ir palei M niją Dovil  snn., 

panašų vaizdą piešia ir A. Salys (Karge 1925: 38‒39; Salys 1930: 130). 

Klaipėdos krašto vietovardžiai ypatingi dar ir tuo, kad jie susiję ne su šiaip asmenvardžiais, o jau 

XVI a. atsiradusių pavardžių, t. y. šeimos asmenvardžių, atsiradimu. Krašto administravimui buvo svarbu 

susieti paveldėjimo teisę su žemės nuosavybe, kitaip tariant, žemės sklypą reikėjo juridiškai susieti su 

savininku, tokiu būdu asmenvardžiui pereinant į vietovardį. Šiaurinėje krašto dalyje dominavo smulkūs ir 

vidutiniai ūkiai, kurių savininkai daugiausia buvo baltų kilmės. Tik dvarininkai, ir tie ne visi, turėjo 

vokiškus ar kitos kilmės asmenvardžius. Nuo XVI a. asmenvardinės kilmės vietovardžio forma užsifiksuoja, 

nors gyvena jau kelinta žemės savininkų karta ir jų asmenvardžiai galėjo pasikeisti. Pvz., XVI a. mokesčius 

moka Hans Gybbeis (1503), Peter Gybbis (1540) (Diehlmann 2006: 64), o XVIII a. tame pačiame Gibbischen 

Peter ūkyje fiksuojami asmenys: seniūnas (Schultz) Michel Gibbisch, Martin Gibbisch, Johnis Griguttis, Hanß 

Kajell, Jahn Patram Hanßullis, Andruttis Schwartz, Hanß Gibbisch (Kenkel 1972: 127-130). Be to, asmenys 

su tuo pačiu asmenvardžiu fiksuojami kitose, dažniausiai netolimose vietose, kurios turi kitą vardą. Gibišų 

pavardė tame pačiame XVI a. mokesčių mokėtojų registre fiksuojama ir į pietus nuo Klaipėdos miesto, 

 
12  Liet. Kuršiai (Didieji, Mažieji ir Naujieji) (IRPŽ). Iš viso Sembos pajūryje žinomos 4 gyvenvietės vardu Kuhren: Cranzkuhren, 
Neukuhren, Klein Kuhren ir Groß Kuhren. 
13 G. Blažienės nurodyti Korschelken ir Korschellen minėtoje apylinkėje siejami su prūsišku asmenvardžiu Albrecht Kurschel von 
Kursel, kuriuo kilmės aiškinimą ji remia V. Toporovo spėjimu, kad šaknis *Kurs- prūsų kalboje galėjusi reikšti ‚kuršis‘ (Blažienė 
2006: 94). Šį spėjimą paremia istorikų liudijimai, kad kuršių kilmės žmonių pajūryje būta net iki Gdansko (Diederichs 1883: 
27). 
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Ža dės apylinkėse (Diehlmann 2006: 96), Niclas Gibbe moka mokestį Nagliuose, Ku šių nerijojè, o XVIII a. 

Jacob Gibbisch Jùrgiuose, prie Pr ekulės (Kenkel 1972: 139). 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad XVI a. mokesčių mokėtojų sąrašuose ūkių savininkai nurodomi 

asmenvardžiais, o kaimai, kuriuose tie ūkiai fiksuojami, yra gerokai stambesni vienetai ir jų vardai 

dažniausiai ne asmenvardinės kilmės: Yckyttenn (Eket ), Callatenn (Kalótė), Wylkyßs (V lkyčiai), Agolon 

(Agluon nai). Vėliau administravimas keičiasi: tai, kas XVI a. buvo vadinama kaimu (vok. Dorf), 

vėlesniuose šaltiniuose tampa apylinke (vok. Bezirk), o kaimų vardais virsta ūkininkų asmenvardžiai, kurie 

nuo XVIII a. užrašomi remiantis vokiečių kalbos tradicija dažniausiai daugiskaitos forma, pridedant galūnę 

-en. Pvz.: 1540 m. Greger Delynn, 1687 m. Bendickt Brußdehlien, 1736 m. Brußdehlin Bendig, 1785 m. 

Brusdelienen Bendig, dab. Bruzdeilýnas.14 

XIX a. galutinai nusistovi oficiãliosios Klaipėdos krašto vietovardžių formos, kurios pritaikytos 

administracinei šio krašto kalbai ir gerokai nutolsta nuo vietinės kalbos tradicijos. Taigi vardai ima 

funkcionuoti ne tik dviejose kalbose, bet dažnai ir to paties dvikalbio asmens sąmonėje. Ekspedicijose 

kalbinti žmonės, paklausti, kaip vadina tą ar kitą vietą, pirmiausia klausia – ar lietuviškai („būriškai“, 

„prūsiškai“), ar vokiškai atsakyti. Ir paaiškina, kad kuria kalba kalbėję, taip ir vadinę: „ich fahre nach 

Memel“, bet „važioju į Klaipėda“, „er wohnte in Karkelbeck“, bet „ans gyvena į Kãrkel“, „vokiškai mes sakėm 

König-Wilhelm-Kanal“, bet „dideli vėši nešėm skalauti į Vilelma kanalą‘. Tokia dvejopa vartosena negalėjo 

nepadaryti įtakos ir vietinei gyvajai tradicijai: neretas informantas sutrinka bandydamas atstatyti kaimo 

vardo formą, kirčiavimą (Gra boviškiai / Gra baviškiai, Pótrai / Patrajãniai, Šakinia  / Mackykai). Apie 

tai, kad suvokietintos formos ilgainiui veikė ir vietinių žmonių šnekamosios kalbos formas, rašo 

V. Pėteraitis (VP 2: 572). Tačiau varijuojančių formų pasitaiko ir be vokiškos įtakos (Ketvergia  / Ketve giai, 

Babr nė / Bebr nė ir pan.). Antai J. Sembritzkio istoriniame darbe pateikiamos net 4 vieno kaimo vardo 

formos: Kreßiten (*Krežyčiai), Krißehlen (*Križeliai / *Kryželiai), Kreßehlen (*Kreželiai), Kreßeiten 

(*Krežaičiai) (Sembritzki 1918: 194). 

Prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, 1923 m. buvo išleistas dvikalbis oficialių vardų sąrašas, 

kuriame nustatytos lietuviškos ir vokiškos gyvenamųjų vietų vardų formos. Jo pirmoji redakcija pasirodo 

rugsėjį, tų pačių metų gruodį išeina pataisytas sąrašas (KlKr 1923a; KlKr 1923b). Sąrašai nekirčiuoti. Jais 

naudojamasi ir šiame darbe, pateikiant vardo istoriją. 

II p. k. metais (1939–1945) lietuvių kalba Klaipėdos krašte viešoje erdvėje neskambėjo, visi lietuviški 

užrašai buvo panaikinti ir grąžinti vokiški. Žinoma, niekas neužsiėmė esminiais taisymais, tiesiog buvo 

palikti prieškariniame vokiškame sąraše figūravę vardai, taigi, atmetus vokiškas galūnes ir sudurtinio darinio 

komponentus -hof, -dorf, -beck ir pan., karo metais dauguma vokiečių vartotų vardų buvo baltiškos kilmės. 

Tai liudija to meto žemėlapiai, spauda, įvairūs registrai ir kt. 

Po karo demografinė situacija kardinaliai pasikeitė: krašte šeimininkauja nauji gyventojai iš visos 

Sovietų Sąjungos, kuriami kolūkiai, atribojamos sukarintos pasienio zonos, nusavinama išvykusių ir 

ištremtų gyventojų žemė, keičiasi administracinis suskirstymas, kelių tinklas, repatrijavusieji klaipėdiškiai 

toli gražu ne visi grįžta į savo gimtąsias vietas, bet išsiskirsto po visą respubliką. 

Sovietmečiu vokiški vietovardžiai buvo visiškai ištrinti iš žemėlapių ir registrų. Vietovardžių 

sutvarkymui ir vartosenos nusistovėjimui didžiausią kliūtis buvo tai, kad į kraštą grįžo mažai buvusių 

gyventojų, kurie galėtų paliudyti lietuvišką vardo  vartosenos tradiciją ‒ tarimą, kirčiavimą, gramatinę 

formą. Naujajai administracijai ši teritorija buvo svetima, daugelis vardų neįprasti. Traukdamiesi vokiečiai 

išsivežė ne tik gyventojus, bet ir archyvus, daug dokumentų žuvo gaisruose. Pirmaisiais pokario metais 

buvo vartojami prieškariniai oficialiai vartoti lietuviški vardai. Tuo metu kai kurios Klaipėdos rajono 

teritorijos buvo pritaikytos pasienio ir kariniams tikslams ir jose apribotas civilių gyvenimas. Tokių buvo 

 
14 Norminė vienaskaitos forma nustatyta neteisingai, žr. http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?sen_id=121. 

http://www.registrucentras.lt/adr/p/index.php?sen_id=121
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pajūryje ruože nuo Giruli  iki Nẽmirsetos bei keli kaimai pamaryje Klioši  miško ir V lhelmo kanalo 

apylinkėse. Klaipėda buvo strateginis miestas dėl uosto ir pasienio, todėl jos apylinkių žemėlapiai sudaryti 

ne tik administraciniais ir ūkiniais tikslais, bet ir kariniais. Rusiškuose topografiniuose pokario 

žemėlapiuose dažniausiai vartojami transkribuoti lietuviški vardai, kurių formos imtos iš lietuviškų registrų 

ir žemėlapių, pvz., 1946 m. žemėl. (KTŽ 1946): Шайпяй (Ša piai), Пурмалей (Pu maliai), Карклининкай 

(Karkliniñkai), Оланду-Кепуре-Колнас (Olándų Kepùrės kalnas). Tačiau dar neturėta taisyklių, kaip jas 

transkribuoti, be to, kai kurias formas topografinių žemėlapių sudarytojai, matyt, ėmė iš vokiškų žemėlapių 

(tame pačiame žemėlapyje yra ir Весат Герман (Blušia ). Ypač márgos buvo vandenvardžių formos: оз. 

Плази (Plócio ežeras), p. Думиш (D mešis), p. Экятес (Eket ) ir kt. Taigi tiek dokumentų, tiek 

kompetencijos stoka, tiek ribotos galimybės atlikti tyrimus kėlė daug neaiškumų tvarkant Klaipėdos krašto 

vietovardžių formas. Kuriant kolektyvinius ūkius ir vykdant melioraciją keitėsi kaimų ribos, keitė vagą arba 

visai sunyko upės ir pelkės. Į ištuštėjusias sodybas keliami gyventojai buvo apgyvendinami ne tik 

vienkiemiuose, bet ir dvaruose, stambiuose ūkiuose, administraciniuose pastatuose. Su naująja vieta jie 

neturėjo jokių ankstesnių ryšių, nežinojo nei vardų, nei buvusių gyventojų pavardžių, jie nesilankė 

kapinėse (tiesą sakant, naujų gyventojų „apsilankymą“ kapinėse dažnai žymėjo vandalų išpuoliai prieš 

„vokiečių“ palikimą), be to, oficiali ir moksliškai pagrįsta informacija apie vardų istoriją nebuvo 

skleidžiama. Sovietinė propaganda ragino kurti naują gyvenimą, atsiribojus nuo „vokiškos“ krašto praeities. 

Kultūrinio paveldo naikinimas ir ignoravimas atsiliepė ir kalbiniam paveldui. Tačiau vietovardžiai 

neišvengiamai buvo reikalingi ūkiniame gyvenime, todėl reikėjo tvirtinti jų formas. Palyginus su kitais 

regionais, Klaipėdos krašto medžiaga pokario laikais žymiai blogiau dokumentuota ir apdorota. Kiek 

išsamiau 1959‒1960 m. ekspedicijoje surinkta medžiaga ilgam nugulė Lietuvių kalbos instituto kartotekoje 

ir buvo mažai naudojama15. 

Atkūrus Nepriklausomybę ir privatizavus kolūkių žemes, buvusių savininkų Klaipėdos krašte liko 

vienetai, ir tų pačių retas kuris grįžo į savo tėviškę. Požiūris į Klaipėdos krašto kultūrinį palikimą nepasikeitė 

iš karto, tačiau atsirado galimybių papildyti medžiagą, objektyviai ją ištirti ir aprašyti. Deja, viena iš 

svarbiausių grandžių šiame darbe – medžiagos patikimumo tikrinimas ir informacijos rinkimas iš senbuvių 

– sudėtingas uždavinys. Vyriausioji informantų karta – jau kolūkinėje santvarkoje subrendę žmonės, jų 

atmintyje painiojami senieji ir vėlesnieji, visų santvarkų ir valdžių apdoroti objektų vardai, ir medžiagos 

autentiškumas bei informacijos patikimumas nėra šimtaprocentinis. Kadangi dažnai pasitaiko, jog visoje 

didžiulėje apylinkėje yra likęs vienintelis gyvosios kalbinės tradicijos liudytojas, nėra nei kas patvirtina, nei 

pataiso jo informaciją. Dažnai trikdo naujųjų gyventojų primetamos formos, vietinės valdžios autoritetas: 

„Mes sakėm Jañkaičių kapinės, ne Jankáičių, aš dabar nebežinau, kaip turi būti“,‒ kalbėjo Valteris Graudušis 

iš Pótrų kaimo. 

Šios ir kitos aplinkybės lemia sąlygišką šio darbo tikslumą ir objektyvumą, natūralu, kad rasis taisytinų 

ir tikslintinų dalykų, papildymų. 

VARDŲ REGISTRAVIMAS IR NORMINIMAS 

Svarbiausia Klaipėdos krašto vietovardžių ypatybė yra ta, kad iki pat XX a. jie buvo užrašomi vokiška 

rašyba ir vokiečių kalbos gramatikai pritaikyta forma. Tai, be abejo, apsunkina lingvistinį tyrimą, ypač tuo 

atveju, kai baltiško jo vardo tarimo nėra kaip patikrinti. Dalis išliko dabartiniuose kaimų ir vandenų 

varduose, kitą dalį išsaugojo tyrinėtojai (J. Gerullis, V. Pėteraitis, W. Fenzlau), tačiau nemažai ir tokių 

vardų, kurių baltišką formą galime tik bandyti rekonstruoti. Svarbiausia to priežastis, žinoma, yra vardų 

 
15 Greičiausiai ja buvo naudojamasi nustatant didesnių upių ir kaimų vardų normines formas, pvz., rengiant LTSR ATSŽ kalbos 
klausimais konsultavo A. Vanagas, kuris dalyvavo 1959–1960 m. ekspedicijoje istorinio Klaipėdos krašto teritorijoje. Aktyviau 
naudojama mūsų dienomis, rengiant Lietuvos vietovardžių žodyną, tačiau kol kas išleisti tik pirmieji trys tomai (A‒G).  
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nykimas. Keičiantis kaimų riboms, keičiantis landšaftui, daugelio jų neprisimena net senbuvių palikuonys. 

Kita priežastis yra vietinių gyventojų trūkumas – trūkstant medžiagos tyrinėtojams tiesiog nebėra ko 

pasiklausti. Šis darbas yra gerokai pavėluotas. Net vietovardžių studijos autoriui V. Pėteraičiui, kilusiam iš 

Klaipėdos krašto, ne visų tolimesnių nuo gimtųjų vietų vardų formos buvo žinomos, gyvenant emigracijoje 

Kanadoje ir palaikant glaudžius ryšius su žemiečiais, jam ne visada pavykdavo išklausti kaimo vardo 

lietuvišką formą ar nustatyti kirčio vietą ir priegaidę. 

Vokiškomis raidėmis užfiksuotų vietovardžių oficiãliosios formos turi vokišką gramatinę struktūrą, 

tačiau tų vardų kilmė retai kada būna vokiška (jeigu neskaičiuosime krikšto vardo, pvz., Sudmanten-Hans, 

Ketwergen / Kybelken Matz ir kt.). Todėl kiekvieną užfiksuotą vardą turime vertinti apdairiai ir neskubėti 

jo išmesti iš vardyno kaip nereikalingo ar svetimo. Vokiškos kilmės vardų būta visai nedaug: tai dvarviečių, 

kanalų, malūnų, miesto dalių pavadinimai (Lindenhof, Neufelde, Grünheide), kitokių pasitaiko retai. 

Vokiškiems ir suvokietintiems vardams būdingi struktūros elementai gali būti ne tik svetimos kilmės 

asmenvardis, bet ir kitos sudėtinės dalys, reiškiančios patį objektą: -dorf, -hof, -heide, -beck, -berg ir pan., 

pvz., Klemmenhof (Klẽmiškė), Althof (Séndvaris), Karkelbeck (Ka klė), Martinsdorf (Mártinai), Carlsberg 

(Rimka ). Klaipėdos krašte yra įvykęs ne vienas administracinis pertvarkymas ir su jais susijęs vietovardžių 

pasikeitimas. Stambėjant kaimams ar keičiantis savininkams, XIX a. žemėlapiuose kurį laiką buvo tradicija 

vartoti du, kartais net tris vardus: pvz., Ilgejahnen / Skranden Gerge, Bertulischken / Tenden / Tendischken, 

Schuscheiken Jan / Luszen ir kt. Taigi vienam iš jų išnykus iš oficialiosios vartosenos, istoriniuose šaltiniuose 

turime dar vieną, dažnai ne mažiau vertingą. 

1923 m. lietuviškosios Klaipėdos krašto administracijos dviem kalbomis išleistame oficialių 

vietovardžių sąraše vokiška gyvenamosios vietos vardo forma dažniausiai yra baltiško vardo gramatinis 

perdirbinys (Butka  / Buttken, Klišia  / Klischen ir kt.). Retais atvejais greta lietuviškos formos tas pats 

kaimas vokiškoje aplinkoje vadintas vokiškos kilmės vardu: Budrika  / Birkenhain, Žemgrindžia  / 

Birkenwalde, Dirvupiai / Clausmühlen, Aulaukis / Charlottenhof. Tačiau yra nemažai atvejų, kai vokiečių 

kalboje įteisintas vardas buvo tik kitokios struktūros, dažniausiai dvigubas (pavardė ir vardas) (Girnkaliai / 

Girngallen-Matz). Kai kuriais atvejais vartotas visai kitas, etimologiškai nesusijęs baltiškas vardas (Letuka  

/ Klauswaiten, Lãbrenciškė / Gedwill-Paul). Daugelis vokiečių kalboje vartotų vardų savo kilme yra 

lietuviški (baltiški), pvz., Lūžgalia  / Schudnaggen, Blušia  / Wessat-Hermann, Katka  / Girngallen-Gedmin. 

Lietuvių valdžia stengėsi atsikratyti akivaizdžiai vokiškų vardų, tokius pirmiausiai keitė į šaltiniuose 

užfiksuotus kitus tos pačios arba gretimos vietovės vardus, pvz., dvaro vardą Götzhöfen keitė į Šlãpžemių, 

nors taip istoriniuose šaltiniuose buvo vadinama didesnė apylinkė, į kurią įėjo ne tik dvarui priklausiusi 

žemė. Panašiai buvo pakeisti vardai Friedrichsgnade / Jokubinė / Liepgiriai. 1923 m. įteisinant vietovardžius, 

lietuviškus atitikmenis gavo arba atgavo vardai, kurie vokiškame sąraše turėjo formas, susidedančias iš 

dviejų asmenvardžių, rašomų vienu arba dviem žodžiais (Ginduliai / Krucken-Görge, Mozūriškiai / 

Matzmasuhren) ir pan. Nors vokiškieji atitikmenys turėjo turėjo neįprastą lietuvių kalbai struktūrą ir 

svetimas gramatines formas, neretai jie būdavo ankstesni už lietuviškuosius, pvz., Katka  / Girngallen-

Gedmin atveju vokiškasis atitikmuo Girngallen-Gedmin kaip asmenvardis (Gedemyn Syrnkall / Gyrnkall) 

tame pačiame kaime minimas beveik 200 metų anksčiau už Katkùs; panašūs chronologiniai santykiai sieja 

kaimo vardus Kibe kščiai / Kebelkštai / Ilgauden-Mauserim ‒ dvigubas vokiškasis vardas šaltiniuose pasirodo 

gerokai anksčiau už lietuviškąjį ir, kaip rodo analizė, abu vardai yra baltiškos kilmės. Kai kada neaišku, 

kada pradėti vartoti lietuviškų ir vokiškų vardų atitikmenys: pvz., Liep nė / Lindenhof, Áukštkiemiai / 

Oberhof ir kt. Vieną kitą vokišką vardą tarpukariu pakeitė visai naujas arba gretimo kaimo lietuviškas: pvz., 

Di vupiai / Klausmühlen, Rimka  / Carlsberg ir kt. Tačiau pasitaikė atvejų, kai lietuvinant Klaipėdos krašto 

vietovardžius ne visada pakankamai buvo atsižvelgta į vietos tradiciją, todėl kai kurių vardų formos 

pakeistos nepagrįstai pritaikant joms aukštaitiškas kalbines tradicijas, pvz., be jokios būtinybės kuršiškoji 
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Pervelka pertaisyta į Pervalka, Ditava į Dituva. Perdėm baiminantis germanizacijos, neatidžiai studijuojant 

vietovardžių užrašymų raidą, neturint pakankamai istorinių šaltinių, kai kada pasikliauta vėlyvąja tarmėje 

susiformavusia tradicija ir įtvirtintos vėlyvos vietovardžių formos, tokiu būdu uždengiant ankstyvąsias. Kai 

kuriais atvejais tokios skubotos reformos pasekmės buvo vėliau ištaisytos: pvz., Kantvain  kaimo vardui 

grąžinta senesnioji lytis su -ain- vietoje vėlyvesnės, tarmėje užfiksuotos Kantvonai (VP 2: 169), tačiau 

berods paskubėta „ištaisyti“ Dañgės vardą. Ilgai buvo smerkiama ir kaip vokiška gujama iš vartosenos 

Klaipėdos vardo forma Memel16. Tokia jos vardo kilmės interpretacija gal būtų visiems laikams ištrynusi 

baltišką vardą iš mūsų atminties, jei ne vardo pasikartojimas Latvijos upėvardyje (Mēmele) ir sąsajos su 

vardais Nẽmunas ir Nemun lis. 

Mūsų dienomis Klaipėdos krašto kultūros „autentiškumo“ gaivintojai neretai perlenkia lazdą: užuot 

konsultavęsi su kalbininkais, imasi iniciatyvos grąžinti „senesnes“ vardų formas ‒ savamoksliai filologai jas 

nurašo iš rašybos margumynu pasižyminčių vokiškų šaltinių, ypač kartografinių, ir skleidžia visuomenei. 

Savo ruožtu nekritiškai vertindama informaciją, tokius jų „atradimus“ tiražuoja žiniasklaida, informaciniai 

stendai ir bukletai turistų lankomose ir kitose viešose erdvėse. Šio darbo autorei ne kartą teko kovoti dėl 

ežero vardo Plócis, kurio tarimas ir rašyba įvairavo nuo Placis iki Plazis, Plazė ar net Plažė. Ežeras yra 

Pajūrio regioniniame parke, gausiai lankomas turistų, todėl tokia kalbinė netvarka vietovardžio atžvilgiu 

neleistina. Panašių atvejų Klaipėdos krašte nemažai. Ne visada rūpestingai su vardais elgiasi ne tik 

populiarioji spauda, bet ir istorikai. Nurašinėdami iš kartografinių ir istorinių šaltinių jie rekonstruoja 

vardus kaip kuris išmano, taip prikurdami abejotinų naujadarų, tokių kaip Švepelnai (Švẽpeliai), Klipšiai 

(Klipščia ), kai kurie pateikia ne tik savaip atstatytas, bet ir sukirčiuotas formas: Goberg škė (Gõbergiškė), 

Lapin škiai (Lãpiniškė) (Purvinas 2019)17, archeologas L. Tamulynas net vienoje dokumento pastraipoje 

Plócio ežerą vadina ir Plezio, ir Plažės, tame pat dokumentų rinkinyje paminklosaugininkė G. Drėmaitė 

atkreipia dėmesį, kad įvairuoja vietovardžių formos (Šaipės ir Šaipių) ir prašo patikslinti (Šimėnas 1997). 

Deja, abejotinai ar neteisingai nustatytų norminių formų esama ne tik minimuose darbuose, bet ir oficialiai 

vartojamuose varduose Registrų centre (Bruzdeilýnas vietoj Bruzdéilynai ar Bruzde lynai, Kulia  vietoje 

Kūlia , Ėgliškiai vietoje Ẽgliškiai ir kt.). Kadangi nemaža dalis Klaipėdos rajono vietovardžių yra saugomose 

teritorijose18, jų vartoseną sunorminti yra itin aktualu. 

Rašytinių šaltinių baltų kalbomis stoka ir vardų rašymas svetimomis kalbomis sunkina tyrinėjimus, 

bet nieko kita neturint, tenka tenkintis tuo, kas yra. Tačiau pernelyg nenuvertinkime vokiečių kaip 

administratorių ir dokumentuotojų ‒ šiame vardų margumyne galima susigaudyti, jei surinksime 

pakankamai medžiagos palyginimui, susiorientuosime laikotarpiuose, suprasime kartografavimo specifiką, 

papildysime surinkta gyvosios tradicijos medžiaga. Be to, turime suprasti, kad vokiečių valdžia iki nacių 

laikų nekėlė tikslo naikinti baltiškus vietovardžius. Daug jų buvo pakeista 1938 m., tačiau ne Lietuvos 

pusėje. Čia dažniau susiduriame su gramatinės ir ortografinės adaptacijos klausimu, o ne su sąmoningu 

iškraipymu. Kaip matome, nemažas sąrašas vadinamųjų vokiškų vietovardžių yra ne kas kita, kaip kiti, 

dažniausiai senesni to paties objekto baltiški vardai. Neretai stropiems vokiečių žemėlapių sudarytojams 

turime būti dėkingi už iškalbingų vardų išsaugojimą ir jų formų įvairovę: pavyzdžiui, Kuiteklių (Koyteckeln) 

kaimo vardas iš administracinių sąrašų dingo, kaimą 1896 m. sujungus su Ketvergia s, tačiau įdomu tai, kad 

antrasis jo vardas turėjo variantą Kulle Kalwen, užrašytą, greičiausiai, iš vietinių gyventojų. Vietovardžio 

 
16 K. Būga upėvardį Memele, kaip kitą Nemuno vardą, priskyrė kuršiams (Būga 3: 234), tačiau kitoje vietoje jis nurodo: „Mažosios 
Lietuvos Klaipėda, Katyčiai ir Pakalnė vokiečio dėka tapo Memel, Coadjuten ir Niederung“ (Būga 2: 19). Ir tai buvo pasakyta 
bendrame vietovardžių nutautinimo kontekste. Tokie teiginiai vėliau davė pagrindą net tik atmesti vardą Memel kaip Klaipėdos 
sinonimą baltų kalbose, bet ir apskritai kvestionuoti, netgi neigti jo baltiškumą.  
17 Knyga „Klaipėdos dvarai“ išleista 2005 m., „Sendvaris“ 2018 m., o V. Pėteraičio darbas „Mažosios Lietuvos ir Tvankstos 
vietovardžiai“ pasirodė 1997 m., bet gerokai vėliau publikuotuose istorikų darbuose juo nebuvo naudojamasi.  
18 Išsamiau susipažinti su Klaipėdos rajono saugomais objektais galima Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės 
kadastre: https://stk.am.lt/portal/ 

https://stk.am.lt/portal/
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pamatas būtų žodis, reiškiantis ‚akmens kalvis, akmenskaldys arba akmens kalvė‘, jo pirmasis dėmuo 

orientuoja į kuršių kalbos paveldą. Ne mažiau iškalbingas yra Grikš  senasis vardas Wezkepallen, liudijantis 

latvišką šaknį vec- ‚senas‘ ir vietovardį *Kepalai ar *Kepaliai (gretimo kaimo Kuršlaukiai / Kepal Claus 

vardas). Šie faktai skatina giliau patyrinėti Kuršo gyventojų migraciją ne tik į patį pajūrį, kaip minima 

istoriniuose dokumentuose, bet ir gerokai toliau nuo jo. 

Taigi istorinių, vokiškai užrašytų vardų įtraukimas į šį registrą yra visų pirmiausia sąžiningas 

bandymas pateikti ne tik vardo istoriją, gilinant žinias apie kalbų ir kultūrų kontaktus mūsų kraštuose, bet 

ir papildyti mūsų vardyną vardais, kurie gyvojoje lietuviškoje tradicijoje nebeišliko, tačiau būtent vokiškų 

šaltinių dėka mes galime juos prisiminti, rekonstruoti ir grąžinti į vartoseną. Visų grąžinti galbūt nepavyks, 

nes ne visada galime be abejonių atstatyti jų gramatinę formą ir tarimą, tačiau išsaugosime jo šaknį, 

etimologiją, ryšius su giminiškais baltų vardais ir tuo ne tik paliudysime Klaipėdos krašto istoriją, bet ir 

papildysime baltų vardyną. 

DARBO MEDŽIAGA 

Medžiaga darbui rinkta iš įvairių šaltinių, pradedant seniausiais rašytiniais, baigiant mūsų dienomis 

ekspedicijose surinktais duomenimis. 

Rašytiniais šaltiniais čia vadinami visi rašytiniai liudijimai, įskaitant kartografinius. 

Kartografinę medžiagą sudaro įvairių laikotarpių žemėlapiai, iš kurių atrenkami tie, kuriuose 

užfiksuoti seniausi objekto įvardijimai, liudijami rašybos variantai, įvardijimų pokyčiai (išnykę, perkelti 

arba atsiradę vardai, dvigubi ar trigubi įvardijimai). Mūsų laikų žemėlapiai taip pat naudojami, ypač kai 

reikia patikslinti vardų lokalizaciją, kuri kito dėl ekonominių-administracinių pokyčių bei landšafto kaitos. 

KARTOGRAFINIAI ŠALTINIAI 

Gausiausia kartografinė medžiaga, kurioje atsispindi Klaipėdos krašto vietovardžiai, yra vokiškuose 

šaltiniuose, tačiau vertingų duomenų yra ir kituose (lietuviškuose, lenkiškuose, švediškuose, olandiškuose). 

Mažosios Lietuvos kartografija iki XVIII a. apžvelgta V. Lukoševičiaus straipsnyje (Lukoševičius 2013), 

XVIII a. žemėlapiai išanalizuoti R. Seibutytės (Seibutytė 2007), Klaipėdos miestą ir artimiausias apylinkes 

atspindintys kartografiniai šaltiniai išsamiai pateikti K. Demerecko knygoje (KSŽ). Kai kurių autorių 

darbuose pasitaiko detaliau pristatytų pavienių žemėlapių, pvz., 1788 m. Lietuvos ir Prūsijos pasienio 

žemėlapis, kur sužymėti visi seniausios nekitusios Europos valstybių sienos pasienio punktai LDK pusėje, 

detaliai aptartas T. Čelkio darbe (Čelkis 2015). Žemėlapis įdomus tuo, kad liudija svarbius prekybinius 

ryšius ir gyventojų migracijos poreikius. Vietovardžių rašybos formų lyginimas kartografiniuose šaltiniuose 

padeda orientuotis ieškant autentiškos ar senesnės tarimo formos, kartu ir tikslinti etimologiją ir raidą. Pvz., 

Dreverna 1638 m. Hennenbergerio žemėlapyje nurodyta Drawern kaip gyvenvietė, o 1584 m. Draween Fl. 

kaip upė. Nors duomenų bazėse skelbiama daug įvairių laikų ir autorių žemėlapių, pasitaiko tokių (ypač 

bendrų, kuriuose vaizduojama ir Prūsija, ir LDK), iš kurių lingvistui nėra naudos: gerai žinomi kaimų 

vardai neatpažįstamai iškraipyti, nors kiti, pusšimčiu metų ankstesni, žemėlapiai juos užrašo geriau. Taip 

yra iš dalies dėl to, kad kai kurių žemėlapių autoriams geriau pažįstama LDK medžiaga ir anapus sienos 

vietovardžiai atspindėti geriau. 

Seniausias naudotas kartografinis darbas yra XVI a. (1526) B. Wapowskio žemėlapis, kuriame 

pažymėta M nija (Minia), Kla pėda (Memel) ir Dãnė / Dañgė (Akmena). Šiuo žemėlapiu, kaip ir kai kuriais 

kitais, naudotasi iš K. Demerecko knygos (KSŽ). Svarbi kartografinė medžiaga yra skelbiama E. Jägerio 

knygoje (PrK) ‒ tai XVI‒XVII a. C. Hennenbergerio rinkiniai, dalis jų randama internetiniuose šaltiniuose. 
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Keliuose skirtingu laikotarpiu išleistuose žemėlapiuose įvairuojančia rašyba pažymėti svarbiausi 

vandenvardžiai (M nija, Dañgė, Drẽverna, Sme tė) ir keletas gyvenamųjų vietų (Nẽmirseta, Kla pėda, 

Pr ekulė). C. Hennenbergerio žemėlapiai buvo koreguojami, perpublikuojami ir laikomi pavyzdžiu beveik 

iki XVIII a. Jo užrašytuose Klaipėdos krašto vietovardžiuose nesunkiai atpažįstame ir vėliau vartotus vardus, 

jo žemėlapiai ypač svarbūs kaip šaltinis kitų Prūsijos dalių tyrimams, nes nemaža baltiškų vietovardžių dalis 

vėliau iš oficialiųjų šaltinių išnyko. Panašiu laiku kaip Hennenbergerio pasirodo gana tikslų perimetrą 

nurodantis H. Rungės LDK ir Prūsijos pasienio žemėlapis, kuriame sužymėtos sienos koordinatės, M nija, 

Veiv ržas ir keli pasienio kaimai abiejose valstybėse (Prūsijos pusėje Girkalia , Bebr nė, Gumbiniškiai°, 

Piktõžiai) (Runge 1584). 

XVII a. Prūsijos kartografijoje pasižymėjo du autoriai: Josef Naronowicz-Naroński (lietuvių 

istoriografijoje žinomas Juozo Narūnavičiaus-Naronskio vardu) ir Samuel von Suchodoletz. Jų žemėlapiai 

grindžiami žemės matavimu, todėl geografiniu-politiniu požiūriu yra patikimesni už pirmtakų. J. 

Narūnavičiaus-Naronskio ranka piešti žemėlapiai laikomi Rytprūsių kartografijos pagrindu (Seibutytė 

2007: 91). Spėjama, kad J. Naronskis gimė LDK, mokėjo vokiečių ir lenkų kalbas, viename iš žemėlapių 

pasirašė kaip Lietuvos bajoras19. Kartu su sūnumi jie sudarė 44 didelės Prūsijos teritorijos žemėlapius, tačiau 

jų išleidimo nesulaukė. Klaipėdos krašto dalies žemėlapis datuojamas apie 1670 m.20. Lingvistiniu požiūriu 

svarbūs Naronskio užrašyti vietovardžiai, kurių formos neretai skiriasi nuo užrašymų ankstesniuose ir 

vėlesniuose vokiečių žemėlapiuose. Iš to galima spėti, kad jam nebuvo svetimi lietuviški vietovardžiai, bet 

matyti ir tai, kad kai kurias formas buvo linkęs rašyti su lenkiškomis galūnėmis: pvz., Paugi, Tileni, Peleiki, 

Schilininki, Kulischki, Sobri, Anaicie ir kt. Tačiau esama vardų ir su lietuviškomis galūnėmis, tokių kituose 

šaltiniuose pasitaiko retai: Lilei (Lelia ), Gielsinej (Gelž niai), Dresei (Dreižia ), Witinej (Vitiniaĩ), Plikiej 

(Plikia ) ir kt. Daug vietovardžių užrašyta be jokių galūnių, nes greičiausiai J. Naronskis informaciją rinko 

per vokiečių tarpininkus, pvz.: Tomas Kikul (Kýkoliai), Budrik (Budrika ), Jonel Sedek (Žade kiai), Klaus 

Weit (Klausvaičiai°) ir kt. Tačiau čia esama nemažai tokių, kurių jokiu panašiu pavidalu nemini kiti šaltiniai 

ir jų autentiškumą dar reikėtų tikrinti. Kad ir kokia paini ir prieštaringa vietovardžių rašymo šiame 

žemėlapyje tvarka, reikia pastebėti, kad kai kurie nesunkiai rekonstruojami, o kitur nepasitaikę vietovardžiai 

svariai papildo vardų istoriją. Vienas iš tokių yra Ka klė, kurios vardas iki šiol rastuose rašytiniuose 

šaltiniuose buvo nurodomas vokiška forma Karkelbeck, Karckelbek ir pan., bet niekur, išskyrus gana 

prieštaringą XX a. pabaigos karkliškių liudijimą, neturėjome patvirtintos formos be vokiškos dalies bek- 

‚upelis‘. Naronskio žemėlapyje tokią formą randame: Karklejkien, kurią reikėtų skaityti kaip Karklė ir 

kiemas. Matyt, vardo buvo bandyta išklausti iš vietinių gyventojų, o ne nurašyti iš vokiško šaltinio. 

Netiesiogiai baltiškos formos vartoseną liudija ir kitas šaltinis, kuriame Ka klės apylinkėse du kartus 

fiksuojamas upėvardis Ka klė (žr. toliau). Kretingãlė čia vadinama Kretinga, o ne suvokietinta forma, kaip 

įprasta kituose tų laikų žemėlapiuose. 

Kitas šiam darbui labai naudingas žemėlapis yra sudarytas nežinomo autoriaus, taip pat datuojamas 

1670 m. (Carte 1670)21 (žr. Prieduose), jo originalas saugomas Berlyno valstybinėje bibliotekoje. Žemėlapis 

tikriausiai skirtas žemėvaldos reikmėms, čia nurodomi ūkių savininkų vardai, jiems priskiriami žemės 

sklypai, yra nemažai kitos ikonografinės medžiagos (bažnyčių piešinukai, apytikris Klaipėdos miesto planas, 

upės, keliai, švyturiai ir kt.). Tiesa, geografine prasme žemėlapis nėra tikslus, netiksliai suorientuotas pagal 

pasaulio kryptis, tačiau naudojant susijusių žemėlapių išteklius identifikuoti vietas įmanoma. Kadangi 

asmenvardžiai vėliau tose pačiose vietose figūruoja kaip vietovardžiai, šis žemėlapis laikomas vietovardžių 

 
19 J. Naronskis gavo išsilavinimą Radvilų remiamame Kėdainių licėjuje, buvo ne tik garsus kartografas, bet ir inžinierius, 
matematikas, architektas, 1660 m. kaip bajoras protestantas dėl persekiojimų pasitraukė į Prūsiją.  
20 J. Naronskio žemėlapis vertinamas ir dėl jo tikslumo, ir dėl tuo metu reto spalvingumo. Be to, jo kairiajame kampe yra 
Klaipėdos miesto ir pilies graviūra, vertinama kaip vienas iš ikonografijos šaltinių Klaipėdos pilies atstatymo projekte.  
21 K. Demereckas spėja ankstesnę datą, apie 1650 m. (KSŽ: 28), tačiau čia remiamasi pačios bibliotekos  įrašu (Carte 1670).  
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liudijimu ir jame nurodyti sklypų vardai laikytini vietovardžiais ar bent jų užuomazga. Čia pažymėta ir 

tokių vardų, kurie retai pasitaiko kituose žemėlapiuose, pvz., Pakape, Schweijan (ne visai aišku, koks 

objektas, bet greičiausiai Žvejõnės ežerėlis, tada buvęs už miesto), itin svarbu, kad čia dažnai pasirodo 

senesnės vardų formos (pvz., Ẽgliškių k. žemės savininkas Nikla Egle), leidžiančios geriau orientuotis 

nustatant įvardijimo kryptį. Šiuos duomenis palyginus su kitų dokumentų medžiaga, galima atsekti 

konkuravusių vardų raidą. Pvz., avd. Claus Pußs pasirodo 1540 m., bet 1670 m. tas pats ūkis pažymėtas 

jau Klaus Kapust vardu, šie vardai kaip oikonimai konkuruoja XVIII a., o XX a. pradžioje lietuviškai kaimas 

vadinamas Kop stai, vokiškai Klauspuszen. 

Kai kurių garsių XVIII a. pradžioje kartografų sudarytų žemėlapių šiam darbui neprireikė22. Neretai 

žemėlapiai buvo perbraižomi remiantis senesniais, todėl juose vietovardžių formos dažniausiai sutampa. 

Tačiau esama ir visai skirtingų panašaus laikotarpio žemėlapių, kuriuos rengė skirtingų šalių autoriai, pvz., 

vienas nuo kito gerokai skiriasi Suchodoletzo (Delineation 1725) ir Von Bosse (Part. 1725) žemėlapiai. Jie 

skirtingo topografinio tikslumo ir juose skirtingai atspindimi vietovardžiai. 

Daugiau topografinio tikslumo ir vietovardžių pradeda rastis XVIII a. pirmoje pusėje. Šiam darbui 

vertingas yra 1725 m. išėjęs žemėlapis (Part. 1725), kurio autorius yra kapitonas Von Bosse. Darbui 

naudota tik 4-oji dalis, Klaipėdos apskrities žemėlapis (žr. Prieduose). Po didžiojo maro reikėjo 

apgyvendinti kraštą ir tam reikėjo tikslaus žemių matavimo, kurį atliko kapitono vadovaujamai kareiviai 

(per 300 žmonių). Žemėlapio legendoje specialiais ženklais parodyti gyvenamųjų vietų dydžiai (nuo 2 iki 

9 ūkių, nuo 10 iki 19 ir kt.), kaimų ir dvarų pavaldumas (šatuliniai, karališkieji, bajoriškieji) (Seibutytė 

2007: 100–102). Vietovardžių tyrinėjimams visus kapitono rengtus Prūsijos žemėlapius reiktų susieti 

tarpusavyje ir dar kartą deramai išstudijuoti bei įvertinti. Tačiau jau ir iš Klaipėdos dalies studijos aišku, 

kad didelė dalis čia minimų vietovardžių yra gana patikimai užrašyti iš lietuviškai kalbėjusių vietos 

gyventojų, o ne nurašyti nuo kitų žemėlapių. Pvz., Ka klės apylinkėse užrašinėjo asmuo, greičiausiai, 

mokantis lietuviškai (užrašyta su lietuviškomis galūnėmis): Szeimeij, Podzeij, Kintschey, panašiai plote tarp 

Daupar  ir Dovil  (Cragckey, Russinai, Eglinai), todėl turime dalies išnykusių kaimų vardų morfologinės 

struktūros liudijimų. Tačiau itin svarbu tai, kad šiame žemėlapyje paliudyta lietuviškų kaimų vardų, kurie 

nei ankstesnėje, nei vėlesnėje kartografijoje nefigūruoja, pvz., Pallawig, Paschill, Iurge Pruss, Cragckey ir 

kt. Be to, čia aptiktas kol kas vienintelis Kalótės ežero ankstesniojo vardo Swiane liudijimas kartografinėje 

medžiagoje. 

Klaipėdos apskrities dalis 1735 m. Betgeno žemėlapyje (Potentissimo 1735) prižymėta atpažįstamų 

vietovardžių, tarp kurių esama kaimų, kurie iki mūsų dienų nebeišliko (Keken, Iacob Polin, Niclas Dutzin, 

Kreschuten ir kt.). Čia yra keletas svarbių vardų, tokių kaip Melnemodze, kuris nurodytas kaip gyvenvietės 

vardas, taigi greičiausiai turima omenyje žvejų gyvenvietė tarp dab. Giruli  ir Ka klės. Nors šio šaltinio 

vardų rašyba ne visada patikima, tačiau nėra pagrindo manyti, kad kai kurie kitur neužfiksuoti vardai 

negalėjo egzistuoti. 1959 m. ekspedicijoje vardu Melnu meže23 nurodomas miškas tarp Kukul škių, 

Gaigal škių ir Beñdikų. Pastebėtina, kad kitose šio autoriaus žemėlapio dalyse nurodomi zalcburgiečių 

apgyvendinti kaimai, tačiau būtent Klaipėdos apskrityje tokių nepažymėta (KSŽ: 44), matyt, dėl to, kad 

čia nebūta zalcburgiečių kolonijų. 

Johanno von Suchodoletzo (jaunesniojo) gerai vokiečių kartografų vertinamame 1733 m. žemėlapyje 

(KSŽ: 40–41)24 yra daug vietovardžių, kurie kartojasi vėlesniuose žemėlapiuose beveik tomis pačiomis 

 
22 Tėvas ir sūnus Samuel ir Johann von Suchodoletz 1701 m. išleido žemėlapį Delineation von dem Königreich Preußen, wie 
dasselbe in 3 Kreÿser u. gewiße Ambter vertheilet worden, 1712 m. jie sujungė atskirų apskričių žemėlapius į vieną didelį. Nors 
žemėlapis vertinamas kaip kartografinė retenybė, tarnauja Klaipėdos miesto istorijos pažinimui, jame Klaipėdos apskrities 
vietovardžių yra mažai, kadangi jų vardai niekuo neišsiskiria vokiečių kartografijos kontekste, jis darbe nenaudojamas.  
23 Neaišku, ar tai vienas žodis, užr. B. Savukynas. 
24 Čia naudojama Klaipėdos apskrities dalis (Delineation 1725). 
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vokiškos gramatikos formomis, tačiau jų vartosena kartografiniuose šaltiniuose dar nenusistovėjusi25: 

Karkebeck (vėliau Karkelbeck), Deutsch Krotingen (vėliau Deutsch Crottingen) ir pan. Baltiškos galūnės dar 

ne visur keičiamos į vokiškas -en, esama ir kitokių, bet iš rašybos sunku pasakyti, kokios iš tikrųjų buvo, 

nes daugelis jų baigiasi -e: Andres Schlenge (Sléngiai), Berbinche (Birbinčia ), Krake (Krãkiai), bet Selenis 

(Sėlena ). 

Kai kurie vėlesni XVIII a. vidurio žemėlapiai matyt nurašinėjo vardus iš ankstesnių ir kartojo jų 

klaidas, pvz., iš Betgeno užrašytas Spankus tikriausiai yra Stankus, Pangen, pastarasis, sprendžiant pagal 

geografinę padėtį, tikriausiai skaitytinas Vanaga  ir kt. (Le Royaume 1742; Delarochette 1790)26. 

XVIII–XIX a. sandūroje pasirodė itin vertingi ir didelę įtaką vėlesniems kartografijos darbams padarę 

vadinamieji Schroeterio žemėlapiai (SchrK 1796; SchrK 1802)27. Registre naudojamasi dar mažai žinoma 

pirmąja (ranka piešto žemėlapio dviem dalimis) ir geriau žinoma publikuota antrąja dalimi, datuojama 

1802 m. Ir geografine, ir istorine informacija, ir vietovardžių fiksavimo detalumu publikuotasis žemėlapis 

nuo rankraštinio gerokai skiriasi. Rankraštinis variantas (žr. Prieduose) pasižymi itin dideliu vietovardžių 

formų variantiškumu, čia beveik prie kiekvienos gyvenamosios vietos nurodomi 2 ar net 3 vardai ir jų 

formos. Publikuotame leidinyje beveik visais atvejais lieka vienas vardas, pvz., Podszeit Stanckus oder 

Kreszitten auch Stimbren (SchrK 1796), bet Kresziten (SchrK 1802) ir kt. Atrodo, kad būtent rankraštiniu 

naudojosi J. Sembritzkis, kuris dažnai pateikia po kelis tos pačios vietos vardus (Sembritzki 1918: 170, 

171). 

XIX a. Klaipėdos krašto kartografijoje jaučiama Schroeterio žemėlapių įtaka. Vad. Reymanno 

žemėlapiuose, išleistuose 1849 m. (tais pačiais metais trys mažai viena nuo kitos besiskiriančios versijos), 

kartojasi Schroeterio žemėlapio vardų formos28. Nors per tą laiką išeina gana tikslus topografinių žemėlapių 

rinkinys (Urm. 1834, 1860), kurio vardų formos nusistovi ilgam, Reymanno žemėlapiuose vis dar 

remiamasi Schroeteriu. 1874 m. ir 1875 m. išleidžiamas Reymanno žemėlapis su atnaujintais vardais29, 

kurie tomis pačiomis formomis kartojasi detaliame kariniame žemėlapyje, išleistame keliais etapais XIX a. 

antroje pusėje (KDR). Galima palyginti XIX a. vardų raidą ir nuorašus: pvz., greta esantys kaimai 

Bierenischken, Dargwill Szodeiken auch Kullischken, Grünappe oder Januschen Schick Nausesseden (SchrK 

1796); Bierenischken, Kallischken, Grünappe (SchrK 1802); Bierenischken, Kallischken ir Grünappe 

(Reymann 1849); Bierenischken, Kallischken, Dargwill Szodeiken, Grünappe (Reymann 1874), bet tik 

Dargwill Szodeiken ir Birennischken (Reymann 1875; KDR). Taigi Reymanno 1849 m. žemėlapiuose 

kartojasi Schroeterio publikuoto žemėlapio vardai net su klaidomis. Pastebėtini ir kai kurie rašybos niuansai 

‒ pvz., š ir ž užrašymai XIX a. žemėlapiuose jau dažnokai, bet nenuosekliai pasirodo kaip sz (Gropischken, 

bet Protniszken, gretimi kaimai Ziobrischken, bet Muiszeningken – KDR), tai dažniau, matyt, priklausė nuo 

konkretaus asmens, kuris sudarė paskirtąjį lapą. Taigi nors rašyba pamažu darosi nuoseklesnė, bet vis dar 

kelia sunkumų tiksliai perskaityti ir neturint paliudijimų iš gyvosios kalbos net kelių šaltinių lyginimas 

menkai padeda. 

Atskiro dėmesio nusipelno labai tikslūs ir detalūs topografiniai žemėlapiai Preußische 

Urmesstischblätter (Urm. 1834, 1860)30. Juos sudarė karininkai, beveik visais atvejais ant atskirų lapų 

nurodytos jų pavardės. Šiuose žemėlapiuose matome tikslias ne tik esamų, bet ir išnykusių kaimų vietas, 

 
25 Vienas iš atvejų, kai Ku šių mãrios pavaizduotos kaip Nẽmuno tąsa, prie Klaipėdos marių vieta pažymėta Memel Strom.  
26 Pastarieji žemėlapiai nei tikslumu, nei vardų gausumu neprilygsta Betgeno sudarytajam 1735 m.  
27 Darbe dalyvavo daug sudarytojų, tačiau istoriografijoje nusistovėjusi tradicija autorystę nurodyti Schroeterio vardu. Abi datos 
yra sąlyginės, nes rankraštinio žemėlapio galutinė sudarymo data nėra žinoma, o tiražuotasis leidimas paprastai datojamas 1796–
1802 m.  
28 Kad buvo nurašinėjama nuo Schroeterio, rodo ir kartojamos klaidos, pvz., vienodai neteisingai nurodoma R žės upės vaga.  
29 Pastebėtina, kad paskutiniajame jau rodomas ir geležinkelis.  
30 Šiame darbe jie nepublikuojami, tačiau prieinami internetiniame portale Genwiki, paieškoje įvedus vietovardį ir apskrities 
pavadinimą vokiečių kalba, pvz., Kurmen, Memel ir kt.  
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pagal šriftą galima susiorientuoti, kokio jie dydžio, čia kruopščiai žymimi dvarai ir palivarkai, kapinės, 

keliai, sklypų priskyrimas kaimui ar dvarui, buvę įtvirtinimai (Schanze). Rašomos nusistovėjusios vardų 

formos, gerokai sumažėja dvigubų vardų, nors kai kuriose apylinkėse dalis kaimų dar tebežymima dviem 

vardais arba kita rašybos forma (vienas iš jų mažesniu šriftu arba skliaustuose, tai reiškia, kad jis išeina iš 

vartosenos), pvz., Dräszen (Droeszen), Plicken (Prussen Michel), Wirkutten (Picturn Görge) ir kt. 

Kita grupė prieškarinių žemėlapių yra prieš I-ąjį pasaulinį kartą atliktų matavimų pagrindu sudaryti, 

vėliau įvairiu laiku perleidžiami topografiniai žemėlapiai31. Jie itin detalūs, geologiniu ir geografiniu 

požiūriu informatyvūs. Čia esančios vardų formos beveik be pakeitimų nusistovi ir 1923 m. vokiškame 

vardų sąraše, pasitaikančios išimtys yra rašybos pakeitimai, pvz., Alßeiken-Jahn, Woydußen, Dräßen (KlKr 

1923a) ir Alszeiken-Jahn, Woyduszen, Draeszen (KlKr 1923b) ir kt. Matyt, 1923 m. lietuvių valdžios 

nurodymu sudarant vokiškų vardų sąrašą, buvo vengiama papildomų spaudos ženklų, kai prireiktų vienu 

metu vartoti abu vardus. 

Darbe naudojami ir lietuviški tarpukario žemėlapiai (Klžem. 1938), kur nurodytos vardų formos 

atitinka 1923 m. sąraše nustatytąsias. Registre tikslinamos vardų formos ir lokalizuojami objektai ir pagal 

kitus vokiškus žemėlapius (Memelgeb. 1934; Memel 1941), tačiau nei hidronimų, nei gyvenamųjų vietų 

vardų formos čia nesikeičia, jos kartoja ankstesnio topografinio žemėlapio informaciją. Šie žemėlapiai itin 

detalūs ir tinka tolimesniam šio krašto toponimijos tyrimui, pvz., lokalizuojant mažesnius objektus. 

Ankstyviausi pokario žemėlapiai rusų kalba šiam tyrimui beveik nenaudingi, nes juose rusų kalbai 

adaptuotomis formomis pateikiami lietuviški vardai, atskirais atvejais transponuojami vokiški. Čia yra ir 

kitos informacijos, pvz., prirašoma разв. д. „sugriautas kaimas“ ir kt. 1946 m. generalinio štabo žemėlapyje 

galima rasti Пипирай (Pip rai), разв. д. Кадёнай (Vabala  / Kuodjoniai), Весат Герман (Blušia  / Weasat-

Herrmann) ir kt. Šis žemėlapis naudingas nustatant tikslesnes objektų vietas ir tiriant pirmųjų pokario metų 

vietovės situaciją iki sovietinės kolektyvizacijos ir melioracijos. Duomenų bazėje geoportal.lt (GKMF) yra 

įvairių laikotarpių sovietinių žemėlapių suderintais masteliais, juos sekant galima matyti vykstančias 

permainas. Pvz., 1959 m. Urb kiai, Laũkžemiai dar parodyti kaip kaimai (tai patvirtina ir ekspedicijos 

duomenys), o vėliau jų nebelieka, 1948 m. dar parodytas L žijos kaimas prie marių, 1956 m. jo nebėra, 

1968 m. parodytas Vaidaug  kaimas į pietus nuo Rimk  gelež. st., L žijos ir Stãriškės kaimai, kurie dabar 

išnykę, didelę 1968 m. pažymėto Tole kių kaimo dalį dabar užima Lėbart  kapinės (taip dabar vadinamas ir 

ten esantis kaimas). Skiriasi žemėlapiuose vietovardžių kalbinės formos ir rašyba: Grudžeikiai, vėliau 

Gruče kiai, Nibriai dabar Nibra  ir kt. 

Mūsų laikų žemėlapiuose (po 1991 m.) matomi sovietinių pokyčių padariniai: kolūkių laikais sujungti 

kaimai, pakeistos kaimų ribos, kelių tinklas, XIX a. vokiečių pradėti sausinimo darbai sovietmečiu įsibėgėjo 

ir visiškai pakeitė vandens telkinius. Jau 1959–1960 m. ekspedicijoje žmonės nurodydavo, kad upės yra 

ištiesintos, neretai nebežinodavo, kur upė įteka. 1994 m. topografiniuose žemėlapiuose nurodoma 

mažesnių upių vaga dažnai nebeatitinka XIX a. žemėlapių, pasitaiko ir vardų pakeitimų. Be jau visiems 

žinomo Dãnės / Dañgės pakeitimo, būta ir daugiau: Kišk nų kaimas rodomas net trijose skirtingose vietose, 

čia dar pažymėta gyvenamoji vieta Rusina  ir kapinaitės, tačiau jau 1976 m. LTSR ATSŽ šio kaimo nebėra; 

kaip vienos upės vardai nurodomi Bebrūnė ir Bebrupis, Šaltupis ir Kapupis, 1994 m. Stragn  kaimas dar 

vadinamas Skeriais (dabar Stragna  II), upė Gruodė (Griaudė), dabar tik Gruodė ir kt. 

Darbui taip pat naudotas Klaipėdos rajono savivaldybės žemėlapis (Klržem.), publikuojamas 

savivaldybės tinkalapyje. 

 
31 Čia jų data taip pat nurodyta sąlygiškai ‒ 1912 m., nes pagal to laiko matavimus parengti ir vėlesni, pvz., 1939 m., tačiau 
1912 m. užrašytos vardų formos vėliau vokiškuose kartografiniuose šaltiniuose nebesikeičia. 
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EKSPEDICIJŲ MEDŽIAGA 

Vietovardžių inventorius yra tikrinamas, papildomas ir koreguojamas remiantis autentiška medžiaga, 

t. y. vartosenos areale susiformavusia tradicija. Kita kalba užrašytos vietovardžių formos negali būti pilnai 

rekonstruotos, kol nežinome nei tarimo, nei gramatinės formos (ne tik vardininko, bet ir visos paradigmos). 

Klaipėdos krašto, kaip ir visos Prūsų Lietuvos, vietovardžius sukūrė ten gyvenę žmonės. Dažnu atveju 

lietuviškoje raštijoje fiksuojamos įva rios vietos gyventojų vartojamos linksnių formos, yra ir kalbinių 

darbų, kuriuose tarimo ir kirčiavimo ypatybės paliudytos iš gyvosios kalbos. Tačiau taip paliudytų vardų, 

lyginant su užrašytųjų skaičiumi, yra mažesnioji dalis. V. Pėteraitis, rengdamas knygas „Mažoji Lietuva ir 

Tvanksta“ ir „Mažosios Lietuvos vietovardžiai“, pats apklausė savo žemiečius išeivijoje ir kiek galėdamas 

papildė medžiagą, tačiau vis tiek dalis vardų formų jo darbuose yra be kirčio ženklų, tai reiškia, kad autoriui 

nepavyko rasti patikimai sukirčiuotos formos. 

Ketvirtajame XX a. dešimtmetyje vietovardžių rinkimo darbą inicijavo ir organizavo Lietuvos 

Respublikos švietimo ministerija. 1934 m. buvo išleista K. Alminauskio sudaryta instrukcija vietovardžių 

rinkėjams. Tačiau iki karo buvo padaryta tik dalis numatyto darbo. Klaipėdos krašto jis beveik nepalietė, 

todėl reikėjo tenkintis 1923 m. nustatytomis oficialiosiomis gyvenamųjų vietų vardų formomis, paliekant 

kitus vietovardžius nuošalyje. Baigiantis karui Klaipėdos krašto senieji gyventojai masiškai paliko tėvynę. 

Po 1958 m. įvyko dar vienas demografinis lūžis ir kraštą paliko tūkstančiai repatrijavusių klaipėdiškių32. 

Tuo laiku buvo grįžta prie vietovardžių rinkimo projekto, tačiau Klaipėdos kraštas iki 1959–1960 m. jau 

stipriai ištuštėjęs ‒ ekspedicijoms pateikėjų rasti nebuvo lengva. Tai buvo bene didžiausia problema, iškilusi 

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tyrimo dalyviams. 1959–1960 m. Klaipėdos ir Kretingos rajone 

vietovardžių rinkimo ekspedicijoje dalyvavo Aleksandras Vanagas (kuris, greičiausiai, buvo ir jos vadovas), 

Bronys Savukynas, Elena Grinaveckienė ir Kazimieras Gaivenis. Pasirengimą liudijančių dokumentų 

trūksta33, tačiau Lietuvių kalbos instituto archyve yra išlikusi surinkta medžiaga – užpildytos kortelės, 

kuriose pagal instrukciją ranka surašyti duomenys (anketos nuotrauka yra Prieduose). Ne visi tuo metu 

oficialiai registruoti istorinio Klaipėdos krašto kaimai buvo aplankyti (arba kai kurių kortelės nusimetė?), 

tačiau tai nestebina, žinant, kad ne visuose jų buvo likę vietinių gyventojų. Į Klaipėdos kraštą vykta keliais 

etapais. Pirmuoju 1959 m. aplankyti kaimai šiaurinėje Klaipėdos rajono dalyje. Dalyvavo A. Vanagas, 

K. Gaivenis, B. Savukynas. Antrasis etapas apėmė pietinę ir pietrytinę Klaipėdos rajono dalį, ten važiuota 

buvo gegužę (E. Grinaveckienė), birželį (A. Vanagas ir B. Savukynas) ir liepą (A. Vanagas ir 

B. Savukynas). Apklausai naudoti tarpukario anketų lapai. Jų tituliniame puslapyje yra data (Gaivenio ši 

grafa neužpildyta), duomenys apie vietovės administracinį pavaldumą ir rinkėją. Vidiniame puslapyje 

grafose pateikta pati medžiaga: t. y. vietovardžiai sunorminta ir sukirčiuota forma, toliau transkripcija, 

pastaba, iš kur duomenys (beveik visada įrašyta „iš žmonių kalbos“), keletas grafų skirta objekto aprašymui 

ir grafa pastaboms. Paskutiniame lape yra papildoma informantų pateikta medžiaga (etnografiniai 

duomenys, tautosaka) bei grafa duomenims apie informantą. Matyt, surinkti duomenys vėliau buvo tikrinti, 

nes nemaža anketų yra su taisymais, dažniausiai nustatant kirtį arba koreguojant diakritikus transkripcijoje. 

Nėra jokios informacijos apie naudotą techniką, greičiausiai užrašinėjama buvo iš klausos. Pagal to meto 

galimybes dirbta profesionaliai. Pasirinkti tik vietiniai ilgalaikiai gyventojai, beveik visais atvejais jų amžius 

per 50 metų. Anketos paskutiniame puslapyje nurodytas jų pragyvenimo vietovėje laikas. Beveik visais 

atvejais pagal sąlyginę transkripciją teisingai nustatytos norminės formos. Bet būta ir abejonių, kai kurios 

jų išliko iki mūsų dienų. Šiame darbe diskutuotini dalykai dar kartą apsvarstyti ir, ko gero, tai reikės daryti 

 
32 Vien per pirmąjį 1958 m. pusmetį, oficialiais to meto duomenimis, išvyko per 6 tūkstančius klaipėdiškių (Arbušauskaitė 2011: 
173). 
33 Šiek tiek apie ją kalbama V. Maciejauskienės straipsnyje, paaiškinama motyvacija rinkti Klaipėdos ir Vilniaus apylinkėse, 
tačiau daugiau detalių nepaaiškėja (Maciejauskienė 2002: 104).  
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ir ateityje. Transkripcija anketose gana marga – matosi ne tik skirtumai naudojant transkripcijos ženklus, 

bet ir skirtingas rinkėjų pasirengimas girdėti ir rekonstruoti žemaitiškų tarmių ypatumus. Sunku pagal 

anketoje pateiktą transkripciją atstatyti kaimo vardo kirčiavimą: Ketvérgiai, Ketve giai ar Ketvergiaĩ (3), 

anketoje neteisingai nustatyta vardo Ašpurviai kirčio forma, klausimų kyla dėl upės vardo Agluona 

kirčiavimo, upės vardo Bebrūnė ar Babrūnė formos ir kt. LKI Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre išsaugota 

šios ekspedicijos medžiaga yra didelės vertės jau vien todėl, kad daugelio ten užregistruotų vardų šiandien 

neberasime. Ypač tai pasakytina apie išnykusius kaimus ir jų dalis, mažesnių vandens telkinių vardus ir, 

žinoma, visą mikrotoponimiją. Patikrinti, patikslinti, papildyti to, kas tuo metu buvo surinkta, t. y. 

pakartoti ekspediciją, beveik nebeįmanoma. Ne tik dėl to, kad naujieji gyventojai neprisimena vardų arba 

nežino, kaip juos ištarti, bet ir dėl to, kad daugybės pačių objektų po melioracijos, kolektyvizacijos, 

industrializacijos nebėra. 

Be minėtosios ekspedicijos medžiagos, tarp LKI saugomų anketų pakliuvo ir keletas ankstesnių – tuo 

metu dar studentų Viliaus Pėteraičio (Bùdelkiemio ir Vaidaug  ank.), Jurgio Pėteraičio (Gedmin  ank.), 

Anso Glažės (Vaidaug  ank.) ir Jono Greičiaus (Butk , Mùižininkų ank.) surinkti duomenys (Eksp. 1939)34. 

Tiesa, pastarųjų atlikta transkripcija nėra patikima, tačiau didesnės dalies vardų tarimą nėra sudėtinga 

rekonstruoti pagal tarmės ypatybes, atspindimas kelių kilomterų spinduliu kitose 1959–1960 m. anketose. 

1959–1960 m. ekspedicijos duomenimis tikriausiai naudotasi ir nustatant ginčijamas vietovardžių 

formas, nes A. Vanagas nurodomas kaip pagrindinis konsultantas 1974–1976 m. rengiant administracinį 

žinyną (LTSR ATSŽ). Šia medžiaga buvo argumentuojama ir grindžiant upėvardžio formą Dãnė. Tačiau 

nei atskirų šiai ekspedicijai skirtų publikacijų, nei dalinės analizės kitose publikacijose rasti nepavyko. Ar 

visos anketos buvo įvertintos, sunku pasakyti, nes pasitaiko formos neatitikimų tarp ten užfiksuotosios ir 

dabartinės, pvz., vardas Kūlia  ir dabar registrų centre funkcionuoja neteisinga forma Kulia  (su trumpuoju 

u), nors VŽe yra Kūlia  (4). Panašu, kad iki šiol anketos buvo retai naudojamos35. Gaila, kad ir V. Pėteraitis 

negalėjo pasinaudoti 30 metų gulėjusiais rankraščiais, nes 1959–1960 m. ekspedicijos medžiaga ne vieną 

jo pateiktą atvejį pakoreguoja. 

Šiame darbe naudojama tik dalis minėtosios ekspedicijos medžiagos (gyvenamųjų vietų vardai ir 

vandenvardžiai), už tyrimo ribų lieka daug mikrotoponimų, kurių tyrimai, tikėtina, dar ateityje. Registre 

nurodomi ekspedicijos metai, rinkėjas (pvz., Eksp. 1959–60 Vng), rinkėjo užrašyta norminė ir 

transkribuota forma ir visa kita, kas rasta anketoje. Duomenys apie informantą čia nepateikiami, esant 

reikalui, galima juos rasti pačiose anketose, kurios saugomos LKI Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre 36. 

Darbe naudojama ir Klaipėdos universiteto folkloro archyvo medžiaga (KUTRF). Dalį jos 1990–

2000 m. autorė rinko pati (registre žymima nurodant datą ir pateikėjo inicialus, pvz., Eksp. 1994 (GT)), 

kitą – kolegos ir studentai. Tai nebuvo tikslinės vietovardžiams skirtos ekspedicijos, tačiau iššifruotoje 

medžiagoje minimi vietovardžiai ir kalbama apie pačius objektus. Informantai buvo apie 70–80 m. amžiaus 

iš Kretingãlės ir Pr ekulės seniūnijų. 

2018–2019 m. autorė pati atliko keletą ekspedicijų. Jų tikslas buvo patikrinti vietovardžių 

gyvybingumą, patikslinti tarimą, kirčiavimą ir gramatinę formą. Apklausti informantai 50–80 m. amžiaus, 

visi ne tik patys gimę ir užaugę Klaipėdos krašte, bet ir jų tėvai ir seneliai, etnografiniu terminu tariant ‒ 

lietuvininkai. Iš jų gauta informacija papildė Dovil , Pr ekulės, Kretingãlės seniūnijų medžiagą (žymima 

Eksp. 2018; Eksp. 2019). Svarbu dar ir tai, kad vyresnės kartos pateikėjai prisiminė senesnį apylinkės 

 
34 Deja, kol kas nepavyko rasti daugiau duomenų apie šių studentų dalyvavimą renkant medžiagą, tačiau aišku, kad jie rinko 
gimtosiose vietose. 
35 Dalies anketų tituliniuose užrašyta „išrašyta“. Sunku pasakyti, ar jas naudojo savo straipsniuose M. Razmukaitė (Razmukaitė 
2009; 1994), nes ten apie tai neužsimenama.  
36 Darbo autorė dėkoja kolegai LKI vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Laimučiui Bilkiui už pagalbą ir patarimus naudojantis 
archyvo medžiaga.  
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vaizdą, ekspedicijose kartu buvo keliaujama po jiems gerai pažįstamas apylinkes, kur pateikėjai galėjo 

įvardinti esamus ir buvusius objektus, apibūdinti kraštovaizdžio pokyčius. Paaiškėjo tikslintinų 

vietovardžių formų, geografinės padėties apibūdinimų, informantai neretai priminė apie administracijos 

sukeltą painiavą pervardijant kaimus, keičiant jų ribas. Ypač žmonės jaudino kapinių nykimas ir jų 

pervardijimas, priskyrimas kitam kaimui, pasak jų, trukdantis susiorientuoti nežinantiems arba seniai 

nelankiusiems kapų žmonėms37. 

ISTORINĖ MEDŽIAGA 

Darbe naudojama nemažai nelingvistinės medžiagos, stengiamasi trumpai, bet pagal galimybes 

nuosekliai išryškinti svarbiausius su vietove ir jos įvardijimu susijusius dalykus. Todėl pateikiami istoriniai 

faktai apie kaimo pradžią, dvarų atsiradimą arba nykimą, kaimų sujungimo datos, duomenys apie 

demografinę situaciją. Remiantis 1925 ir 2011 m. gyventojų surašymais, pateikiama lyginamoji 

demografinė statistika, kitos pastabos apie gyventojų kaitą. Pvz., nemaža dalis aplink Klaipėdą buvusių 

kaimų virto priemiestinėmis gyvenvietėmis, čia išaugo gyventojų skaičius, ir atvirkščiai – besiplečiantis 

Klaipėdos miestas jau sovietmečiu įtraukė ne vieną kaimą, ištuštėjo ir atokiau nuo pagrindinių kelių, 

gyvenviečių atsidūrę gyvenamieji punktai. Šiame darbe pateikti demografiniai duomenys yra kintantys – 

po keleto metų jie gali būti visiškai kitokie. 

Tyrime nėra naudojama daug pirminių istorinių šaltinių, remiamasi tais jų perrašais, kurie autorei 

atrodė patikimi. Jų mūsų dienomis jau yra nemažai pasirodę vokiečių istorikų ir genealogų tyrinėjimuose 

ir šaltinių publikacijose, kalbiniuose darbuose (žr. toliau), vis dažniau publikuoja Lietuvos istorikai. 

Kadangi Klaipėdos krašto vietovardžiai įvairiomis rašybos formomis kartojasi ir nemaža jų dalis išsaugota 

gyvojoje kalboje, vienas kitas naujai atsirandantis patikslinimas iš ordinų laikų šaltinio vargu ar nulemtų 

lingvistines išvadas dėl vietovardžio kilmės, tačiau, be abejo, papildytų vardo istoriją38. Tai galima padaryti 

tolimesniuose tyrinėjimuose. Seniausi istoriniai duomenys yra iš XIII a. ordinų dokumentų, juose yra 

pirmieji baltų gyvenviečių ir upių paminėjimai (Ža dė, Láistai, Kretingãlė, Eket , Dañgė, M nija). Šio 

laikotarpio duomenys imti iš publikuotų šaltinių rinkinių ir istorikų darbų (Kuršo 2017; Kiparsky 1939; 

Mortensen 1923; 1938; Sembritzki 1918; 1926). Nuo XVI a. pradžios smarkiai pagausėja ir pačių 

vietovardžių, ir su jais susijusių asmenvardžių, kurie vėlesniuose šaltiniuose nurodomi kaip vietovardžiai 

arba kaip šeimos ūkiai, kuriems priklauso kiti ūkiniai vienetai. Gausiausiai duomenų teikia publikuotas 

šaltinis, H. Diehlmanno sudarytas vadinamosios „Turkų mokesčių“ knygos perrašas (Diehlmann 2006)39, 

pirminiais jos šaltiniais, nors ir ne visai nuosekliai, naudojosi V. Kiparskis, J. Sembritzkis, V. ir 

G. Mortensenai. 

Kitas XVI a. duomenų šaltinis paskelbtas S. Rowel straipsnyje (Rowell 2005), kur straipsnio gale 

pridėtas autoriaus iššifruotas XVI a. pradžios mokesčių mokėtojų registras (tiesa, ne toks išsamus kaip 

 
37 Kapinių įvardijimo klausimas nėra šio darbo tema, tačiau glaudžiai susijusi, nes laidojimo vietos dažniausiai turi kaimo vardą. 
Klaipėdos kraštui buvo būdinga tai, kad kiekvienas kaimas turėjo savo kapinaites, dažnai net ne vienerias, jas turėjo ir dvarvietės. 
Išvykus gyventojams, sovietmečiu kapinės buvo ne tik apleistos, bet ir vandališkai suniokotos, nemaža dalis atsidūrė kolūkių 
laukuose, vėliau privačiose valdose, daugelis neprieinamos ir neprivažiuojamos. Dabar paveldosaugos tikslais kapinaitės 
registruojamos, tačiau dažnai ne senaisiais vardais, o susiejant su artimiausiu kaimu. Kapinaičių senųjų vardų išsaugojimas būtų 
vienas iš būdų išsaugoti ir išnykusio kaimo vardą.  
38 Kalbant apie išnykusius baltiškus vietovardžius likusioje Rytprūsių dalyje, bet koks baltų kalbų ir dialektų pėdsakas 
toponimijoje yra didelės vertės, nes dažnai kitokių liudijimų neturime, todėl kiekvienas perskaitytas ir mokslui prieinamu 
padarytas išrašas iš XIII‒XVI a. dokumentų yra labai svarbus. XIX a. istorikų ir kalbininkų pradėtas Prūsijos vietovardžių paieškas 
mūsų dienomis nuosekliai tęsia G. Blažienė (žr. toliau).  
39 Tai Prūsijos mokesčių mokėtojų sąrašai, kuriuose registruojami ūkiai ir jų mokesčiai. Plačiau apie šį šaltinį žr. Elertas 2010.  
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„Turkų mokesčių“). Jame užrašytos vardų formos iš dalies atitinka trisdešimt metų vėliau paliudytąsias, bet 

yra ir kitur nefigūruojančių arba nepatikimai perrašytų40. 

Vertingos XVII a. medžiagos rasta I. Lukšaitės paskelbtuose bažnyčių vizitacijos dokumentuose 

(BžnViz XVII), ten minima nemažai vietovardžių, kurių dalis figūruoja dar kaip asmenvardžiai, tačiau, kaip 

rodo vėlesni dokumentai, vėliau tampa gyvenamųjų vietų vardais. Šie šaltiniai iš esmės apima tik dvi 

tuometines parapijas (greta Klaipėdos miesto parapijos, kuri neįeina į šio darbo medžiagą) – Pr ekulės ir 

Klaipėdos laukininkų bažnyčią. Taigi šiam darbui iš tuomet veikusių trūksta Kretingãlės bažnyčios, o kitų 

bažnyčių (Dovil , Pliki , Kairi , Ka klės, Vanag ) tuo metu dar nebuvo. Minėtame šaltinyje jau matosi 

nusistovinčios vietovardžių formos, kurios gana dažnai užrašomos kaip ūkininko asmenvardis, netrukus jos 

ima figūruoti žemėlapiuose. Iš ūkiuose suminėtųjų parapijiečių tik vienas kitas tampa kaimo vardo 

pradininku, nes dokumentas skirtas ne krikštui ar santuokoms, jame fiksuojamos pavardės asmenų, kurie 

skolingi bažnyčiai mokestį arba ignoruoja komuniją, o tokių dauguma buvo samdiniai ir baudžiauninkai. 

Iš XVIII a. šaltinių svarbus yra H. Kenkelio paskelbtas 1736 m. mokesčių mokėtojų sąvadas (Kenkel 

1972). Čia kaip ir XVI a. „turkų mokesčių“ sąraše registruojami ūkiai ir prie jų priklausantys asmenys. 

Palyginus su Diehlmano publikuotuoju sąrašu, jau gerai matyti asmenvardžių perėjimo į vietovardžius 

etapas – dažnai vardai asmenų, kurie registruoti XVI a., čia jau parodyti kaip savarankiški ūkiai su mažai 

pakitusia vardo forma. Pvz., ūkininko Claus Pußs (Diehlmann 2006: 58), kuris kartu su keliais 

bendrasavininkiais valdė ūkį XVI a., vardas 1736 m. virsta gyvenamosios vietos Pudßen Claus vardu, tačiau 

jos savininkas nebūtinai tuo pačiu vardu ir pavarde (jau 1670 m. žemėlapyje toje vietoje nurodomas Klaus 

Kapust). Štai kodėl XX a. kaimas lietuviškai vadinamas Kop stais, o vokiškai Klauspuszen. Tais pačiais 

šaltiniais, tik dar nepublikuotais, matyt naudojosi ir kitų registrų sudarytojai, pvz., D. Lange (žr. toliau). 

Nuo XVIII a. antrosios pusės jau turime gana nuoseklų vietovardžių žymėjimą, kurį atskleidžia 

J. Sembritzkio darbas (Sembritzki 1918). Čia ne tik dėstoma Klaipėdos apskrities dvarų ir su jais susijusių 

kaimų istorija, bet ir pateikiamas vietovardžių sąrašas su įvairuojančiais vardais ir jų rašybos variantais bei 

kaimo statuso apibūdinimu (karališkasis, kulminis, bajoriškasis, šatulinis, mišrusis ir kt.)41, 1785 metų 

kaimų vardų formos ir statusas nurodomas daugiausia remiantis J. F. Goldbecko darbu (Goldbeck 

1785).  Ten pat ir informacija apie pokyčius iki XX a. pradžios (išnykęs, prijungtas). Sembritzkio darbe 

fiksuojamas didelis vietovardžių formų įvairavimas, beveik kiekvienas kaimas turi po kelis vardus (pvz., 

Kloschen od. Milkurpen od. Budwillen Macke). Sembritzkis naudojosi Schroeterio žemėlapiais, pastebėjo ir 

vieną kitą juose pasitaikiusį netikslumą. 

XIX a. nusistovi vardų rašybos formos, nors kai kuriuose to meto žemėlapiuose pasitaiko grįžimo 

prie ankstesnių variantų, tačiau iš to meto mus pasiekia daug kitų dokumentų (dvarų, bažnyčių knygos, 

įvairūs mokesčių registrai ir t. t.), kurie leidžia patikslinti tuo metu vartotas formas. XIX a. antroje pusėje 

intensyviai jungiami kaimai, dar kartą patvirtinamos oficialios formos, pereinama prie daugmaž tvarkingo, 

pastovaus fiksavimo, atsisakoma dupletų, t. y. kaimas oficialiai beturi tik vieną vardą. Tai buvo labai svarbu 

ir kariniais tikslais, ir administracinei sistemai, tačiau grėsė iš gyvosios kalbos išstumti lietuviškas vardų 

formas. 

Kadangi nuo XIX a. antros pusės vokiškos vietovardžių formos mažai keičiasi, jos kartojasi visur, šio 

laikotarpio situacijai nušviesti naudojamasi tik esminės informacijos teikiančiomis istorikų publikacijomis: 

minėtuoju J. Sembritzkio darbu, XX a. pradžios Niekammerio dvarų registru (Niekammer), M. Purvino 

 
40 Lyginamoji analizė su vėliau užfiksuotais ir kurį laiką nusistovėjusiais vardais leidžia spėti, kad pasitaikė nurašymo klaidų, 
neidentifikuotų, klaidingai identifikuotų vietovardžių arba netikslumų pačiame šaltinyje. Tačiau darbo autorė kol kas neturėjo 
galimybės patikrinti originalo, todėl šis šaltinis savo lingvistinės analizės laukia ateityje.  
41 „Chatulldorf (kolonistų kaimas). Tuose kiemuose gyveno laisvi ūkininkai. Jie buvo sau laukus patys padarę ariamus. Jie 
nepriklausė feodalams. Jie mokėjo mokesnius į kunigaikščio kasą ‒ Chatulle. Prūsijos kunigaikštis skatino steigti tokius 
Chatulldorfus“ (Tydecks 2008: 28). Mišrios nuosavybės teises turintis kaimas čia vadinamas mišriuoju. 
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straipsniu (Purvinas 2019), straipsnių rinkiniu „Klaipėdos dvarai“, pavieniais straipsniais apie atskirus 

dvarus (J. Kanarsko ir kt.). 

Be minėtojo 1923 m. sąrašo, oficialus Klaipėdos krašto gyvenamųjų vietų sąrašas buvo išleistas 

1926 m., po 1925-ųjų gyventojų surašymo (Klkr 1926). Jame ne tik tuo metu patvirtinti Klaipėdos krašto 

gyvenamųjų vietų vardai, bet ir daugiau informacijos: apskritis, valsčius, paštas, stotis, parapija, gyventojų 

skaičius, mokykla. Paraleliai išleistas vokiškas sąrašas, abu sąrašai suderinti atitinama numeracija. Pavieniai, 

kaimais nelaikomi gyvenamieji objektai taip pat nurodomi, pvz., „Tyrų Pelkė, prie Milkurpių gir. dvar. 

apyg.“ skiltyje „rūšis“ nurodoma gyvenamoji vieta „Pelkės sargas“, gyventojų skaičius – 6. 

Vertingas istorinių žinių sąvadas yra Mažosios Lietuvos enciklopedija (MLE), iš kurios čia naudojami 

tik svarbiausi su kaimo vardu, jo kaita ir demografine situacija susiję faktai, įskaitant tautinę sudėtį, kuri 

dažnai turi lemiamos reikšmės vardų vartosenai. Šiuo klausimu svarbus ir mokyklų vaidmuo. Atskirais 

atvejais primenama ir lietuvybės situacija, nes nuo gyventojų nuostatų dažnai priklausė vietovardžių 

gyvybingumas, todėl ten, kur veikė koks nors lietuviškos veiklos židinys, buvo skatinama vartoti tradicines 

baltiškų vardų formas. 

Nors piliakalniai, kapinynai ir kiti archeologijos objektai nėra šio darbo tema, istorinėje aprašo dalyje 

pateikiamos nuorodos norintiems susipažinti su atskirų vietovių priešistore. 

Vienas iš svarbiausių ir beveik visuose šio darbo straipsniuose figūruojančių šaltinių yra Langės darbas 

„Geographisches Ortsregister Ostpreußen...“  (Lange)42. Tai didelis rankraštinis registras, kuriame surašyti 

beveik visi nuo XVIII a. iki 1939 m. registruotų gyvenamųjų vietų vardai bei visos jų formos. Šiame darbe 

yra  vertingos informacijos, liudijančios ne tik vardų kaitą, bet ir kitus svarbius faktus. Registras saugomas 

Berlyno valstybinėje bibliotekoje (Sign. Kart LS 3 Nmi 10). Lietuvos istoriografijoje jis berods dar 

nežinomas. 

Kitas šaltinis, kurį naudojo ir V. Pėteraitis, yra 1935 m. išleistas F. Gausės registras, fiksuojantis 

Rytprūsių vietovardžių keitimą nuo XIX a. iki II p. k. (Gause). 

INTERNETINIAI ŠALTINIAI 

Darbe naudojami internetiniai šaltiniai. Be lingvistinių duomenų bazių (LKŽe; LPŽe; ME; VŽe), 

naudotasi geoduomenų (GKMF; LUK), kitais geografų portalais, kur rasta įvairios kartografinės medžiagos, 

objektų registrų, klasifikatorių ir kt. Dabartinės oficiãliosios vardų formos nurodomos remiantis Registrų 

centro duomenimis. Ypač naudingas genealogų portalas Genwiki ir jam priklausantis asmenvardžių registras 

Ortsfamilienbuch Memelland. Jis sudarytas remiantis įvairiais istoriniais dokumentais, daugiausia bažnyčių 

knygomis. Čia fiksuojama genealoginė informacija padeda pamatyti su vietovardžiais siejamų asmenvardžių 

paplitimą, ir nors šiame portale pateikiamos etimologinės interpretacijos yra mėgėjiškos, kita ten esanti 

informacija (pvz. kaimo istorijos fragmentai, gyventojų sąrašai) yra šiam darbui naudinga. Įvairiais 

požiūriais vertingas interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis (IRPŽ IV), kuriame Klaipėdos krašto medžiagos 

dar nėra, šiam darbui pasitarnavo lyginant etimologiškai sietinus vietovardžius Klaipėdos krašto šiaurinėje 

dalyje ir Semboje, tačiau reikia pasakyti, kad artimų sąsajų pasitaikė vos viena kita. Reikia tikėtis, kad šis 

registras pasitarnaus papildant interaktyvųjį žemėlapį. Nemažą dalį darbe naudotų internetinių šaltinių 

sudaro straipsnių ir knygų publikacijos, populiariosios spaudos portalai, viešai prieinami įstaigų dokumentai 

(paveldosaugos, vietų planavimo ir kt.). 

 
42 Rankraščio data nenurodyta. 
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KALBINIAI DARBAI 

Lietuvos vietovardžių žodynas (LVŽ) – tai didžiausias mokslinis dabartinių Lietuvos vietovardžių 

sąvadas (A–H), kuriame etimologinė vardų analizė derinama su taikomąja norminės formos nustatymo 

paskirtimi. Tai labai vertingas, įvairiais lingvistiniais aspektais turtingas žodynas, bet šiame darbe juo galima 

pasinaudoti tik iš dalies: jame esančios Klaipėdos krašto vietovardžių formos nesiskiria nuo Registrų centre 

fiksuojamų. Šio žodyno koncepcija ir sandara aprašyta žodyno įvadinėje dalyje, išdėstyta ir Maciejauskienės 

straipsnyje (Maciejauskienė 2002). LVŽ medžiagą sudaro tik dabartiniai vietovardžiai, t. y. jame nėra 

istorinių (išnykusių kaimų ir nebevartojamų vardų). Taigi ten vardo Áukštkiemis43 etimologija aiškinama 

tarp kitų Aukšt- šaknies vardų, kurie turi antrąjį komponentą iš liet. kiemas. Toks kilmės aiškinimas, 

žinoma, teisingas, tačiau vardo istorija kur kas pilnesnė žinant, kad tokio vardo iki 1923 m. šioje vietoje 

nebuvo, kad tai vertimas iš vok. Oberhof, kuris, savo ruožtu, atsirado 1873 m. sujungus kelis kaimus. Nors 

LVŽ formos sukirčiuotos, tačiau nenurodant kirčiuotės ne visada paprasta žinoti, kaip kirčiuojami kiti 

linksniai. Etimologiniai Klaipėdos krašto vardų aiškinimai daugiausia remiasi A. Salio ir V. Pėteraičio 

darbais. Šiame darbe esant reikalui diskutuojama tiek su šiais, tiek su žodyno autoriais. LVŽ medžiaga 

svarbi ir kitu požiūriu: joje daug mitrotoponimų, užfiksuotų iš gyvosios kalbos, taigi ateityje, tęsiant 

Klaipėdos krašto vietovardžių tyrinėjimus, ji pasitarnaus. Be abejo, svarbu pamatyti, kaip istorinio 

Klaipėdos krašto vietovardžiai atrodo bendrame Lietuvos vietovardžių kontekste. Tačiau, kol nėra išleista 

visų LVŽ tomų, vaizdą susidaryti dar sunku, tai būtų ateities uždavinys. 

Du dideli V. Pėteraičio darbai „Mažoji Lietuva ir Tvanksta“ (VP 1) ir „Mažosios Lietuvos ir 

Tvankstos vietovardžiai“ (VP 2) yra etimologinės vietovardžių studijos su istoriniais plėtiniais. Pirmoji 

dalis skirta vandenvardžiams, antroji – gyvenamųjų vietų vardams, nors pasitaiko ir kitokių, pvz., didesnių 

pievų, ragų ar kalnų. Autorius pats kilęs iš Klaipėdos apylinkių, gyvendamas Lietuvoje ir išeivijoje palaikė 

glaudžius ryšius su tėvynainiais, iš įvairių istorinių ir gyvosios kalbos šaltinių surinktą medžiagą papildė 

apklausdamas kitus pateikėjus. Deja, daug vardų liko nesukirčiuoti ir toli gražu ne visų tarimą dabar 

įmanoma patikrinti. Tačiau, kad ir koks vertingas šis darbas, kai kurie jo teiginiai moksliniu požiūriu 

atgyveno, kai kuriems trūksta argumentacijos, be to, ten paskelbtą medžiagą dabar galima papildyti ir naujai 

rastais istoriniais šaltiniais, ir kitais duomenimis. Knygos „Mažoji Lietuva ir Tvanksta“ recenzijos autorius 

V. Vitkauskas (Vitkauskas 1994) išsamiai aptarė šį darbą. Be jo išsakytų pastabų, reikėtų pridurti ir tai, kad 

neretai nurodydamas istorinę kaimo vardo formą, V. Pėteraitis tenkinasi J. Sembritzkio informacija, tačiau 

toliau apie jį nekalba ir neanalizuoja. Pvz., nurodydamas kitą Vanag  k. vardą Ragschillen Mikutt, pastarojo 

toliau nemini ir prie etimologijos negrįžta. Kitu metodologiniu trūkumu reikėtų laikyti rekonstrukcijas iš 

istorinių suvokietintų rašytinių formų, pateikiamas be jokių paaiškinimų kaip lygiavertes su formomis iš 

gyvosios kalbos. Pvz., greta formos Tyleniai jis pateikia nežinia kaip nustatytą Tylėnai (VP 2: 405), neaišku, 

iš kur gauta forma Plukiai, ar tikrai vartota bent viena iš formų Guzgauriai / Gužgauriai, kodėl Pe kama 

mot. g. ir kt. Tai, kad iš suvokietintų formų dažnai atsirasdavo naujadarų, liudija ir dabartiniai pateikėjai, 

tačiau kiek tokių atvejų būta, o kiek jų yra tik dirbtinai V. Pėteraičio rekonstruotų, sunku pasakyti. Būtent 

V. Pėteraičio etimologinės versijos pateikiamos Mažosios Lietuvos enciklopedijoje. 

Darbe daug remtasi ir W. Fenzlau darbu „Die deutschen Formen der litauischen Orts- und 

Personennamen des Memelgebiets“ (Fenzlau 1936). Juo naudojosi ir V. Pėteraitis, ypač pateikdamas jam 

pačiam nežinomas vardų formas iš gyvosios kalbos. W. Fenzlau studijoje išsamiai aprašyta Klaipėdos krašto 

vardų lietuviškų ir vokiškų formų koreliacija tiek fonetiniame, tiek morfologiniame lygmenyje, lyginamos 

 
43 Vienaskaitos forma nustatyta, matyt, remiantis V. Pėteraičiu, nors ir 1923 m. sąraše, ir Registrų centro sąraše yra Áukštkiemiai 
(1). 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Auk%C5%A1tkiemiai
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struktūrinės ypatybės, naudojama fonetinė transkripcija, vardai kirčiuojami. Ypač naudingas yra vokiečių 

tarminių ir literatūrinės kalbos formų lyginimas, tokia analizė palengvina ir rašytinių formų perskaitymą. 

Daug dėmesio Klaipėdos krašto vietovardžiams skyrė A. Salys savo studijoje „Die žemaitischen 

Mundarten“ (Salys 1930). Joje jis vienas iš pirmųjų rėmėsi istoriniais tyrinėjimais, paskelbė nemažą sąrašą 

vardų, kuriuos laikė kuršių kilmės. Ir dabar beveik visą jo pateiktą sąrašą galima patvirtinti ir išplėsti. 

A. Salio etimologinėmis išvadomis remiasi ir M. Razmukaitė (Razmukaitė 1994). 

D. Deltuvienės monografija „Baltiški Mažosios Lietuvos XIV – XVIII a. oikonimai“ (Deltuvienė 

2006) čia naudojamasi kaip antriniu šaltiniu, papildant trūkstamais duomenimis iš laikotarpių, kurių 

medžiagos nepavyko gauti kitur.44 Klaipėdos krašto šiaurinės dalies vietovardžių čia užfiksuota nedaug. 

Deja, vokiškų vietovardžių formų rašybos ir fonetikos santykių interpretacija minėtoji autorė ne tik 

neprilygsta W. Fenzlau, kuriuo remiasi, bet netgi pastarąjį neretai klaidingai supranta. Pastabos aiškinant 

minėtojo regiono vietovardžių kilmę dažniausiai remiasi kitais autoriais, tačiau kai autorė bando aiškinti 

savarankiškai, argumentai dažnokai nėra įtikinami45. 

Etimologinėje dalyje remiamasi ankstesniais darbais, ypač A. Vanago hidronimų analize (LHEŽ), 

daug kur sutinkama su Pėteraičio svarstymais. Tačiau kiekvieną jų autorė persvarsto iš naujo, esant reikalui, 

papildo naujais argumentais, duomenimis iš istorinių šaltinių, kalbinių darbų. Darbe stengiamasi nuosekliai 

ieškoti sąsajų tarp vietovardžių ir asmenvardžių, todėl naudojamasi asmenvardžių žodynais (LPŽ; LA). 

Ieškant sąsajų su galimu kuršišku kalbiniu paveldu, daugiau dėmesio skiriama latviškiems šaltiniams ir 

apskritai latviškam kontekstui. Todėl čia naudojamasi E. Blesės darbu (Blese 1929), kuriame analizuojamas 

ir gausiais pavyzdžiais iliustruojamas XV–XVI a. Kuržemės vardynas. Iki šiol tiriant Klaipėdos krašto 

vardus, latviškai medžiagai buvo skiriama per mažai dėmesio, ir šis darbas beveik nebuvo naudojamas. 

Remiamasi ir kitais latviškais šaltiniais, tokiais kaip J. Plakio sudarytas Kuržemės vardų registras (Plāķis 

1936), K. Silinio asmenvardžių žodynas (LPV), latvių kalbos tezauras (ME; EH) ir kt. Ieškant etimologinių 

sąsajų, grindžiant etimologinę versiją geografinio paplitimo požiūriu taip pat naudojama prūsų kalbos 

medžiaga (J. Gerulio, R. Trautmanno, V. Mažiulio, G. Blažienės darbai). 

 
44 Ar visi nuorašai šiame darbe patikimi, sunku pasakyti, tačiau net jeigu pasitaikytų vienas kitas netikslumas, dažniausiai esant 
ne vieninteliam vietovardžio užrašymui, jis lemiamos reikšmės nei etimologijos nustatymui, nei struktūros ar darybos 
interpretacijai neturi.  
45 Nesiimant išsamios minėtojo darbo recenzijos, čia pateiksime keletą pavyzdžių. Aiškindama vietovardžio fonetikos perteikimą 
vokiška rašyba, autorė painioja rašmens ir fonemos sąvokas (to nedaro jos cituojamas Fenzlau, kuris beveik visais atvejais kartu 
pateikia transkripciją). Pvz., ji rašo apie dusliųjų ir skardžiųjų priebalsių keitimą (toks reiškinys tikrai buvo vokiečių tarmėse), 
tačiau dalis pateiktųjų pavyzdžių rodo tik rašybos taikymą: pvz., Kubstieten, Budkischken ir kt., t. y. čia galime kalbėti tik apie 
etimologiškai nepamatuotą rašybą asimiliacijos atvejais; disimiliacijai priskirti pavyzdžiai rodo, kad autorė neatpažino vokiečių 
rašyboje junginiu ck atspindimo k po trumpojo balsio: Ruckukehmen, Trackehmen (ten pat). Nepriimtina nuostata interpretuoti 
fonetikos ir rašybos santykius iš dabartinės lietuvių bendrinės kalbos pozicijų: pvz., Kojellen neturėtų būti traktuojami kaip 
vokiečių kalbos fonetinis perdirbinys iš tariamai ilgo liet. e (op. cit. 21); šiuo atveju e nėra ilgas iš prigimties, bet pailgėjęs po 
kirčiu bendrinėje kalboje, o klaipėdiškiai ir dabar tebetaria Kojèlei ir pavardę Kojèlis. Aiškinant Klaipėdos krašto vardų 
etimologiją, tais atvejais, kai vardo neparemia V. Kalvaičio užfiksuotas asmenvardis, taip pat esama metodologinio nepagrįstumo: 
neatsižvelgiama nei į išlikusias gyvosios kalbos formas, nei į geografinį kriterijų, nei į baltistikos faktus. Pvz., Medde Karckell ir 
Meddekarckell yra ne kas kita, kaip tos pačios Ka klės dalis, kurios vardo etimologija nė viename mokslo darbe nesiejama su 
asmenvardžiu, juo labiau prūsišku (op. cit. 175). Kaimo Ž(i)užeĩkiai formą nurodė V. Pėteraitis (klaipėdiškis), ją dar prisimena 
gyventojai, tačiau autorė remiasi savo rekonstruota forma *Šušeik- iš vok. Schuscheigcken (op. cit. 373), neatkreipdama dėmesio, 
kaip gali būti užrašomas lietuvių ž ir t. t. 
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TYRIMO METODAI IR SĄVOKOS 

TERMINOLOGIJOS KLAUSIMAI 

Tiriant istorinio Klaipėdos krašto vietovardžių kilmę, raidą, pokyčius, nustatant jų formas ir 

norminimo kriterijus, buvo vadovaujamasi pirmiausia bendraisiais onomastikos tyrimo principais: 

lyginamuoju ir vidinės rekonstrukcijos metodu, struktūrinės skaidos ir darybos kriterijais, įvardijimo 

nuoseklumu ir pagrįstumu, analogija, regioninių ypatybių, tarp jų ir galimos kalbų sąveikos įvertinimu. 

Terminus lietuvių, baltų, vokiečių ir lietuviškas, baltiškas, vokiškas apibrėžti nėra paprasta. Lingvistinis 

(kilmės ir struktūros) kriterijus čia persipina su socialiniu (vartojamos kalbos, etninės savivokos). V. 

Maciejauskienė, kalbėdama apie pavardžių klasifikaciją, polemizuoja su ankstesniais šių sąvokų vartotojais 

(Maciejauskienė 1997), tačiau jos pasiūlytos nuostatos (kurios daugeliu atveju tinka didžiajai Lietuvos 

daliai) Klaipėdos krašto onomastikai tinka tik iš dalies. Straipsnyje Klaipėdos kraštui skiriama dėmesio tiek, 

kiek jo medžiaga operuoja P. Jonikas. Prielaida, kad lietuviškos kilmės pavardes turintys asmenys ar jų 

protėviai priklausė lietuvių etnosui, nebetaikytina XX a. Klaipėdos kraštui, nes tada asmenvardžio kilmė 

neretai nesutapo su asmens etnine savivoka. Įvertinus etninės tapatybės pokyčius, kultūrų ir kalbų sąveiką 

Prūsijos istorijoje, šiame darbe būdvardžiai lietuviškas, baltiškas, vokiškas taikomi kalbant apie atitinkamos 

kalbos sistemą (kilmė yra tik jos dalis) ir vartojimo aplinką, todėl terminai vokiškas vietovardis, vokiškas 

vardas čia taikomi ir vokiškos kilmės vardams, ir germanizuotiems baltiškiems vietovardžiams, kaip antai: 

Johannishof, Weßath Hermann, Bebruhnen ir pan. Atitinkamai baltiškais vadinami baltiškos kilmės ir 

struktūros, o lietuviškais – lietuviškos kilmės ir struktūros, svetimos kilmės lituanizuoti, lietuvių kalbos 

aplinkoje vartoti ar vartojami vietovardžiai (Báičiai, Bebr nė, Vaškia , Gėc vė).46 Tačiau, esant reikalui, 

atitinkame kontekste šie būdvardžiai vartojami ir kaip kitų terminų dalys, pažyminiai: pvz., baltiškos (resp. 

vokiškos, neaiškios) kilmės, lietuviškos struktūros, darybos ir pan. Atitinkamai daiktavardžių kilmininkai 

baltų, lietuvių, vokiečių vartojami kaip pažyminiai įvairiose situacijose ir reiškia priklausymą atitinkamai 

kalbėtojų bendruomenei, atsisakant tautiškumo, etninės tapatybės identifikavimo. Išimtys ‒ citatos iš kitų 

darbų. 

Vienas iš sunkesnių uždavinių yra apibrėžti, ką laikome vietovardžiu. Ribos tarp tikrinio žodžio ir 

bendrinio nėra visada lengvai nusakomos. Kada yra bažnyčios kalnas, o kada Bažnyčios kalnas? Kada Upãlis, 

o kada upãlis? Dažniausiai tai nulemia vartosenos tradicijos, kurias galima ištirti tik vietoje, ir jeigu 

ekspedicijoje rinkėjai į tai neatkreipė dėmesio, klausimas liks neatsakytas. Jeigu dalis kaimo gyventojų žino 

upalio vardą, bet kartais sako „einu pasisemti vandens iš upalio“, tai tikriausiai čia nebus upelio vardas. Bet 

štai Dovil  snn. gyventojas sako: „M nija turėjo vardą, o upãlis buvo upãlis. Mes sakėm „eisiu maudytis į 

upãlį arba eisiu maudytis į M niją“. Taigi Upãlis yra visai apylinkei žinomas vandens telkinys, toks jo vardas 

ir kito niekas nepasakė, todėl šiuo atveju galime jį laikyti upėvardžiu. 

Ne mažiau problemų kelia vietovardžio ir asmenvardžio skyrimo klausimas. Kadangi, kaip rodo gausi 

medžiaga, dėl vokiečių administravimo ir kalbos ypatybių ūkiniai subjektai buvo vadinami asmenų vardais, 

išsiaiškinti, kuriame etape tai dar asmenvardis, o kada vietovardis, nėra taip paprasta. Čia reikėtų detalaus 

istorinės ir genealoginės medžiagos (kurios trūksta) ištyrimo, kitaip sakant, pagelbėtų, jei žinotume, kad 

1511‒1520 m. Bebrūnėje minimas Gedemyn Pyrnkall47 (Rowell 2005: 31), 1540 m. Gedemyn Syrnkall / 

 
46 Panašiai į baltiškos kilmės asmenvardžius, paplitusius Vokietijoje, žiūrima Vokietijos mokslininkų. Pvz. skaitmeniniame 
pavardžių žodyne terminais Sprachvorkommen ir Etymologie skiriamas asmenvardžio priklausymas kalbos sistemai ir jo kalbinė 
kilmė. Todėl ten pavardė Kalweit laikoma vokiška, o Kalwaitis lietuviška, tačiau pirmosios kilmės aiškinimas paremtas antrąja, 
žr. http://www.namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/ 
47 Tikriausiai perrašymo klaida.  

http://www.namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/
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Gyrnkall (Diehlmann 2006: 68) yra asmuo ar asmenys, o štai 1687 m. įrašas Gedtmin Girngallen aus 

Bebruhnen (Steuerg. Vogtei Memel)48 jau kalba apie ūkį, o ne asmenį. Šiuo atveju tenka vadovautis vokiška 

daugiskaitos forma ir nuojauta, kad vargu ar XVII a. gale protestantas galėjo turėti krikšto vardą Gedemin. 

Taip pat sunku tikėtis, kad po pusantro šimto metų ūkio savininko asmenvardžiai tiksliai sutapo su 

pirmtako. Taigi greičiausiai čia reikėtų matyti jau ūkio (namų) ar kaimo vardą, kurį reiktų skaityti 

„*Ged(i)minų-Gir(n)kalių kiemas (vienkiemis, ūkis, kaimas) Bebrūnėje (apskrityje)“. Deja, tikslios 

lietuviškos formos jau nebesužinosime, nes liko tik jos nuotrupos vokiškame varde Girngallen-Gedmin, 

kuris vokiečių tradicijoje toks išsilaikė iki pat XX a. vidurio, nors lietuviai priėmė vėlesnį (vėlesnio 

šeimininko) vardą Katka . Kad nebūtų įsivelta į ilgus istorinius-genealoginius tyrimus, kuriems papildomų 

duomenų dar gali atsirasti, čia atsisakoma griežto kiekvieno atvejo skyrimo ir laikomasi nuostatos, kad 

asmenvardžiu vadinsime tuos įrašus, kurie aiškiai sako, kad kalbama apie asmenį, o kai kalbama (arba 

kalbinė forma leidžia numanyti) apie vietą, laikome jį jau vietovardžiu. Kartografinėje medžiagoje minimi 

asmenvardinės kilmės įvardijimai čia priskiriami vietovardžiams49. 

GEOGRAFINIO PAPLITIMO TYRIMO METODO TAIKYMAS 

Tiek pačių vietovardžių, tiek jų etimonų (etimologiniu pamatu laikomų leksemų) geografinio 

paplitimo kriterijus yra labai svarbus etimologinei krypčiai nustatyti. Todėl visada atsižvelgiama į 

asmenvardžių ar kitų etimonų paplitimo plotą, kuris nustatomas remiantis LKŽ ir ME medžiaga. Sunku 

įsivaizduoti, kad koks nors rytų aukštaičių regionalizmas galėtų tapti vietovardžio ar asmenvardžio pamatu 

Klaipėdos krašte. Panašiai žiūrima ir į pavardžių, laikomų galimais etimonais, paplitimą, todėl darbe nuolat 

naudojami LPŽ duomenys, nors ten Klaipėdos kraštas reprezentuojamas tik bendrais bruožais. 

ISTORINIŲ TYRIMŲ INTEGRAVIMAS Į VIETOVARDŽIŲ TYRIMĄ 

Vienas iš šio darbo išskirtinių bruožų yra istorinės medžiagos integravimas į kalbinį tyrimą. Prie 

kiekvieno kaimėvardžio (tam tikrais atvejais ir upėvardžio) pateikiami istoriniai vardo užrašymai, o 

etimologinėje dalyje stengiamasi asmenvardinę kilmės versiją pagrįsti istoriniais įrodymais apie konkrečių 

asmenų sąsają su vieta. Dar labiau asmenvardinę versiją grindžia Klaipėdos krašto genealogijos tyrimų 

duomenys, kurie kur kas detaliau negu LPŽ liudija asmenvardžio paplitimą. Taip matome, kad kai kurie 

asmenvardžiai nebuvo toli pasklidę nuo kaimo, kuriam davė vardą, nes paprastai buvo tuokiamasi su 

netolimais kaimynais. Bet būna ir atvirkščiai ‒ kai kurios šeimos fiksuojamos tik labai mažame plote 

(dažniausiai dvarininkai) arba asmenvardis išplitęs po visą kraštą ir nesudaro kompaktiško ploto (dažniausiai 

koks nors populiarus baltiškas, rečiau vokiškas, pvz., Vãnagas arba Schmidt). Tačiau tokie atvejai gana reti, 

nes, kaip parodė analizė, vokiškos kilmės vietovardžių yra labai nedaug, ir tie patys dažniausiai būna pakeitę 

ankstesnius baltiškus vardus (dažniausiai asmenys supirkę kelių ūkių žemes). Remiantis genealogų 

duomenimis, etimologijos kryptį pasako ne tik pačios pavardės, bet ir greta jų figūruojantys krikšto vardai, 

pvz., XVIII–XIX a. bažnyčių knygos leidžia spėti, kokia kalba kalbėjo (o netiesiogiai ir kokios buvo kilmės) 

asmuo: lietuvių ir kuršių kilmės asmenys užrašyti vardais Jurgis, Juris, Jorge, Mikkelis, Mikkis, Jonis, Jahn, 

Janis, Ansas, o ne Georg, Johann, Heinrich, Carl ar pan. 

 
48 http://genwiki.genealogy.net/Girngallen-Gedmin  
49 Carte 1670 dar leidžia laikyti asmenvardžiais, nes ten nurodomas sklypo savininkas ir jo valdomos žemės dydis, tačiau, kadangi 
po keliasdešimties metų tose pačiose vietoje dažniausiai nurodomi tie patys dvinariai įvardijimai, bet sunku tikėtis, kad ūkį 
valdantis asmuo tebėra tuo pačiu vardu ir pavarde, šiame žemėlapyje pateikti įvardijimai laikomi vietovardžiais.  

http://genwiki.genealogy.net/Girngallen-Gedmin
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VIETOVARDŽIŲ STRUKTŪRA, KILMĖ, SEMANTIKA IR DARYBA 

HIDRONIMŲ STRUKTŪRA 

Hidronimai ir oikonimai struktūros požiūriu yra ir panašūs, ir skirtingi. Klaipėdos krašto hidronimai 

mažai skiriasi nuo analogų kitur Lietuvoje ir Latvijoje. Turime vienanarių ir dvinarių upių ir ežerų 

įvardijimų: M nija, Teñžė, Dẽgalas, Griežùpė, bet Dèringio ãtaka, Ketve gio upãlis, Anáičių ẽžeras, Karãliaus 

V lhelmo kanãlas50. Prie dvinarių skiriami ir tokie įvardijimai, kurie padeda atskirti objektus: pvz., Didžióji 

ir Mažóji Ka klė. Kai kurie, kaip ir kitur Lietuvoje, varijuoja (dvinaris vartojamas rečiau, paprastai 

sutampant kaimo ir upės vardui): Drẽverna / Drẽvernos ùpė, Plócis / Plócio ẽžeras. 

HIDRONIMŲ KILMĖ 

Kilmės požiūriu nemažai Klaipėdos krašto vandenvardžių sietini su lietuviškais apeliatyvais, pvz., 

Brastà, Daubùtis, Ska dupė, Stoginė°, Šakà, Šalt nis, Žiõgis ir kt. Tačiau dar daugiau yra tokių, dėl kurių 

baltiškumo neabejodami, negalime priskirti konkrečiai baltų kalbai, bet tik rekonstruoti bendrabaltiškką 

šaknį, pvz., R žė, Ténžė, M nija, Sk nija, Bónė, Eket , Dumbis°, Drẽverna ir kt. Tarp jų nemaža dalis tokių, 

kurių etimologija latvių kalbos kontekste skaidresnė negu lietuvių, pvz., Dañgė, Sme tė, Le tė, Pu malė, 

Murgãlis ir kt. Kai vandenvardis turi bendrabaltišką šaknį, bet jo struktūra ir semantika nepatvirtina jo 

lietuviškumo, galima spėti jį esant kuršiškos kilmės. 

Iš oikonimų kilę upių vardai ne visada lengvai atskiriami nuo asmenvardinės kilmės vardų tais 

atvejais, kai pats kaimo vardas kilęs iš žemės savininko vardo. Prie aiškesnių skirtini Kalótės ežeras, Anáičių 

ežeras, Rok  upãlis, tačiau abi galimybes turi Žiaũkupis (Žiauk  k. vardas siejamas su asmenvardžiu Žiaukà), 

Gindùlė (įteka Ginduli  kaime, o šiame fiksuojama pavardė Gindull), Ketve gio upãlis51 ir pan. 

Gerokai mažiau hidronimų kildintini iš asmenvardžių. Tai dažniausiai mažos upelės, tekančios ar 

tekėjusios per kieno nors žemes: Týdiko / Týdeko upė, Gaigalùpė, Kop sto ãtaka ir kt. 

HIDRONIMŲ SEMANTIKOS YPATYBĖS 

Onimų semantika tik sąlygiškai siejama su jų etimonų semantika, t. y. bet kuriuo atveju hidronimas 

yra unikalaus vandens telkinio įvardijimas. Etimonais gali būti įvairių kalbos dalių ir reikšmių žodžiai. 

Pavyzdžiui, kalbiniu požiūriu nesusietume upės vardo Gade kupis ir jo etimono pvd. Gade kis reikšmių. 

Tačiau tokių atsietų darybinių porų Klaipėdos krašte nėra daug. Daugeliu atvejų vis dėlto bandome 

išsiaiškinti, kodėl vienu ar kitu žodžiu motyvuojamas vandenvardis ir ieškome jų semantinės sąsajos. 

Išsamiai ir įtikinamai šiuos ryšius atskleidė A. Vanagas savo straipsnyje „Lietuvių hidronimų semantika“ 

(Vanagas 1981). Suklasifikavęs dažniausias motyvuojančias semantines sąsajas, jis parodė, jog lietuvių 

(turbūt reikėtų taikyti visiems baltams) hidronimijoje susidaro tam t kros semantinės-motyvacinės grupės. 

Ypač didelė yra vandens objektą apibūdinančių vardų grupė, kai etimonas, kuriuo paremta vandenvardžio 

daryba, reiškia vandens spalvą, temperatūrą, tėkmę, vandens telkinio dydį, susijusius medžius, gyvūnus ir 

pan. Toks sisteminis siejimas padeda nepasiklysti etimologijoje. Klaipėdos krašto upėvardžių semantinė 

sąsaja su apeliatyvais liudija kraštovaizdžio specifiką. Tokie vardai kaip K lupis, Akmenà, Dañgė piešia 

akmenuotą šiaurinės dalies vaizdą, Murgãlis, Stragnà, Pu malė, Ténžė, Šùtupis kalba apie klampias, pelkėtas 

vietas, kiti vardai perteikia vingiuotų upių vaizdinį (R žė, R ngelis). Tačiau pasakytina ir tai, kad ne visų 

 
50 Nors susideda iš trijų žodžių, laikomas dvinariu, nes pirmieji du nedalomi. 
51 Vienaskaitinė forma labiau orientuoja į asmenvardinę kilmę, tačiau Ketvergių kaime ir apylinkėse tokio asmenvardžio nėra 
užfiksuota.  
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vandenvardžių semantika lengvai atsekama, nes bėgant laikui keitėsi kalbų fonetinė ir morfologinė sandara, 

nubluko žodžių reikšmės. Ypač sunku išsiaiškinti pačius seniausius vandenvardžius. Todėl ir šiame darbe 

kokių nors didelių atradimų vargu ar verta tikėtis, nebent priartėti prie vienos ar kitos jau iškeltos hipotezės, 

kritiškai pervertinti, papildant atnaujinta medžiaga ar akcentais. 

HIDRONIMŲ DARYBOS YPATYBĖS 

Lietuvių vandenvardžių darybos ypatybes taip pat ištyrė A. Vanagas (Vanagas 1970). Vandenvardžiai 

gali būti neišvestiniai ir išvestiniai. Prie pirmųjų priklauso tokie, kurie tapo vandenvardžiais nekeičiant 

pamatinio žodžio formos, pvz., Upãlis, Eket , Sẽnupė, Šakà, Stragnà, Šalt nis. Išvestiniais vadinami tie, 

kurie sudaryti su darybos formantais. Tai galūnių (Akmenà, Ka klė, Plócis), priesagų (Babr nė / Bebr nė, 

D tava, M nija, Bonãlė, Smeltãlė), priešdėlių (Pãšaltinis, Pãbabrūnis) vediniai. Kitą išvestinių grupę sudaro 

sudurtiniai dariniai (Nẽknupis, Lãšiupis), ypač populiarūs sudurtiniai dariniai su up-, upal- (K rnupalis), 

kurie kartais vartojami paraleliai su kitos darybos upėvardžiais, pvz., Griežà ir Gr ežupis / Griẽžupis. 

Sudėtingiau išsiaiškinti darybos būdą, kai susiduriame su dabartinėje kalboje nepopuliaria daryba arba 

kai darybinis santykis tarp pamatinio žodžio ir vedinio nėra aiškus. Pvz., Sme tė galėtų būti laikoma galūnės 

vediniu iš sm ltis ‚smėlis‘, bet negalime žinoti, kokia buvo kuršiška galūnė. Šia versija leidžia suabejoti ir 

liet. sméltė ‚žemė prie smėlio, smėlis‘. Ypač sunku paaiškinti darybą pačių seniausių vandenvardžių, tokių 

kaip A sė, Bónė, Veiv ržas, Dãnė / Dañgė. 

GYVENAMŲJŲ VIETŲ VARDŲ (OIKONIMŲ) STRUKTŪRA 

Gyvenamųjų vietų (kaimų, viensėdžių, miestelių) vardų struktūra labiausiai priklauso nuo to, kokia 

kalba vietovardis vartojamas. Kadangi patys seniausi liudijimai yra iš rašytinių šaltinių, ne visada aišku, kaip 

vardas buvo vartojamas pačių vietos gyventojų. Pvz., kaip skambėjo vardas Praussel Szamba Peter 

(*Prūseliai? *Žamba / -iai?), tačiau mažai tikėtina, kad lietuviškoje aplinkoje vartota kartu su krikšto vardu 

Peter. Galima numanyti, kad rašytinėje ir šnekamojoje kalboje vartojamų vardų formos skyrėsi. 

Lietuviškoje (baltiškoje) aplinkoje vienanariai vardai sudarė absoliučią daugumą gyvenamųjų vietų 

vardų. Dvinariai buvo vartojami panašiai kaip ir kituose lietuvių kalbos plotuose: su būdvardžiais Did eji, 

Maž eji arba prie kilmininko pridedant objektą nusakantį žodį dvãras, karčemà, girininkijà, pélkė52 ir pan. 

Būdvardžiai Did eji, Maž eji (pvz., Didelióji Ža dė) nebuvo tokie populiarūs lietuviškoje aplinkoje kaip 

vokiškoje (santrumpas Kl., Gr. kartografiniuose šaltiniuose randame gana dažnai). Su jomis sudarytų 

vokiškų vardų lietuviškieji atitikmenys buvo su deminutyvinėmis priesagomis (Kuršẽliai, Selen liai, 

Trušẽliai, Kisinùkai ir pan.) arba turėdavo gretutinį vardą, sudarytą iš kaimo vardo ir tam tikru metu 

gyvenusio ūkininko pavardės, pvz., Redeĩkio Júodikiai / Maž eji Júodikiai. 

Vokiškoje aplinkoje buvo vartojami dvejopos struktūros vietovardžiai. 1923 m. sąraše iš 250 

Klaipėdos apskrities gyvenamųjų vietų vardų 167 vokiečių kalboje turėjo tuos pačius vienanarius 

atitikmenis, pritaikytus prie vokiečių kalbos gramatikos. Tai dažniausiai iš asmenvardžių kilusios 

daugiskaitinės pluralia tantum formos: Launen, Daupern, Juraiten ir kt. Kitų vardai vokiškame sąraše nuo 

lietuviškojo skyrėsi, ir skyrėsi ne tik leksemos, bet ir struktūra. Ypač krenta į akis dvinarės vardų formos, 

kurias sudaro du asmenvardžiai. Tokią tradiciją įvedė vokiečių administracija registruodama žemių 

savininkų vietas. Ne visai aišku, kaip buvo vartojama gyvojoje kalboje, tačiau kad lietuviškoje tradicijoje 

tokios struktūros vartosena nenusistovėjo, rodo tai, kad 1923 m. beveik visais atvejais dvigubos struktūros 

vardai liko tik vokiškame sąraše: Gibbischen-Martin: Gibišiai°, Schlengen-Andreas: Sléngiai, Januszen-Görge: 

Jõnušai ir kt. Tie šaltiniai, kuriuose nenurašinėjama nuo pirmtakų, liudija, kad lietuviai tokių dvinarių 

 
52 Čia turima omenyje ne pati pelkė, bet gyvenamoji vieta, t. y. pelkininkų gyvenvietė.  
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formų vengė, pvz., 1725 m. žemėlapyje (Part. 1725) užrašyta Kunken, o ne Kunken-Görge, Schlengen, o ne 

Schlengen-Andres ir pan. Ir apskritai, šiame žemėlapyje dvinarių formų labai reta. Visai svetimi lietuviams 

atrodė vietovardžiai, kurie vokiškuose šaltiniuose figūravo kaip asmenvardžiai be galūnių: Wessat-

Hermann, Rund-Görge, Bajohr-Mitzko ir pan. Apie jų gramatinę formą, linksniavimo paradigmą gyvojoje 

kalboje galime tik spėlioti. 

Kita grupė panašiai susidariusių vietovardžių yra sudurtiniai, į vieną žodį suaugę asmenvardžių 

dėmenys (Ilgegahnen, Matzstaenden). Apie sudėtinių vardų iš vardo ir pavardės lietuviškų formų atitikmenis 

rašė W. Fenzlau (Fenzlau 1936: 131–132). Šios struktūros vardų liko ir tarp lietuviškų, suvokietintos 

formos ilgainiui veikė ir vietinių žmonių šnekamąją kalbą (VP 2: 572). Nors 1923 m. lietuviškame oficialiai 

vartotinų vardų sąraše jų labai vengta, vis dėlto kai kurie šnekamojoje kalboje buvo vartojami, pvz., 

Klausvaičiai°, Macgrotai°, Kodjona , Macmoz rai, Mackykiai° ir pan. Tokių pasitaiko ir tarp oficialių formų, 

pvz., Klausmỹliai, Šilutės rajone esama daugiau: Blỹcmaciai, Šìlmeižiai, Aužkỹkiai. 

OIKONIMŲ SEMANTIKOS YPATYBĖS 

Gyvenamųjų vietų vardai, kaip ir kiti onimai, semantikos požiūriu nėra tapatūs bendriniams žodžiams 

(apeliatyvams) ir jų leksinės reikšmė̃s savarankiškumas labai sąlygiškas, t. y. net iš pažiūros aiškiai 

motyvuotos reikšmės onimas ilgainiui tos motyvacijos gali netekti. Gyvenamųjų vietų vardai, sudaryti iš 

asmenvardžių, jokio semantinio ryšio su asmenvardžio motyvacija neturi. T. y. vietovardis Kėkšta  

nesietinas su paukščio vardu k kštas, bet su asmenvardžiu K kštas. Semantiškai nemotyvuoti ir tie 

oikonimai, kurie sudaryti iš kito vietovardžio (upėvardžio ar kito kaimo vardo), pvz., Agluon nai iš Agluonà, 

Pu maliai iš Pu malė, Kuršẽliai iš Ku šiai. Tik nedidelė dalis Klaipėdos krašto šiaurinės dalies oikonimų 

galėtų būti semantiškai motyvuoti, t. y. susidarę remiantis kraštovaizdžio specifika, gyventojų statusu ar 

pan. Prie tokių galima skirti vardus: Lañkupiai, Šiliniñkai, Medsėdžiai°, B dviečiai, Šlãpšilė, Lydimai°, 

Smilgýnai, galbūt Ašpurvia , Plikia , Alksnia . Šiuo požiūriu įdomus yra kaimų, turėjusių vardą Naus dai / 

Naus džiai, likimas. Tokį vardą vien šiaurinėje Klaipėdos krašto dalyje yra turėję net 16 gyvenamųjų vietų. 

Atskirais atvejais jis galėtų būti siejamas su konkrečios šeimos pavarde ar prievardžiu (pvz., Matz Nauseda 

Baltrum), tačiau dažniau, matyt, laikytinas visų ar daugumos kaimo gyventojų statuso įvardijimu. Pagal šio 

prievardžio paplitimą galime apytikriai įsivaizduoti migracijos iš Lietuvos procesą ir naujakurių įsitvirtinimą 

Klaipėdos krašte XVI–XVIII a. Vėliau dėl dažno kartojimosi ir aiškios semantinės sąsajos su naus das 

‚naujakurys‘ šis vardas oficialaus statuso nebeišlaikė ‒ kaip kaimo vardas daugelyje vietų išnyko iki XIX a. 

pabaigos 1923 m. oficialiame vokiškų vardų sąraše buvo du kaimai vardu Nausseden, nebetekę nausėdijos 

reikšmės, tačiau išlaikę vardus, kurių vienas buvo vartojamas greta pasikartojančio Lėbart  vardo. Dabar 

Klaipėdos rajone nebeturime nė vieno kaimo šiuo vardu. 

OIKONIMŲ DARYBOS YPATYBĖS 

Apie Klaipėdos krašto oikonimų darybos ypatybes rašė M. Razmukaitė (Razmukaitė 1994). Daryba 

priklauso nuo vietovardžio kilmės ‒ iš asmenvardžių kilę bus vienokios darybos, iš apeliatyvų kitokios, iš 

kitų vietovardžių taip pat turės savo ypatumų. Pagal darybos būdą Klaipėdos krašto šiaurinės dalies 

oikonimus galima skirti į dvi grupes: neišvestinius ir išvestinius, o pastaruosius į priesagų, priešdėlių, 

galūnių vedinius ir sudurtinius vardus. 

Didžiausią gyvenamųjų vietų vardų grupę sudaro neišvestiniai daugiskaitiniai vardai, kilę iš 

pavardžių, turintys kuopinę reikšmę, vadinamieji pluralia tantum. Kur kas mažiau tokių kilo tiesiai iš 

bendrinių žodžių. Kaip jau akcentuota, Klaipėdos kraštui itin būdinga vietovardžių etimologinė sąsaja su 

asmenvardžiais. Apie tai rašo ir istorikas J. Sembritzkis (Sembritzki 1918: 172), ir kalbininkai A. Salys 



28 
 

(Salys 1930: 128), W. Fenzlau (Fenzlau 1936: 123, 136). Iš baltų asmenvardžių kilę kaimėvardžiai 

dažniausiai turi daugiskaitos formą ir lietuvių, ir vokiečių kalbose: Trušẽliai : Truschellen, Jogučia  : Jagutten, 

Dreižia  : Draeszen ir kt. Jų lietuviška forma niekuo nesiskiria nuo pačių asmenvardžių daugiskaitos, išskyrus 

dažnai pasitaikantį perėjimą į galūninį kirčiavimą (žr. toliau). 

Neasmenvardinės kilmės neišvestinių gyvenamųjų vietų vardų yra mažiau. Jie gali būti kilę iš kito 

vietovardžio, t. y. tuo pačiu vardu vadinamas ir kaimas, ir kitas objektas, dažniausiai upė, pvz., Ka klė iš 

upv. Ka klė, panašiai Eket , D tuva, Drẽverna, Bebr nė53. Tačiau tokių porų tiriamame regione yra vos viena 

kita. Iš apeliatyvų kildinami neišvestiniai kaimėvardžiai taip pat nesudaro didelės grupės. Jie savo forma 

nesiskiria nuo bendrinio žodžio: Smilgýnai, Lýdimai, Pakrantė°, Naus dai ir kt. Tačiau kai kada jų santykis 

su asmenvardžiu nėra aiškus, tokiais atvejais padėti gali tik genealoginė ar istorinė medžiaga. Pvz., kaimo 

vardas Eglýnai gali būti kildinamas iš liet. eglýnas ‚eglių miškas‘ arba pvd. Eglýnas (tokia ten užfiksuota). 

Gausiausią išvestinių oikonimų grupę sudaro priesagų vediniai. Detalesnei jų darybos analizei reikėtų 

skirti atskirą darbą, čia galima paminėti tik būdingiausius priesaginius vedinius. Su priesaga -ėnai kaimų 

vardai daromi iš upių vardų (Agluon nai, Lãšiupėnai), šis būdas populiarus visoje Prūsijos Lietuvoje 

(Razmukaitė 1996: 77). Rečiau su ja daromi iš asmenvardžių (Melag nai)54. Priesagos -ininkai vediniai būna 

iš upių vardų (Baũkštininkai), kito oikonimo (Karkliniñkai), iš apeliatyvų (Mùižininkai iš lat. muiža ‚dvaras‘, 

Šiliniñkai iš liet. š las). Ypač populiarūs priesagos -išk- vediniai, dažniausiai daromi iš asmenvardžių: 

Žiõbriškė, Gra baviškiai, Brãciškė, Du piškė, Klẽmiškė, Gérviškiai, Rundiškiai° ir kt. Tačiau kartais 

priesagą -išk- gali turėti jau pamatinis asmenvardis, pvz., Lýliškiai sietina su pvd. Lyliškis. Priesaga -išk- 

paplitusi ir kitose Prūsijos Lietuvos vietose (Razmukaitė 1996: 75). Su -el-, -ėl-, -uk- vietovardžiai daromi 

iš kito kaimo vardo: Butkẽliai iš Butka , atitinkamai Triušẽliai, Sėlen liai, Gibiš liai, Kisinùkai (žr. dar 

Razmukaitė 1996: 80); čia tinka ir -al- (Kretingãlė). Atskiro dėmesio verti vietovardžiai, turintys 

priesagą -yn-. Nors daugeliu atvejų juos galima sieti su kitur paplitusiais vediniais iš apeliatyvų (Kadagýnai 

iš kadagýnas ir pan.), tačiau didelis jos populiarumas Prūsų Lietuvos topinimijoje leidžia spėti, kad ji turėjo 

ir vietovardžių darybos funkciją55. Klaipėdos krašto šiaurinėje dalyje vietovardžių su -yn- esama dviejų tipų: 

1) kildintini iš apeliatyvų, turinčių šią priesagą (Eglýnai, Smilgýnai) arba, kaip mano M. Razmukaitė, galima 

laikyti juos priesagų vediniais iš ẽglė, sm ltys ir pan.; 2) iš asmenvardžių, kurie, kaip rodo istoriniai šaltiniai, 

patys turi šią priesagą (Glaudýnai, Bruzde lynai, Brožýnai, Lentynai°), taigi pastaroji vietovardžių grupė 

vediniais nelaikytina. Prie retesnių reiktų skirti vedinius su priesagomis -ij- (L žija), kuri būdingesnė 

vandenvardžiams (M nija, Sk nija). 

Gana pastebimą dalį sudaro sudurtiniai baltiški vardai. Jų antrasis komponentas dažniausiai nusako 

vietovės pobūdį: Ku šlaukiai, Šlãpšilė, Áukštkiemiai, Lañkupiai, Laugalia , Bùdelkiemis, B dviečiai, Liepgiria  

ir kt.; čia tinka Sveñcelė, Nẽmirseta ir galbūt dar vienas kitas iš senųjų kuršių vardų. Kartais antrasis 

komponentas gali būti kaimo vardas: Wezkepallen (gretimas kaimas Kepal Claus), bet tai labai reti atvejai56. 

Pasitaiko iš vokiečių kalbos nužiūrėtų dūrinių iš dviejų asmenvardžių: Žirgapauliai°, Klausmỹliai ir kt. (apie 

vokiečių kalbos įtaką žr. toliau). 

 
53 Neišlikęs, tačiau paliudytas apylinkės vardas.  
54 Asmenvardinės kilmės vietovardžius su šia priesaga M. Razmukaitė laiko pluralia tantum, t. y. neišvestiniais iš pavardžių, 
turinčių priesagą -ėnas (Razmukaitė 1996: 78). Vargu ar Klaipėdos krašto šiaurinei daliai tai tinka, nes tokios pavardės čia itin 
retos (Val nai, ko gero, būtų išimtis).  
55 M. Razmukaitė -yn- laiko Prūsijos Lietuvos vietovardžių darybos priesaga, bet ir abejoja skyrimo nuo kuopinių apeliatyvų 
galimybe (Razmukaitė 1996: 78, 80). Kad jos spėjimas turi pagrindo, rodo ir kitų objektų vardai, kurių pamatinis žodis neturi 
šios priesagos, pvz., lauko vardas Pūrýnas Báičių k. iš p rai ‚žieminiai kviečiai‘.  
56 Dar keletą panašių Šilùtės rajone yra užfiksavusi M. Razmukaitė (Razmukaitė 1994: 158).  
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Galūnių vediniai yra negausi grupė, be to, kartais juos sunku atskirti nuo neišvestinių57. Prie galūnių 

vedinių galėtume skirti kilusius iš upėvardžių: P ktvardžiai iš P ktvardė, Pu maliai iš Pu malė, Roka  iš Rokà, 

panašiai Griežia , Stragna , Ža dė, dar vienas kitas58. Pasitaiko ir iš apeliatyvų: Žemgrindžia  iš žémgrindas, 

žémgrinda ‚akmenimis grįstas kelias, kūlgrinda‘, Šventvakãriai iš liet. šveñtvakaris, Alksnia  iš a ksnis59. 

Prie priešdėlių vedinių reikia skirti vardus: Ašpurvia , Pãšalteikiai, Pominge, Pãlydžiai, Užanaičiai°, 

galbūt Ùžkopis, Pakopė°, jei nelaikysime jų neišvestiniais, kilusiais iš priešdėlinių apeliatyvų. 

OIKONIMŲ KILMĖ. KALBŲ SĄVEIKA KLAIPĖDOS KRAŠTO VIETOVARDŽIUOSE 

Kalbiniai chronologiniai sluoksniai 

Kalbinė istorinių Klaipėdos krašto oikonimų kilmė yra siejama su krašte vykusiais istoriniais procesais 

nuo giliausios, kokią tik kalbos duomenys gali liudyti, priešistorės. Priešistorės ir senųjų baltų kalbinio 

palikimo klausimu jau čia buvo nemažai kalbėta, galima akcentuoti kelis svarbiausius chronologinius-

etimologinius sluoksnius: 1) baltų genčių prokalbės palikimas, sietinas su seniausiais upėvardžiais ir ordinų 

šaltiniuose minimais baltų vardais (Drẽverna, Eket , Ža dė, Láistai); 2) oikonimai, sietini su XV–XVI a. 

šaltiniuose minimais baltų asmenvardžiais, kurių kalbinę priklausomybę dėl prasidėjusių migracijos procesų 

ir kalbų artimumo dažnai sunku nustatyti, tačiau nekelia abejonių jų baltiškumas (Ged(e)myn, Hans 

Gybbeis, Stantzell Budweyll, Math Gyndol, Darguß ir kt.); tarp jų gali būti ir vienas kitas prūsizmas, atsiradęs 

čia, greičiausiai, nedidelio masto migracijos iš tolimesnių Prūsijos vietovių, keliu60; 3) vietovardžiai, kilę iš 

XVI–XVII a. neabejotinai paliudytų asmenvardžių, sietinų su Kuršo onomastika (D nviečiai, Girkalia , 

Kiõkiai, Kýkoliai, Labõtakiai ir kt.); 4) įvairaus senumo lietuviški, sietini su lietuvių vardynu, turintys jame 

analogų (Butka , Vencka , Gelž niai, Šeška , Žydẽliai ir kt.); 5) vokiški, kai kurie iš jų adaptuoti arba hibridai: 

Šėparijà iš Schäferei, Gõbergiškė iš Gobergis, Grine dė iš Grünheide arba neadaptuoti: Johannishof, Carlsberg, 

Friedrichsgnade ir kt. 

Kuršių kalbos substratas oikonimijoje, neokuronizmai 

Kadangi ir vakarų lietuvių, ir latvių ta mės turi kuršių kalbos substrato požymių, labai tikėtina, kad 

lietuviškoje aplinkoje išblukusios reikšm s ar struktūros vardai galėjo geriau išsaugoti savo senąją struktūrą 

latvių tarmėse. Iš istorijos žinome apie didelį žemaičių antplūdį į Klaipėdos kraštą pasibaigus ordinų karams, 

taigi iš rytų migruojantys lietuviai gerokai keitė demografinę sudėtį ir regiono kalbą. Tačiau tuo pat metu 

į kraštą plūstelėjusi dar tik pradėjusių latvėti gyventojų banga iš Kuršo taip pat atsinešė savo kalbą. Štai 

kodėl sąsajos su latvių kalba, ypač vakarinėmis jos tarmėmis turi nemažos reikšmės etimologijos krypčiai 

pasirinkti. Tokiais atvejais regioninis latvizmas atsargiai gali būti laikomas kuronizmu arba bent jau 

neokuronizmu. Tačiau turint omenyje kalbų artimumą ir menkus senosios kuršių kalbos liudijimus, 

kategoriškumo reikėtų vengti. Bendrame baltų leksikos sluoksnyje fonetikos, morfologinės struktūros, 

semantikos, geografinio paplitimo kriterijai kartu sudėjus nulemia, kurios kalbos paveldu vietovardį reikėtų 

laikyti. Kaip pavyzdį galima pateikti upelio vardą Ki nupalis: jo kilmė sietina su liet. k rna ‚išplauta šaknis 

ar šaka‘, ‚sukritę medžiai, išvarta‘, pr. kirno ‚keras, krūmas‘, plg. fonetiškai tolimesnį lat. vv. Cirnava. Tačiau 

 
57 Skirtingai negu M. Razmukaitė (Razmukaitė 1994: 155), autorė nelaiko vardo Ka klė, išvestiniu, o kildina jį iš upėvardžio. 
Dėl vardo Ža dė senumo tik žiūrint iš lietuvių kalbos pozicijų jis atrodo galūnės vedinys. 
58 Vardą Stragnaĩ reikėtų vesti ne iš la. stragna ‚klampynė‘, o pirmiau sieti su upėvardžiu Stragnà ir laikyti galūnės vediniu. Dėl 
Grieži  pamatinio upėvardžio formos *Griežė yra abejonių. Vardą Lañkupiai M. Razmukaitė veda iš upv. Lañkupė, tačiau tokio 
vardo nepavyko rasti.  
59 Dėl kirčiavimo pastarieji laikytini galūnių vediniais, t. y. jų santykis su pamatiniu žodžiu yra derivacinis, nes tokie atvejai nėra 
tapatūs nei įprastai daugiskaitai, nei pluralia tantum kirčiavimo variantams, plg. šveñtvakaris, šveñtvakariai, a ksnis, a ksniai, bet 
kaimo vardas Alksniaĩ, plg. dar Stundžia 1981: 195. 
60 Šiuo klausimu svarbūs istoriniai tyrimai, tačiau pavardės Prūsas, Prūselis ir iš jų kilę kaimų vardai yra netiesioginis to 
patvirtinimas.  
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ar visais atvejais lietuvių ir prūsų k prieš i, ie, e kuršių kalboje buvo virtęs c, dar sunku pasakyti. Kaimo 

vardas Žiobria , be abejo, pirmiausia sietinas su pavarde Žióbris, kuri kildintina iš žuvies pavadinimo žióbris. 

Ir nors lietuvių žióbris turi atitikmenį zebre, zebris Latvijos pajūrio tarmėse, čia turime būtent lietuviškos 

struktūros leksemą. Tačiau negalime būti tikri, kad kaimo vardas Sudmanta  yra lietuviškos kilmės, nors iš 

pirmo žvilgsnio jo etimonas avd. Sudmantas gerai įsilieja į mums žinomą lietuviškų dvikamienių 

asmenvardžių kontekstą. Abejonių kelia ir jo siauras paplitimas (tik Klaipėdos krašte), ir atitikmenys latvių 

bei prūsų vardyne. 

Vokiečių kalbos vaidmuo Klaipėdos krašto oikonimijoje 

Apie vokiečių kalbos įtaką baltų vandenvardžiams mažai ką galima pasakyti, išskyrus tai, kad, 

vartojami vokiečių kalbos aplinkoje, jie buvo pritaikomi ir fonetiškai, ir morfologiškai. Gyvojoje kalboje 

nebevartojamus vandenvardžius rekonstruoti trukdo ne tik paini rašyba šaltiniuose, bet ir neaiški kirčio 

vieta, priegaidė ir kt. Kas kita yra gyvenamųjų vietų vardai, kurie itin susiję su krašto administravimu. 

Apibendrinant tai, kas pasakyta apie jų kilmę ir darybą, apie vartosenos ypatumus, galima konstatuoti, kad 

didžiausią svetimą įtaką Klaipėdos krašto vardynui padarė neįprasta vietovardžių struktūra – dvinariai 

įvardijimai, sudaryti iš asmenvardžių, ypač neįprastos turėjo būti oficialiojoje kalboje vartotos 

nelinksniuojamos formos. Ir nors lietuviški ir vokiški vardai iš pažiūros funkcionavo atskirai, dvikalbystė 

lietuviškiems vardams turėjo poveikio ir jie pamažu ne tik keitė savo struktūrą, bet neretai ir fonetinį 

pavidalą. Iliustratyvus pavyzdys čia galėtų būti Baũkštininkų kaimo vardas. Pirmoji jo forma, tikėtina, buvo 

nepriesaginė (rš. Baugsten), sutampanti arba kildintina iš upės vardo Baũkštė, tačiau vokiečių vartota 

dvikamienė sudurtinė forma Baugskorallen (antroji dalis sietina su gretimo dvaro Korallen vardu) įsiskverbė 

ir į lietuvišką aplinką, taip atsirado formos Bauškurãlė, Bauškarãlė ir pan. Apie vokiečių fonetikos įtaką 

vietovardžiams žr. toliau. 

REGIONINĖS YPATYBĖS IR JŲ ATSPINDĖJIMAS RAŠYBOJE 

Tarminės fonetikos ypatybės 

Nustatant normines vietovardžių formas svarbu atsižvelgti į regionines, arba tarmines, ypatybes. 

Kadangi morfologinės struktūros dalykai šiek tiek pristatyti darybos skyriuose, čia verta paminėti 

svarbesnes fonetines ypatybes, kurios pastebimos pirmiausia šnekamojoje kalboje, bet iš dalies atsispindi ir 

rašytinėje. Tiriamasis regionas pagal šiuolaikinę tarmių klasifikaciją priskiriamas vienai patarmei – vakarų 

žemaičiams. A. Salys teigė, kad dabartinės žemaičių ta mės susidarė ne anksčiau kaip XV a. ir kad specifinės 

vakarų žemaičių tarm s ypatybės išsigrynino dėl administracinio klaipėdiškų atribojimo nuo likusios 

lietuvių dalies (Salys 1992 [1946: 35]). Tačiau jau senokai buvo pastebėta, kad net toks nedidelis tarminis 

plotas yra nevienalytis ir buvo bandyta jį suskirstyti į mažesnes patarmes. Pirmasis apie kuršiškąsias lietuvių 

žvejų patarmes prakalbo P. Ruigys (Ruhig 1747: 132), vėliau studiją joms skyrė A. Bezzenbergeris 

(Bezzenberger 1888), lietuvių žvejų tarmę pietinėje Kuršių marių pakrantėje aprašė J. Gerullis ir Chr. 

Stangas (Gerullis, Stangas 1933). Manytina, kad vakarų žemaičių patarm s viduje sk riamosios ypatybės 

ryškėjo priklausomai nuo kalbinės sąveikos, tiksliau, nuo gyventojų iš Kuršo ir Žemaitijos pasiskirstymo. 

XX a. pradžioje klaipėdiškių patarmių klasifikaciją pateikė W. Fenzlau (Fenzlau 1936: 15), apie tai, kas 

išliko XX a. pabaigoje, rašo J. Bukantis (Bukantis 2007). Dabartinio Klaipėdos rajono ribose buvusioje 

klaipėdiškių dalyje pagal W. Fenzlau klasifikaciją būta tokių patarmių: klaipėdiškių (šiaurinė ir pietinė, tarp 

kurių apytikrė riba buvusi Smeltãlės upė) ir priekuliškių (į pietus nuo linijos Derceklia –Žiaũkos‒P žaičiai 

iki Veiv ržo). 

Tarminių ypatybių atspindėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra gana painus klausimas. W. Fenzlau 

darbe analizuojami vokiečių rašybos ir klaipėdiškių vartotų formų atitikmenys padeda perskaityti 
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užrašytąsias formas. Jo studijoje nagrinėjamos vokiečių kalbos taisyklės užrašant baltiškus vardus, 

pateikiama daug kruopščiai surinktų pavyzdžių, tačiau matyti, kad nuoseklumo perteikiant lietuviškus 

garsus nepasiekta net praėjus ne vieną vietovardžių rašybos reformą. Todėl tikslus kiekvieno vietovardžio 

perskaitymas remiantis tik rašytiniu šaltiniu, neturint gyvosios kalbos pavyzdžio, dažnai lieka problemiškas. 

Šiame darbe bandoma kiekvienu atveju spręsti atskirai, atsižvelgiant ir į tarmės ypatybes, ir į konkretaus 

vietovardžio rašybos variantus. 

Rašytiniuose šaltiniuose pastebima tarminė ypatybė yra trumpųjų balsių redukcija galūnėse: pvz., 

Dagals B (Dẽgalas). Kadangi kaimų vardai dažniausiai užrašomi suvokietintomis galūnėmis -en arba visai 

be galūnės, redukciją paliudyti galime vos vienu kitu pavyzdžiu: Paul Sirgs, Dautzen Thoms, Ilgauden 

Maserims, Claus Pußs ir kt. Tačiau tai dažniausiai tik vietovardžių užuomazgos ir gramatiškai funkcionuoja 

kaip asmenvardžiai. Asmenvardžiuose, skirtingai negu vietovardžiuose, redukuotos baltiškos galūnės 

pėdsakas s ilgai buvo rašomas ir oficialiosiose formose: Skrabs, Gaigals, Bajors, Smelteninks, Kantwains ir 

kt. Vietovardžiuose balsių redukciją nuosekliau atspindi šnekamosios kalbos formos ‒ nors dauguma kaimų 

vardų lietuvių kalboje yra daugiskaitos forma, pasitaikančiose vienaskaitos formose galūnių redukcija gerai 

pastebima: Pl nšil’e (Plýnšilė), Svẽncel’e (Sveñcelė), àgl na (Agluonà) ir kt. Įdomus yra Ka klės atvejis ‒ matyt, 

redukuodami galūnę, samplaikoje kl įsprausdavo murmamąjį balsį (Ka.rkel’), todėl vokiečių rašyboje šis 

vardas atspindimas Karkel-, Karckel- ir pan. 

Žodžių kamienuose vokalizmo įvairavimas nėra visai aiškus. Kai kuriais atvejais fonetiniai variantai 

gali būti natūralaus kuršių ar neokuršių lietuvėjimo rezultatas, kai kada atsiradę dėl vokiečių kalbos, ypač 

rašytinės, įtakos. Pvz., liet. balsio o atliepimas vokišku a „kuršiuojančių“ tarmių plote gali būti senojo baltų 

ā atspindys. Pačiame pajūryje ir pamaryje ā dar iki XX a. buvo tariamas kaip tarpinis tarp o ir ā (Bukantis 

2007: 204; Fenzlau 1936: 41). Pvz., kurš. Plācis → liet. tarm. Plåcis → liet. Plocis (vok. Plazis). 

Vietovardžių Žiobria  ir Žióbriškė / Žióbriškiai pamatas yra avd. Žióbris, kurio šaknyje rašoma ir a (Zabre, 

Zabris, Szabries), ir o (Ziobris, Szobries), tačiau peržvelgus šios populiarios pavardės pasiskirstymą, matyti, 

kad rašyba su a būdinga pamario (nuo Kla pėdos iki Drẽvernos) ir šiaurinės dalies pavardėms, o su o – į 

rytus ir pietus nuo Pr ekulės, apie Rùsnę ir Šilùtės r. Atitinkamai ir patys vietovardžiai – į rytus nuo Pr ekulės 

vardas Žióbriškė rašomas tik su o, o Žiobri  (šiauriau, prie Pliki ) vardo rašyba visuose istoriniuose 

šaltiniuose tik su a (Szabern, Szabren), nors lietuviška kaimo vardo forma įvairavo (Žiobria  / Žabriai°). 

Rekonstruojant norminę formą, ne tik iš rašytinių šaltinių, bet ir iš gyvosios kalbos duomenų 

nelengva išsiaiškinti uo / o ir ie / ė atliepimą. Dalis vakarų žemaičių o, kilusį iš baltų ā, yra suplakę su uo, 

analogiškai ė su ie. Be to, pažemaitės kaimuose, ypač Kretingãlės seniūnijoje, apie 1960 m. net senieji 

gyventojai jau dvibalsino senuosius ē ir ā (tas pats pateikėjas galėjo pasakyti ir Pôtra., ir Påtra., ir Puótra.). 

Todėl iš Klaipėdos krašto kilę V. Pėteraitis ir J. Užpurvis abejoja dėl norminės formos: Kliošia  ar Kluošia , 

Mieželia  ar Mėželia . Šių fonologinių variantų atspindėjimą aprašo ir W. Fenzlau (Fenzlau 1936: 40)61. 

Šiaurinėse „kuršiuojančiose“ patarmėse prieš tolimesnį priešakinės eilės artikuliacijos skiemenį 

tariamas siauresnis ẹ, matyt į šią savybę neatsižvelgė iš kitos vietos kilęs V. Pėteraitis, ir pagal jį ankstesnė 

norminė forma Ẽgliškiai buvo ištaisyta į Ėgliškiai (VP 2: 114; plg. dar Bukantis 2007: 204). 

Pokirtiniai a ir e tik kai kada ilgėja (galbūt dėl bendrinės kalbos įtakos), bet 1959–60 m. ekspedicijos 

transkribuotuose išrašuose priesaga -al- yra su trumpuoju a (Buonàl’e, Murgàlis), kaip ir tokie atvejai kaip 

Làšupis / -ė, Nèknupis, Sènup’e; kai kada šią savybę geminatomis arba junginiu ck atspindi ir rašytiniai 

šaltiniai: Eckitt, Die Danne, Schmeltelle. 

Keblumų nustatant norminę formą kyla ir dėl priebalsių bei jų junginių. Tarmėje palatalizuojamas l 

sukėlė lietuviškų užrašymų įvairovę: Kliošiai / Klošia  / Kluošia , Liauna  / Launiai, Pjaulia  / Pjaula  ir pan. 

 
61 Kai kurie atvejai bandomi aiškinti vokiečių žemaičių ir rašomosios vokiečių kalbos atitikmenimis, tačiau pripažįstama, kad 
įvairavimo būta jau pačiose klaipėdiškių tarmėse, o užrašymai yra iš labai skirtingų laikotarpių (Fenzlau 1936, ten pat). 
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Panašus atvejis yra š, ž, r palatalizacija ir depalatalizacija Trušẽliai, bet Triùšiai / Trušiai°, Lãšupis / Lãšiupis, 

Žiobria  / Ž ·br’ · / Žabriai°, Žurlikai (plg. šiupinỹs / šupinỹs ir pan.). 

Kadangi vokiškuose šaltiniuose kaimų vardų formos dažniausiai vartojamos su vokiškomis galūnėmis, 

tik sakytiniai šaltiniai liudija afrikatų neturėjimą dj ir tj junginiuose ia- kamieno formose: Klipščia  / Klipšta ,  

i Báit̕us, Báitæ·(Báičiai), Skùd . (Skudžia ), Jañkait’u kàp.   (Jañkaičių kapa ). 

Dėl vokiečių šaltinių rašybos nenuoseklumo sunku rekonstruoti priebalsių s, z, c, ž skyrimo atvejus. 

Pvz., kaimo Sa čiai atveju Pėteraitis nurodo dar du variantus: Cartai° ir Žartai°. Daugeliu atveju tik gyvojoje 

kalboje išlikusios formos patvirtina tarimą, o tuo pačiu ir etimologijos kryptį. Norminimo klausimu jomis 

pirmiausia ir remiamės. Tačiau čia susiduriame su moksliniu klausimu, ar mūsų laikus pasiekė jau 

sulietuvėjusios formos, ar tokios buvo nuo seno? Pvz., Žiauk  kaimo vardas siejamas su XVI a. pradžioje 

užfiksuotu asmenvardžiu Jan Sawgk, todėl tvirtinti, kad nuo seno buvo tariamas ž, o ne z, negalime. 

Rašybos variantai apsunkina Žvejõnės (raš. an Schweyaneschen See, Swiane, Schwijan) vardo rekonstrukcijos 

klausimą ir kai kuriuos kitus. 

Kirčiavimas 

Šiame darbe nustatant norminę vietovardžio kirčio formą pirmiausia pateikiama oficialiai vartojama, 

t. y. Registrų centre nurodyta forma ir nurodoma kirčiuotė. Įvairavimo atvejais, jeigu patikimai paliudyta, 

nurodomos gretiminės formos (Agluonà (3) / Aglúona (1)), iš kurių pirmoji yra oficialiai patvirtinta, antroji 

nustatyta iš kitų šaltinių, ypač ekspedicijų medžiagos. Tais atvejais, kai neabejojama, jog oficialioji kirčio 

forma yra neteisinga, ji antraštinėje nepateikiama, šio sprendimo argumentai pateikiami pastabose. Vis 

dėlto išlieka ir abejonių keliančių formų, tokiais atvejais rašomas klaustukas. Ginčytinos formos aptariamos 

atskirai. Tokių atvejų dažniau pasitaiko analizuojant 1959–1960 m. ekspedicijų medžiagą bei naujausios 

apklausos metu. Kadangi senųjų gyventojų labai mažai, nuolat būdami kitoje kalbinėje aplinkoje, neretai 

jie patys painiojasi (perklausdami „kaip reikia sakyti“) ir pateikia prieštaringus duomenis. Istorinių vardų 

kirčio formos nurodomos remiantis W. Fenzlau ir V. Pėteraičiu, dažniausiai pagal jas, jei įmanoma, 

nustatoma ir kirčiuotė. Šaltiniuose rastos nekirčiuotos ir gyvojoje kalboje nepaliudytos formos žymimos °. 

Nors kai kurių vardų kirčio forma galėtų būti nustatoma pagal analogiją, tačiau esant alternatyvos 

galimybei, paliekama nekirčiuota, pvz., Šilgalia  (Pr ekulės snn.) ir Šilgaliaio (buv. kaimas Kretingãlės snn.). 

Pasitaiko, kad nepavyksta nustatyti kirčiuotės, nes ekspedicijoje kirčio forma užfiksuota tik vardininke, 

pvz. upės vardas Griežà ‒ norint nustatyti jo kirčiuotę, reikia daugiau formų, tačiau nėra kaip patikrinti, 

nes nebėra ne tik kas atsimena vardą, bet ir pačios upės. 

Klaipėdos krašto hidronimai kirčiuojami įvairiai, priklausomai nuo žodžio kilmės ir darybos. Kalbant 

apie oikonimus, pastebėtina bendra kirčiavimo tendencija ‒ polinkis asmenvardinės kilmės pluralia tantum 

formas kirčiuoti galūnėje: Plikia , Lėbarta , Lyveria , Šakinia , Drukia . Lyginant su asmenvardžiais, iš kurių 

kilę kaimų vardai, matyti, kad taip buvo kirčiuojamos šeimos pavardės. Taigi vyriškos pavardės daugiskaita 

(pvz., kai kalbame apie brolius), dažnai skyrėsi nuo tos pačios šeimos pavardės kirčiavimo (broliai Šak niai, 

bet kaimas Šakinia ), apie tai rašo ir W. Fenzlau (Fenzlau 1936: 124). Kai kurie atvejai kitų regionų 

žmonėms atrodo neįprasti, pvz., oikonimai iš asmenvardžių, turinčių priesagą -el-, -ul-: Mėželia , Gindulia  

(įvairuojančių formų dažnai pasitaiko girdėti iš naujųjų gyventojų). Tačiau vietovardžių, kilusių iš 

asmenvardžių, polinkis į galūninį kirčiavimą būdingas ne tik Klaipėdos kraštui (Stundžia 1981, 2010), todėl 

nenuostabu, kad esama ir priešingų atvejų ‒ iš asmenvardžių kilusių kaimų vardų formos, kurios 

kirčiuotinos šaknyje, naujiesiems gyventojams taip pat neįprastos: pvz., Ša piai, Pótrai, Sléngiai, Vytaũčiai, 

Zéigiai ir kt. 

Neturint kirčio liudijimų kituose linksniuose, garso įrašų ir nesant galimybės patikrinti tarimą, kebliau 

yra nustatyti kirčio formą žemaitiško kirčio atitraukimo atvejais. Pvz., LVŽ nurodo kaimo vardo formą Ánduliai 
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(kildina iš latviškos pavardės Andulis)62, tačiau tokia kirčio forma prieštarauja W. Fenzlau pateiktai Andulia  

(Fenzlau 1936: 45), be to, latviški kaimo vardo atitikmenys turi cirkumfleksą, tai teikia pagrindo spėti, kad LVŽ 

duomenys gali būti netikslūs (neatsižvelgta į kirčio atitraukimą ir galimai neteisingai atstatyta šaknies priegaidė). 

Kaimas jau tarpukariu buvo sujungtas su kitu, senokai nebeliko vietinių gyventojų, tačiau jo vardas minimas, 

nes ten yra vienas iš svarbiausių kuršių piliakalnių, todėl nustatyti norminę formą būtų svarbu. Kirčio 

atitraukimo atvejais kirčiavimo svyravimų padaugėjo atsikėlus į Klaipėdos kraštą ir susimaišius naujakuriams iš 

įvairių regionų. Pokyčiams galėjo turėti įtakos panašūs vardai kituose regionuose. Pvz., kaimų vardai Beñdikai, 

Ra šiai dabartinių gyventojų dažnokai kirčiuojami galūnėje, kaip vardai Kvėdarnoje ir Vilniaus r. Registrų centre 

forma Láistai nurodyta, matyt, remiantis LTSR AŽ, o ne 1959‒1960 m. ekspedicijos duomenimis, pagal kuriuos 

kaimo vardo forma turėtų būti 4-osios kirčiuotės. 

Galimas dalykas, kad būtent šio darbo medžiaga suteiks galimybių vietovardžių kirčiavimo dėsningumus 

patyrinėti detaliau. Šiuo metu aktualiausias uždavinys yra pateikti patikslintas normines vartojamų vardų formas. 

Norint grąžinti į vartoseną išnykusių kaimų vardus, kievieno jų kirčiavimo klausimą reikia spręsti atskirai, 

pvz., ekspedicijos medžiaga parodė, kaip kirčiuoti vardą Urb kiai, tačiau dar reikia tikslinti Kunkių vardo 

formą, mat sovietmečiu kaimas buvo panaikintas, bet dabar jis atsikūrė ir yra Regioninio parko teritorijoje. 

ISTORINIŲ VIETOVARDŽIŲ AKTUALIZAVIMAS 

Ištyrus istorinius Klaipėdos krašto vietovardžius Klaipėdos rajone, paaiškėjo, kad turime didelį sąrašą 

nebevartojamų vardų, kurių kalbinė ir kultūrinė vertė neturėtų būti ignoruojama, priešingai, jais galime 

praturtinti mūsų aktyvųjį vardyną. Iš esmės tokį sąrašą jau galima rasti šiame darbe, išsirinkus vardus, 

pažymėtus *. Žinoma, norint prikelti juos vartojimui, daugeliu atvejų reikia konsultuotis dėl tikslios vardo 

formos (fonetikos, kirčiavimo, gramatikos). Tačiau čia nemaža ir tokių, kurie dar neseniai buvo vartojami 

ir yra patikimai paliudyti. 

Didelė onomastikos paveldo dalis gali grįžti gatvėvardžiais ir kitų viešųjų vietų vardais. Nemažai šia 

linkme yra padaryta. Klaipėdos rajone yra gatvių, kurių vardai gyventojų adresuose neleidžia pamiršti 

istorinių kaimų ir vandenvardžių, o pačius gyventojus skatina pasidomėti, ką jie reiškia, iš kur atsirado. 

Pvz., Kretingãlės miestelyje yra Joguči , Cart  g., Doviluosè ‒ Baltrum , Lañkiškės, Lãšupėnų, Maž jų Jak  

g., Jakuosè – Stimbr  g. ir kt. Daugiausia vietovardinės kilmės gatvėvardžių kilę iš tebesančių kaimyninių 

kaimų vardų, gatvės dažniausiai ta kryptimi ir veda. Kita dalis – upėvardinės kilmės gatvių vardai, kurie 

yra tinkami ir ypač pageidautini tais atvejais, kai upelė yra maža ar jai gresia pavojus išnykti. Tačiau esama 

ir klaidingai atstatytų vardų, pvz., Agluon nų snn. yra Bobės g., o turėtų būti Bobi  (jeigu norėta įamžinti 

būtent kaimo vardą). Abejotina, ar verta įtvirtinti fonetiškai nesunormintas formas, pvz., Doviluosè yra 

Pelutės, Pilutės ir Piliakalnio g., visi trys yra buvę to paties piliakalnio vardai, pirmieji du yra tik fonetiniai 

variantai. Kokią prasmę turi kaime gatvę vadinti tuo pačiu kaimo vardu, pvz., Jak  g. Jak  kaime, Pleškùčių 

g. Pleškùčių kaime? Kai kada išnykusių kaimų vardu pavadintos gatvės yra gana toli nuo buvusios kaimo 

vietos, pvz., Jañkaičių g. Kretingãlės snn. yra dviejose vietose, bet abi gerokai nutolusios nuo buvusio kaimo. 

Gatvėms suteikti išnykusių kaimų vardus ypač tiktų nausėdijose, priemiesčiuose, kurie dar auga ir kur 

nereikia pervardinti jau egzistuojančių ir įregistruotų gatvių. Be to, grąžinti senuosius vardus galima 

suteikiant juos kitiems objektams: aikštėms, skverams, parkų dalims. Dabar daug seniūnijų pertvarko savo 

viešąsias erdves, todėl yra puiki proga atgaivinti kraštovaizdį kultūrinės atminties ženklais ir nesitenkinti 

banaliais, visur paplitusiais vardais. 

Panašiai galima elgtis ir suteikiant simbolinius pavadinimus įvairiems objektams: kaimo turizmo 

sodyboms, vietiniams restoranams ir užeigoms, viešbučiams, mėgėjų kolektyvams, renginiams ir t. t. Labai 

pageidautina būtų įterpti buvusių kaimų istorijos aprašą, priminti jų vardus turistiniuose bukletuose, 

 
62 LVŽ nenurodoma, kad tai istorinis vardas. 
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stenduose, seniūnijų viešosiose erdvėse. Pvz., Palangõs miestas, įtraukęs Nẽmirsetos kaimą, vieną iš 

anksčiausiai ir dažniausiai istorijoje minimų pasienio punktų, turėtų pasirūpinti jo vardo ir istorijos 

įamžinimu poilsiautojų gausiai lankomose vietose. Kaži ar daug žmonių žino buvusios valstybės sienos 

vietas? Mes per mažai išnaudojame mokslo teikiamas galimybes savo krašto pažinimui. Vietovardžiai yra 

didelis ir iškalbingas lobynas, K. Būgos vadinamas žemės kalba, todėl kiekvienõs civilizuotos tautos pareiga 

juo rūpintis. Šiais intensyvios informacinės sklaidos laikais žmonių smalsumas ir mokslas turėtų ieškoti 

kelių susitikti. 
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EŽERŲ VARDAI 

Istorinis Klaipėdos kraštas ežerų gausa nepasižymi. Tačiau kai kurių jų vardų istorija rodo jų svarbą 

krašto gyvenime. Lingvistiniu požiūriu įdomiausi yra ežerų vardai, kurie nėra kilę iš gyvenvietės vardo. 

Vienas ežeras dabar įeina į Klaipėdos miesto teritoriją, dar vienas – į Palangos miesto teritoriją (prijungus 

Nẽmirsetą ir jos apylinkes). Ežerų vardų registras sudarytas tokiu principu: antraštinis žodis (pirmenybė 

teikiama dabar vartojamai formai, jeigu ji teisinga), kirčiuotė, lokalizacija. Toliau pateikiami kiti vardai ir 

formos (jei esama), nurodant šaltinius. Tais atvejais, kai lietuviška vardo forma atrodo esanti klaidinga, 

atsitiktinė, kaip antraštinė ji neteikiama, tačiau komentuojama apraše. Paskutinėje eilutėje aiškinama vardo 

kilmė ir pateikiami kiti lingvistiniai komentarai. 

Anáičių ež. – ežeras Palangõs savivaldybėje, apie 6 km į pietus nuo Palangõs, Anáičių kaime (Klržem.). 
Kiti vardai ir formos: nerasta. Kai kuriuose žemėlapiuose ežerėlis parodytas, bet be vardo (SchrK 
1796; KDR). 
Eksp. 1959–60 (Svk): anâ·itu (taip) èžers „ežerėlis“, „užaugęs, apie 6 ha“, „vidury kaimo“. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Anáičiai (LHEŽ: 42). 

Aũlaukis /Aũlaukio ež.*‒ kitas Žvejõnės ež. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Žvejõnė. 
Vardo kilmė: nuo Aũlaukio dvaro vardo63. 

Beñdikų ež. ‒ kitas Kalótės ež. vardas (LVŽ 1: 425). 
Kiti vardai ir formos: žr. Kalótės ež. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Beñdikai. 

Charlottenhofer See* ‒ kitas, vėlesnis Žvejõnės vardas (Sembritzki 1926: 166). 
Kiti vardai ir formos: žr. Žvejõnė. 
Vardo kilmė: iš dvaro vardo Charlottenhof. 

Gros Swiane see* ‒ rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotas Kalótės ež. vardas (Part. 1725)64. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kalótės ež. 
Vardo kilmė: vok. Gros ‚didelis, didysis‘ ir Swiane, žr. Žvejõnė. 

Kalótės ež. ‒ apie 10 km į šiaurę nuo Kla pėdos, į vakarus nuo Kalótės gyvenvietės, įeina į Paj rio regioninio 
parko teritoriją. 
Kiti vardai ir formos: Gros Swiane see (Part. 1725), Collatsche See (Urm. 1834), Collatensche S. 
(Urm. 1860), Kollater S. (Memel 1915). 
Vardo kilmė: Kalótės gyvenvietė minima jau Ordino laikais, tačiau istoriniai šaltiniai ežero ilgai 
ne tik nemini, bet ir nerodo žemėlapiuose. Be to, ežero vardas niekur nepasirodo vardininko 
forma, taigi labiausiai tikėtina, kad jį reikia kildinti nuo gyvenvietės vardo Kalótė65. Tai patvirtina 
ir 1725 m. minimas kitas jo vardas Gros Swiane see, kuris koreliuoja su kitu, nurodytu tame 
pačiame žemėlapyje vos už kelių kilometrų Kl. Swiane (Žvejõnė). 

Kl. Swiane* ‒ žr. Žvejõnė. 
Plãcis (2) – rekonstruotas vardas, žr. Plócis. 
Plócis (1) / Plócio ež. ‒ ežeras Paj rio regioniniame parke, prie jūros, Šáipių k., Kretingãlės snn., 3 km į 

šiaurę nuo Ka klės k. (Klržem.), VŽe, GKMF nenurodomas. 

 
63 Ne visai aišku, ar po 1923 m. ežeras pervadintas pagal Charlottenhofer See, ar tuo vardu galėjo būti vadinamas kitas, dvaro 
kieme buvęs nedidelis vandens telkinys. Dvaras Aulack pervardintas į Charlottenhof prieš 1846 m. (VP 2: 61; Gause 1983: 35). 
64 Šis žemėlapis parodo, kad vardas Swiane ir jo formos kartojasi aplink Klaipėdą keliose vietose. 
65 Autorė yra paskelbusi straipsnį (Kiseliūnaitė 2003b), kuriame svarsto priešingą versiją, tačiau tuo metu jai dar nebuvo žinomi 
visi čia minimi šaltiniai, ypač svarbi yra jų chronologija.  
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Kiti vardai ir formos: iki XX a. žemėlapiuose dažniausiai tik pažymimas, nenurodant vardo: Plazis 
(Messt. 1912), Plažės ež. (KTŽ 1994), Plazės gamtinis draustinis (KMU 2016: 10), Plãčias (VP 
1: 140), Plócė (Eksp. 1959–60), Pluokis (Pluocis) (Gudelis 1998: 263), Plazė (GKMF). 66 
Eksp. 1959–60 (Svk): Plócė (transkr. pl’uôc’e), vok. Plotsee (?) „ežerėlis šiaurinėje kaimo dalyje, 
prie vieškelio į Šaipius“. 
Eksp. 1994 (GT): Pluôcis, Pluôce èže·rs. 
Vardo kilmė: tokia didelė vardo variantų įvairovė atsirado dėl nesusipratimo perskaitant vokišką 
užrašymą Plazis, kuris, beje, visiškai tiksliai atspindi pirminę vardo formą *Plācis. Pėteraitis 
teisingai perskaitė kurš. / lat. *plācis, tačiau neteisingai atstatė lietuvišką formą Plačias67 (VP 1: 
140). Greičiausiai jis ežero vardo iš vietinių gyvai nebuvo girdėjęs. 1960 m. ekspedicijos įrašas 
rodo, kad užrašinėtojas nesuprato vns. kilm. formos ir neteisingai atstatė antraštinę formą. 
Galimos kelios vardo aiškinimo kryptys: 1. Kilęs iš kuršininkų atnešto ar nuo seno čia išlikusio 
žodžio plācis ‚mentikaulis, medinė girnų dalis‘ iš baltų *plāk- ‚plokščias, suplotas‘ (ME 3: 328; 
LEW: 602), artimiausias atitikmuo liet. plãkis ‚karšis‘, ‚kuoja, mekšras‘; 2. Vak. baltų šaknis 
*plāk-, iš kurios lat. plācis ‚liūnas, klampynė‘. Toks aiškinimas galėtų būtų įtikinamas dėl to, kad 
ežeras iš tikrųjų yra užpelkėjęs. Toliau vardas lietuvėjo veikiant regiono tarmių sąveikos 
dėsniams, kai kuršininkų (resp. latvių) ā pamažu virto liet. o : tarm. uo68. Vartotinos formos gali 
būti dvi: Plãcis (kaip senesnė, nesulietuvinta) ir Plócis (naujesnė, sulietuvinta). 

Ra šių ež. – ežerėlis Kretingãlės snn., prie Ra šių k. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Ra šių ank. ): rã·iš’u èžers „pailgas, 1,5 ha“. 
Vardo kilmė: nuo kaimo vardo Ra šiai. 

Stadt S.* ‒ kitas Žvejõnės vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Žvejõnė. 
Vardo kilmė: iš vok. Stadt ‚miestas‘ ir See ‚ežeras‘. 

Taurlauken See* ‒ Naronskio žemėlapyje (Naronski 1670) pažymėtas ežeras, greičiausiai Aũlaukio dvaro 
(Charlottenhof) ežerėlis (tuo metu dvaras priklausė Mãžojo Taurãlaukio (Lãbrenciškės) 
šeimininkui). 
Kiti vardai ir formos: žr. Žvejõnė. 
Vardo kilmė: iš vardo Taurãlaukis suvokietintos formos. 

Žvejõnė* (2) ‒ nedidelis ežeras šiaurinėje miesto dalyje, vadintoje Charlottenhof, iš jo ištekėjo upelė (žr. 
Žvejõnė „Upių vardai“). Vardas rekonstruotas. 
Kiti vardai ir formos: an den Schweyaneschen See 1503 (Sembritzki 1926: 53–55), Schweigan 1643 
(Sembritzki 1926: 166)69, Schwijan (Carte 1670)70, Kl. Swiane (Part. 1725)71, Swijane See (Urm. 
1860), Stadt S. (Reymann 1849), Swijane-See (KDR; GEK 3717), Charlottenhofer See nuo XIX a. 
pabaigos (Stadtplan 1939), ež. Mumlaukis72, ež. Aulaukis (dab. turistinėje informacijoje)73, 
Aũlaukio ež., Svijanės ež74.  
Ežeras XIX a. matyt priklausė miestui ir buvo vadinamas ir žymimas kaip miesto ežeras (Stadt 
See) arba pagal dvarą Charlottenhofer See. Daugelyje kitų žemėlapių ir miesto planų tiesiog 
nupiešiami jo kontūrai, nenurodant vardo. 
Vardo kilmė: vardo forma rekonstruota iš vokiškų šaltinių. Pėteraitis kildina iš liet. žvejõnė 
‚žvejyba, žūklė‘ (VP 1: 189). Vanagas veda iš žodžio žvejóti, bet detaliau darybos neaiškina. Gali 
būti iš baltų šaknies zvei- ‚žvejoti‘, bet nebūtinai tiesiai iš žodžio žvejõnė ‚žvejyba, žūklė‘, kuris 
čia nėra vartojamas. Vokiškai užrašytos formos rodo vedinį su priesaga -ān-, kuri galėjo turėti 

 
66 Vardų formos Plazė, Plazis, Plažė, Plačias, Pluocis, Plocė yra klaidingos, tačiau vis dar figūruoja žiniasklaidoje ir netgi mokslinėse 
publikacijose.  
67 Toks išaiškinimas neatitinka lietuvių ir latvių kalbų atitikmenų dėsnių.  
68 Plačiau Kiseliūnaitė 2003b.  
69 Ten pat J. Sembritzkis rašo: „es sind früher bedeutenderen Anhöhen am Charlottenhöfer See gemeint“.  
70 Neaiškus objektas (upė ar ežerėlis), ranka pieštame žemėlapyje yra tik vardas prie miškelio, mastelis iškraipytas.  
71 Gr. Swiane šiame žemėlapyje nurodomas Kalótės ežeras, keli kilometrai šiauriau. 
72 Vardu Mumlaukis šis ežerėlis neturėtų būti vadinamas ‒ greičiausiai, neteisingai perskaitytas dvaro vardas Aũlaukis 
https://www.geoportal.lt/savivaldybes/klaipeda, http://www.maps.lt/map/  
73 žr. Aũlaukio ež. 
74 Tokiu išgalvotu vardu figūruoja googlemaps (žiūrėta 2019 10 12).  

https://www.geoportal.lt/savivaldybes/klaipeda
http://www.maps.lt/map/
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vietovardinę reikšmę. Ilgainiui tarmė perėjo prie diftongizacijos, tačiau vokiška vietovardžių 
rašyba jau buvo nusistovėjusi75. Kitas rekonstrukcijos klausimas yra šaknies priebalsio s ir sch 
rašybos svyravimas, kuris gali reikšti du dalykus: arba senasis vardas buvo su šaknies z (kaip 
kuronizmas), o vėliau dėl lietuvėjimo pereita į ž, arba tai (labiau įtikėtina) vokiečių rašybos 
svyravimai. Vartoti nepatikimai rekonstruoto „kuršiško“ vardo nėra prasmės, kadangi vardas jau 
senokai natūraliai sulietuvėjo, kaip ir daugelis kitų. 

UPIŲ VARDAI 

Palyginti nedidelėje istorinės Klaipėdos apskrities teritorijoje, įeinančioje į dab. Klaipėdos r. ir 

nežymia atkarpa į Kretingos r., yra daug upių ir upelių. Dalis upių paminėtos tik istoriniuose šaltiniuose ir 

senuose žemėlapiuose – dėl melioracijos ar kitų priežasčių jos išnyko. Kai kurias buvusias upes sunku 

lokalizuoti dėl to, kad žemėlapiuose esama painiavos, dažniausiai tada, kai į upę suteka dvi atšakos, 

žemėlapiuose neretai pažymėtos tuo pačiu vardu. Kai kada ta pati upė turi skirtingos kilmės vardus 

skirtingose arealuose (pvz., Akmenà / Dãnė / Dañgė), bet dažniau pasitaiko, kai upės vardo variantai skiriasi 

nežymiai ‒ fonetiškai ar darybiškai. Kartais tą patį vardą turi kelios Klaipėdos r. upės. Pasitaikė, kad 

ekspedicijose kalbinti informantai negali tiksliai pasakyti arba klaidingai nurodo upės ištakas ar santaką. 

Taip yra dažniausiai todėl, kad palyginti sėsliai gyvendami dažnai patys nėra matę, kaip upė atrodo toliau 

už jo kaimo ribų. Kuri upė į kurią įteka, kai kada gali pasakyti tik specialistai geografai. Neretai šaltiniuose 

ar apklaustųjų informacijoje skiriasi ir upėvardžio kirčio vieta ar priegaidė. 

Upių vardų registras sudarytas tokiu principu: antraštinis žodis (pirmenybė teikiama dabar vartojamai 

ir oficialiai patvirtinai formai), kirčiuotė, lokalizacija (pirmenybė teikiama geografinei informacijai iš 

duomenų bazių), upės ilgis (jei žinomas), ištakos ir įtekėjimo vieta. Toliau pateikiami kiti žinomi upės 

vardai ir nurodomi šaltiniai, pradedant nuo seniausių, pasikartojantys užrašymai grupuojami. Po to 

pateikiama medžiaga iš ekspedicijų, jei tokios esama. Toliau eina vardo kilmės aiškinimas ir kiti kalbiniai 

komentarai. 

Agluonà (3) / Agluonà (4) / Aglúona (1?)76/ Egluona° ‒ upė Kla pėdos rajone, kr. M nijos int., 22 km. 
Prasideda G rininkų apylinkėse, 8 km į pietryčius nuo Gargžd , įteka ties Stragna s.  Didesnioji 
vagos dalis kanalizuota77. 
Kiti vardai ir formos: Aglon Fl (H 1638; Le Royaume 1742), Aglone (Part. 172578, SchrK 1802; 
Urm. 1860), Aglone Fluß (SchrK 1796), Aglohn (Mestt. 1912), Agluona (GEK 7268), Egluona 
(Klžem 1938), Agluonė° (VP 1: 59), LHEŽ šiuo vardu užfiksuotos 7 upės, atskirai „klaipėdiškė“ 
neminima. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Šnaukšt  ank.): Agluonà (transkr. Agl na) „Išteka iš Šnaugštų pievų ir per 
Agluon nus į M niją“. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Gelž nių ank.): àgl na, (Piktõžių ank.): agl nà 79. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kantvain  ank.): Agluonà (transkr. Aglõna, Aglonõs) „įteka į Miniją ties 
Priekule“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Agluon nų ank.): Agluonà80 (transkr. Aglõna, Aglonõs) „į Miniją netoli 
Priekulės iš kairės“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Prõtniškių ank.): Agluonà (Aglõna) (taip). 

 
75 Vokiečių kalbos atliepimas dar priklausė nuo šnekamosios (vokiečių žemaičių) ir rašytinės (hochdeutsch) kalbos konkurencijos 
pačių Klaipėdos krašto vokiečių kalboje (Fenzlau 1936: 40, 41). 
76 Atrodo, kad upės vardo kirčiavimo paradigma svyruoja vietinių gyventojų kalboje. Vanagas 1960 m. ekspedicijoje užfiksavo ir 
4 kirčiuotės (jeigu teisingai nustatė priegaidę) variantą (Kantvain  anketa).  
77 http://www.upese.lt/index.php/a/agluona-minijos-baseinas. 
78 Šiame žemėlapyje nurodomos Kl. Aglone ir Gr. Aglone, abi atitekėjo iš Žemaitijos, susiėjo ties Gelžìniais.  
79 Kai kuriose kortelėse 1960 m. ekspedicijos dalyviai ar kiti asmenys šį vardą taisė, rašė prierašus, abejodami dėl kirčiuotės.  
80 Pastebėtina, kad kortelėje yra taisymų: kaimo vardas pradžioje buvo parašytas Egluon nai, o upės Egluonà.  

http://www.upese.lt/index.php/a/agluona-minijos-baseinas
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Eksp. 1959–60 (Svk, Pošk  ank.): àglonà „įteka į Miniją, išteka Šnaukšt  k.“ 
Eksp. 1959–60 (Vng, Stragn  ank.): Aglõna (Aglonõs). 
Eksp. 2019: pateikėjas Helmutas Lotužis kirčiuoja kaip 1-osios kirčiuotės: „sakydavom Agluónas 
pêlkes“81, „čia yra tikroji Aglúona. 
Vardo kilmė: su priesaga -uon- iš balt. kamieno *agl-, galbūt sietina su liet. ẽglė, lat. egle ‚t. p.‘ 
(LHEŽ: 36). Tačiau galima ir kita versija: priesaga -l- išplėstas kamienas iš baltų *ag- ‚stiprus, 
aštrus‘. Upėvardis turi identišką atitikmenį Latvijoje Aglona (Vadaksties int. ir miestas)82, plg. dar 
Agilà, kuršin. Aģile, buv. kaimas Ku šių nerijojè, Agilà prie Labguvos (vok. Agilla). Šaknis galėtų 
būti siejama su pr. aglo ‚lietus‘ ir kt. iš ide. *ag- ‚varyti‘ (VP 1: 59; PKEŽ 1: 5083). Dėl varianto 
su Egl- galimi du aiškinimai: fonetiniai kamieno egl- ‚eglė‘ svyravimai (šaknies pradžios e/a)84 
arba liaudies etimologijos poveikis, siejant *agl- su ‚eglė‘. 

A sė (2) ‒ upė Klaipėdos ir Šilutės r., Veiv ržo deš. int., 25 km, prasideda Broži  k. (V žaičių snn.), įteka 
apie 0,5 km į vakarus nuo Ais nų. 
Kiti vardai ir formos: Ayse 1384 (VP 1: 60), Eisse 1576 (PrK), Eisze 1584 (PrK: 202), Eisse Fl 
(H 1638), Aysse Fl (SchrK 1796), Aisse B (Reymann1849, 1875), A sė 1968 (P 8414). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šiliniñkų anketa): A se „į Miniją iš kr.85“ 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Ãisẹ „Aisė bėg per Dvylius ir prie Aisėnų įbėg į Veiviržą“. 
Vardo kilmė: šaknis sietina su baltų *ais- / eis-‚smarkiai judėti, tekėti‘ (LHEŽ: 36; Būga 1: 505; 
VP 1: 60), plg. liet. ež. A setas, up. Aisetà, lat. up. Aiša, pr. Ayssen (Gerullis 1922: 8) ir kt. LVŽ 
paraleliai dar siūlo sieti su liet. aisùs ‚gailus, kartus‘ (LVŽ 1: 27). 

Akmenà (3b) ‒ upė vakarų Lietuvoje, kitas vardas Dãnė / Dañgė. Šiuo vardu upė vadinasi iki Klaipėdos r. 
prieigų86. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dãnė / Dañgė. 
Vardo kilmė: galūnės vedinys iš baltų *akmen- (liet. akmuõ, lat. akmens). Tiek Lietuvoje, tiek 
Latvijoje paplitę įvairūs vietovardžiai su šia šaknimi, be to, vien Lietuvos teritorijoje yra 14 upių 
vardu Akmenà (LHEŽ: 37). 

Ãtaka 1 (1) – senoji Smeltãlės vaga Láistų k. Dovil  snn., žr. Smetlãlė. 
Eksp. 1939 (Ptr): Àtaka „senoji „Smeltãlės vaga“. 
Vardo kilmė: LKŽe užrašytas liet. ãttaka (1) ‚iš upės išsiliejusi įlanka‘ registruotas tik palatvės 
tarmėse. Tačiau panašu, kad pamaryje žodis ãttaka buvo vartojamas ir upės atšakai žemupyje 
reikšti, plg. dar LVŽ (1: 201). Žr. dar Júodatakė, Ãtaka 2, Kopūsto ãtaka ir pan. Plg. lat. attaka ir 
tarpusavyje susijusias reikšmes ‚senvagė‘, ‚senvagėje susidaręs telkinys‘, ‚užutekis‘, ‚upė, kuri 
atsišakoja iš didesnės upės‘. 

Ãtaka 2 (1) / Atekà (3) ‒ Kl šupės deš. int.87, 1.2 km, išteka iš Týrų pelkės, įteka netoli Drẽvernos,88 (VP 1: 
68). 
Kiti vardai ir formos: Attack Fl. (Memel 1941). 
Vardo kilmė: žr. Ãtaka 1. 

Babr nė / Bebr nė (1) ‒ upė Kretingãlės snn., Dãnės / Dañgės (Akmenõs) kair. int., 14 km. Prasideda prie 
Rãguviškių k., įteka į Ãkmeną ties Šlikia s. 
Kiti vardai ir formos: Bebrune (Naronski 1670; Part. 1725), Bebruhn (SchrK 1802), Bebruhne B. 
(Reymann 1875), Bebruhne Fl. (Urm. 1860; Messt. 1912; Sembritzki 1918: 270), Babrūnė (LUK; 
Klržem.; GKMF), Pãbabrūnis. Pėteraitis rekonstruoja formą Bebr nė, formos su babr- net 
neminėdamas (VP 1: 74). Upės vardo formą su bebr- nurodo Salys (Salys 1930: 151), Bebrungis 
(Sembritzki 1918: 5). Žr. dar Bebrūniškė („Gyvenamųjų vietų vardai‘). Formos su Bebr- LVŽ 
nenurodo (1: 286). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Skudži  ank. ): Babrû·n’, kiti ištaria ir Bebrû·n’e, „įteka į Daniją“. 

 
81 Galūninio kirčiavimo ir kirčio atitraukimo atveju vns. kilm. pagrindinis kirtis turėtų būti pirmajame skiemenyje. 
82 Latvijos upės vardu Aglona nurodytos http://www.upes.lv/k-a-r-t-e/mekletajs/  
83 http://www.prusistika.flf.vu.lt/issami-paieska/issami-paieska/  
84 Šios pozicijos laikosi ir LVŽ autoriai (1: 22). 
85 Pastebėtina, kad neretai informantai klysta, nurodydami santakos vietas.  
86 Wapowskio žemėlapyje Akmena nurodoma prie pat miesto (Wapowski 1526).  
87 http://vanduo.gamta.lt/files/LR_upiu_klasifikatorius.pdf  
88 Pėteraitis užrašęs tik šios upės vardą dviem formomis (VP 1: 68).  

http://www.upes.lv/k-a-r-t-e/mekletajs/
http://www.prusistika.flf.vu.lt/issami-paieska/issami-paieska/
http://vanduo.gamta.lt/files/LR_upiu_klasifikatorius.pdf
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Eksp. 1959–60 (Vng, Katk  ank.): Bebrû·n’e, „Upelio pradžia, toliau teka į kitus kaimus ir į 
Daniją“. 
Vardo kilmė: su priesaga -ūn- iš tarm. bãbras, b. k. bẽbras ‚graužikų būrio žvėrelis (Castor fiber)‘, 
plg. dar Babrùngas, Babrùtė ir kt. (LHEŽ: 55). Nors formos su bebr- paminėtos anksčiau, bet 
vietinių gyventojų kalboje buvo vartojamos forma su babr-, pagal kurią, greičiausiai, ir priimta 
norminė upės vardo forma. Galimai senesnę formą Bebrungis fiksuoja Sembritzkis (Sembritzki 
1918: 5), tačiau neaiškus ją liudijantis šaltinis. 

Bànė (Bãnė?) (2) ‒ žr. Bónė. 
Baugstbach* ‒ kitas Baũkštės vardas. 

Kiti vardai ir formos: žr. Baũkštė. 
Vardo kilmė: hibridas iš upėvardžio Baũgštė formos *Baugst- ir vok. Bach ‚upelis‘. 

Baugstuppe* ‒ kitas Baũkštės vardas. Tiksli lietuviška forma nėra žinoma. 
Kiti vardai ir formos: žr. Baũkštė. 
Vardo kilmė: matyt lietuvių vartota forma, sudaryta iš upės vardo Baũkštė (*Baugstė ar pan.) ir 
upė. Sandaros požiūriu ji koreliuoja su vokiška Baugstbach, tačiau tiksliai pasakyti, kuri kurią 
paveikė, sunku. 

Baũkštė (2) – upė Kretingãlės snn., kair. Eket s int., 12 km. Prasideda į šiaurę nuo Gargžd , Šak nių k., 
įteka netoli Žiobri , dalis reguliuota. 
Kiti vardai ir formos: Baugst (Part. 1725), Baugst B. (Urm. 1860; Messt. 1912), Baugste oder 
Baugstuppe (Sembritzki 1918: 270)89, Baugstbach (VP 1: 73). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Žiobri  ank.): Baũkštė (o gal Baũgštė?) (Baukšt’e) „upl“, „apie 2 km ilgio“, 
„įt. į Eketį“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis antraštine forma pirmiausiai pateikia Baũgštė. Jo teigimu, vietinių žmonių 
vartota vardo forma buvo Baugsė°, tačiau kol kas nerasta patvirtinimų. Jis mano, kad upėvardis 
sietinas su asmenvardžiu Baukštỹs (VP, ten pat), tačiau visi registruoti apie Priekulę ir Dreverną90. 
Vanagas spėja, kad gali būti rašybos variantas iš *Baugštė (LHEŽ: 60). Upėvardį jis sieja su liet. 
baukštùs / baugštùs / baũgštas ‚bailus‘ (LHEŽ, ten pat), plg. dar baugštýti,  báugštyti ‚bauginti, 
gąsdinti‘. Panašiai aiškinama LVŽ (1: 402). Bet galbūt neatmestinas siejimas su lat. baukšēt 
‚murmėti, dundėti‘, baũkšķis ‚trinktelėjimas, bildėjimas’ (ME 1: 267), plg. liet. baũkti ‚baubti‘ 
(LEW: 37). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vokiškoje rašyboje šios upės varde nėra aiškiai 
atspindimas š, tai leistų spėti apie galimą senesnį (kuršišką?) šaknies galo priebalsį s. Kita vertus, 
beveik visi vokiški įrašai yra su g, galimai rodančiu lietuvišką (vėlesnę?) etimologinę sąsają. 

Bebrungis°* ‒ žr. Babr nė. 
Bebr nė ‒ žr. Babr nė. 
Béržtupė (1)91 / Béržtupis (1) ‒ upelis Kretingãlės snn., Graũminės apylinkėse, deš. Eket s int., beveik 

kanalizuotas (Klržem.), LUK nenurodomas92. Eksp. 1959–60 (Gvn, Graũminės ank.): Bêrštupis 
„upelis“, „Tekėjo Grauminės k. viduriu ir apie 0,5 km nuo Plikių“, „prasidėjo Medikių k. 
grioviuose, įteka į Eketį“, „jo vaga iškastas nusausinimo griovys“. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš liet. béržta ‚beržams tinkama augti žemė‘ ir upė (VP 1: 74), plg. dar 
Beržtupė (Kretingojè) ir pan. (LHEŽ: 62). 

Bl kis (1) / Bl kis (2) / Blẽkė (2)93 – upelis Rok  k. Pr ekulės snn., Butk  k. Agluon nų snn. LUK 
neminimas. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Butk  ank.): Bl kis „į Miniją iš kr.“ 
Eksp. 1959–60 (Vng, Rok  ank.): Bl kis, „į Miniją“. 

 
89 J. Sembritzkis mano, kad „neteisingas“ šios upės vardas yra Berstuppe, tačiau tai dvi skirtingos upės, žr. Béržtupis (Sembritzki, 
ten pat).  
90Bauksties: genealogy.net http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=BAUKSTIES&ofb=memelland&modus
=&lang=de 
91 LVŽ nurodo Béržtupė / Béržtupis Kretingõs r., o Béržtupis Klaĩpėdos r. (LVŽ 1: 511), tačiau ar tai ta pati upė, trūksta duomenų, 
nes LUK ji nenurodoma.  
92 Sembritzkis mano, kad šis vardas yra klaida vietoje Baugštupė „Baugstuppe (irrtümlich Bersuppe)“ (Sembritzki 1918: 270), bet 
iš tiesų tai dvi skirtingos upės.  
93 Formas Bl kis ir Bl kis nurodo LVŽ (1: 511), Blẽkė (greta Bl kis) tik Pėteraitis, remdamasis Užpurvio žodine informacija (VP 
1: 76).  

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=BAUKSTIES&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=BAUKSTIES&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=BAUKSTIES&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: LHEŽ laiko nesenu, sieja su germanizmu bl ekis ‚tvenkinys‘ (LHEŽ: 66). Pėteraitis 

kildina iš liet. tarm. bl ekis (lat. bliẽķis iš vok. Bleiche), ‚audeklų balinimas paupyje‘, asmenvardinę 

kilmę taip pat laiko galima (VP 1: 76), tačiau apylinkėse užfiksuotos pavardės su šia šaknimi, 

greičiausiai, yra vokiškos, todėl galūnės vedinys iš jų menkai tikėtinas. Galbūt iš tarminio 

germanizmo bl kis ‚dėmė, išblukusi vieta‘, plg. dar bl kti ‚blukti‘, lat. bleķis ‚dėmė‘. Dėl sąsajos su 

LVŽ pateiktais kitais Blėk- šaknies vietovardžiais, kuriuos galbūt galima kildinti iš liet. slavizmo 

blėkà, blẽkė ‚skarda‘ (LEW: 49), reikėtų abejoti. 

Bonãlė (2) ‒ upelis Kretingãlės snn. 10 km, kair. Bónės int., įteka Kėkštuosè, žr. dar Bónė94 (Klržem.; LUK). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Katk  ank. ) Buonàl’e (taip) „Įt. į Daniją95“. 
Vardo kilmė: priesagos -al- vedinys iš upės vardo Bónė. 

Bónė (1) – upelis Kretingãlės snn., Dãnės / Dañgės kair. int., 7,6 km. Prasideda Lãpiniškių miške netoli 
Katk , įteka ties Vitinia s. 
Kiti vardai ir formos: Bane (Naronski 1670), die Bahne (Part. 1725), Bahne Fl. (SchrK 1796; 1802; 
Urm. 1860; KDR; Memel 1915), Bõnė (eksp.), Bànė, Bónė, Vit nė, Vyt nė (VP 1: 73)96. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Triùšių ank.): Bõnė (Bũon ) (ret.) / Bonãlė (Buonàl ) (dažn.)97, „Teka Triušių 
k. viduriu į vakarus, Vytaučių k. link“, „Įteka į Danę, vasarą išdžiūsta“. 
Vardo kilmė: LHEŽ ir LVŽ bando kildinti iš vok. Bahn ‚kelias, geležinkelis‘ arba sieti su lat. 
bānis ‚dubuo‘, kuris pats gali būti slavizmas, plg. liet. slavizmą bon  ‚dubuo, kubilas‘ (LEW: 52). 
Taip pat neatmeta versijos, kad gali būti senas žodis, sietinas su skr. bhānú-ḥ ‚šviesa, spindulys, 
saulė‘, isl. bān ‚šviesus‘, s. angl. bōnian ‚šviesti‘ (LHEŽ: 69; LVŽ 1: 537). Tačiau dėl vokiškos 
kilmės reikėtų labai abejoti ‒ tai būtų išimtis geokontekste: pirmiausia, Kretingãlės apylinkėse 
vokiečių kilmės gyventojų būta nedaug, antra, vietinių gyventojų kalboje germanizmas bonė 
‚geležinkelis‘, ‚traukinys‘ pradėtas vartoti vėlai, o upelis su šiuo vardu rodomas jau XVIII a. 
žemėlapiuose. Formą Bànė Pėteraitis bando sieti su asmenvardžiu Banỹs (VP 1, ten pat), tačiau 
greičiausiai čia yra vietinės tarmės ypatybė (neilginamas pokirtinis a)98. 

Brastà (2) ‒ Smeltãlės dalis Láistų k. Dovil  snn., tinkama pervažiuoti arkliais. 
Eksp. 1939 (Ptr, Láistų ank.): bràsta „kaimo šiaurinėj daly, negili vieta, tinka pervažiavimui“. 
Vardo kilmė: iš liet. brastà ‚negili upės vieta, per kur galima perbristi, pervažiuoti‘. 

Brùgis (2) – upelis Gedmin –Báičių kaimų apylinkėse (tiksliai nenurodyta). 
Eksp. 1939 (Ptr). „upelis, einąs per lauką, vasaros metu išdžiūsta“. 
Vardo kilmė: iš liet. tarm. brùgis <vok. dial. brugge ‚akmenų grindinys‘ (LKŽe), panašiai LVŽ (1: 
573). 

Cigõnė (2) / Čigõnė (2) (?) ‒ upė M nijos kair. int., 19,6 km, įteka ties Lañkupiais (Klržem.). 
Kiti vardai ir formos: Cigõnės griõvė. 
Vardo kilmė: iš tarm. etnonimo cigõnė ‚čigonų, arba romų tautybės moteris‘. Forma Čigõnė, 
greičiausiai, buvo pradėta vartoti sovietmečiu (P 8414), dabar tokia registruota LUK. LVŽ šiuo 
vardu užfiksuotos upės kituose Lietuvos regionuose. 

Cigõnės griõvė ‒ griovys, buv. upė prie Grumbli  k. Pr ekulės snn. 
Kiti vardai ir formos: Cigõnė. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Grumbli  anketa): Cigõnes gr’õve „į Miniją“. 
Vardo kilmė: žr. Cigõnė. 

Ciñkupis (1) – upelis Kretingãlės snn., deš. Eket s int., LUK nenurodoma. Prasideda Sarčiuosè, įteka į Ẽketę 
Laũkžemių tvenkinyje. 
Vardo kilmė: LVŽ laiko neaiškios kilmės (2: 25), Pėteraitis kildina iš asmenvardžio Cinkus ar 
pan. (VP 1: 79). Klaipėdoje ir apylinkėse užfiksuotos kelios šeimos su vokiškai rašoma pavarde 

 
94 Ekspedicijų medžiaga rodo, kad gyventojai Bónės ir Bonãlės neskiria, ties Kėkštaĩs Bonãlė įteka į Bónę, melioracijos, matyt, 
ištiesinta.  
95 Iš tikrųjų į Bónę.  
96 LVŽ nurodoma, kad Bónė ir Bonãlė yra tos pačios upės vardo variantai (LVŽ 1: 537), tačiau LUK nurodo kaip dvi upes.  
97 Ekspedicijoje nustatytoji ir sunorminto vardo kirčio forma skiriasi, be to, iš tikrųjų Bonãlė yra Bónės intakas.  
98 Forma Bànė, greičiausiai antrinė; jeigu ji būtų sena, vokiečių rašyboje nebūtų nuosekliai žymimas ā ilgumas. Regionui būdinga 
kelių dialektų sąveika, kuri atsispindi tiek senojo baltų ā vertimu į o> uo, tiek ir ilgojo ā išsaugojimu, kurį atspindi vokiečių 
rašyba. Plg. dar ež. *Plācis> Plocis> Pluocis.  
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Zink99, kuri greičiausiai yra vokiškos kilmės. Pavardė Cinkus, skirtingai negu daugelis vokiškos 
kilmės asmenvardžių, nėra susitelkusi Klaipėdos krašte, ji fiksuojama įvairiuose Lietuvos 
regionuose (keletas asmenų apie Pãlangą nurodomi latvių tautybės), ji figūruoja ir latvių vardyne 
(LPŽ 1: 394). 

Cypà (2) / Cỹpas (2)100 ‒ upė Kretingãlės snn., 6,1 km, išteka iš Kalótės ež., įteka į Baltijos jūrą. 
Kiti vardai ir formos: Cỹpos ùpė, Kl. Karckel, Gaigalùpė101. 
Vardo kilmė: LHEŽ laiko antrinės kilmės iš Cỹpos ùpė (LHEŽ: 75). 

Cỹpos ùpė / Cỹpo upė102‒ kitas Cỹpos vardas. 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pvd. Cypà iš cypà ‚kas nucypęs, sumenkęs‘ (VP 1: 79). Avd. 
1758 m. paliudytas Christoph Ziepa (Sembritzki 1918: 66). Asmenvardis gali būti lietuviškas, 
tačiau šią pavardę turintys asmenys tikriausiai kūrė mišrias kuršininkų ir lietuvių šeimas, nes tarp 
vardų yra Janis, Catrine, Ande, Petaris, Jurris ir Jurgis, Annike, Ansas, Adoms ir kt. Pavardė Cypa 
paliudyta beveik išimtinai tik Kretingãlės ir Séndvario snn.103 

Čigõnė (2) ‒ žr. Cigõnė. 
Dãgalas (3b) ‒ žr. Dẽgalas. 
Dãnė (2) of. / Dañgė (2) / Dãnija (1) ‒ upė Lietuvos vakarinėje dalyje, 62,5 km, prasideda netoli Salant , 

įteka į Ku šių mariàs Kla pėdoje, mieste vaga sureguliuota. 
Kiti vardai ir formos: Danga 1252, 1253, 1254 (Kuršo 2017: 44, 80, 105), Akmena Fl. (Wapowski 
1526)104, Tang (Prussiae Descriptio 1570), Tange Fl. (H 1638), Die Danne (taip) (Part. 1725), 
Dannge (taip) (Potentissimo 1735)105, Dange Fl. (SchrK 1802), Dange (Regni 1792) ir vėliau 
vokiškiuose žemėlapiuose, Dangė (Klžem. 1938), Danė (Dangė) (P 8431), Akmenà (Kretingãlės 
snn.). XX a. įvairiuose šaltiniuose Dángė/ Dañgė/ Dãnija. Per Séndvario seniūniją ir Kla pėdos 
miestą tekanti upės dalis dabar oficialiai vadinama Dãnė (VŽe)106. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Kretingãlės ank.): Dãnija (dànij) „Per Klaipėdą į Kuršių marias“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Urb kių ank.): Dãnė (dàn’e) „įteka į Baltiją“. 
Vardo kilmė: daug diskusijų kyla dėl kelių priežasčių, dalį jų apibendrintai pateikia LVŽ (2: 120). 
Po XVII a. įsigalėjusios vokiškos rašybos po dvigarsių einanti g pačių vokiečių skaitoma kaip j. 
Dėl kalbų ir dialektų sąveikos regione vardas turi daug variantų, gyvuojančių tiek vietinių žmonių 
vartosenoje, tiek rašytiniuose paminkluose. Todėl kyla klausimas, ar formos Dãnija ir Dãnė yra 
vėlesnio perskaitymo (dėl vokiško tarimo) rezultatas, ar autentiškos baltiškos, plg. M nija, G lija, 
vok. raš. Minge, Gilge. Šį klausimą Vanagas ir Mažiulis sprendė skirtingai. Vanagas, laikydamasis 
nuomonės, kad forma Dangė yra ne kas kita, kaip vokiškos rašybos paveiktas tarimo variantas, 
remdamasis upėvardžio M nija analogu, autentiška laiko formą be g, t. y. Dãnė (Vanagas 1960; 
LHEŽ: 80). Be to, tarimą Dãnė jis užrašė iš pateikėjų 1960 m. ekspedicijoje. Juo seka Pėteraitis, 
laikydamas formą Dãnė formos Dãnija trumpiniu (VP 1: 79-80). Toliau Vanagas šaknį dan- 
kildina iš senos ide. šaknies, galėjusios reikšti ‚upė‘, ‚vanduo‘ (Vanagas, ten pat). Kitoje LHEŽ 
pastraipoje figūruoja keli upėvardžiai su šaknimi Dañg‒, kurių etimologiją Vanagas aiškina kitaip. 
Pripažindamas, kad forma Dãnė buvo vartojama XX a. viduryje, Fenzlau laiko ją naujesne 
(Fenzlau, ten pat). Mažiulis, kaip prieš tai Salys (Salys 1930: 156), autentiška pripažįsta formą 
Dañgė, kurią laiko kuršiška (Mažiulis 1999)107. Trumpai apibendrinus jo argumentus, galima 
konstatuoti: skirtingai, negu kitais atvejais, jokiuose, net seniausiuose Ordino laikų šaltiniuose 

 
99 Zink: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=ZINCK&ofb=memelland&modus=&lang=de  
100 Formą Cỹpas pateikia Pėteraitis (VP 1: 79), pativirtinimo gyvojoje kalboje nerasta.  
101 Pėteraitis, pateikdamas vardų etimologiją, nenurodo, kad Gaigalùpė ir Cypà yra ta pati upė, tačiau tai matyti lyginant kitų 
informantų medžiagą ir žemėlapius. 
102 Ši forma kaip gretutinė nurodoma LVŽ (2: 26), kitur jos neteko aptikti. 
103 Ziepa: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Ziepa&ofb=memelland&modus=&lang=de  
104 Šiame žemėlapyje vardas Akmena nurodytas prie Klaipėdos.  
105 Ten pat Minnie.  
106 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimą dėl norminės formos žr. http://www.vlkk.lt/konsultacijos/8987-dane-
dange-danija  
107 Tiesa, Salys rekonstruoja Danga ir pagrindiniu argumentu laiko tai, kad nė karto šaltiniuose vokiečių kalba nepasirodo formos, 
kuriose vietoj junginio -ng- būtų kas nors kita, skirtingai nuo vardo Mìnija.  

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=ZINCK&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Ziepa&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.vlkk.lt/konsultacijos/8987-dane-dange-danija
http://www.vlkk.lt/konsultacijos/8987-dane-dange-danija
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nepasirodo rašybos variantų be g108, tai, jo manymu, turėtų reikšti, kad seniausios formos yra su 
dvigarsiu. Jis rekonstruoja kuršišką šaknį *dañg- ‚lenkti, riesti‘ ir nurodo analogiškos darybos bei 
tos pačios šaknies vietovardžius latvių vardyne. Iš tikrųjų šaknis dang- yra daugiareikšmė, o latvių 
vardyne itin susijusi su vietovardžiais. Be pagrindinės reikšmės ‚riesti, lenkti‘ ir iš jos išeinančių 
‚kampas‘, ‚įlanka‘, ‚nelygus, išdaužytas kelias‘, yra ir kita – ‚žemuma, žema, pelkėta vieta‘, 
pastaroji itin dažna sudarant vietovardžius (ME 1: 437; EH 1: 306). Dėl žodžių su šiomis šaknimis 
paplitimo, o svarbiausia, dėl fonetinio jų pavidalo jie laikytini kuronizmais109. Tačiau manyti, kad 
formos su dan- yra labai vėlyvos, trukdo tas faktas, kad nemažai paupio kaimų gyventojų, kurie, 
taip instensyviai negyveno vokiškoje aplinkoje ir lietuvino kuršiškas formas, vartoja formas be g: 
Dãnė, Dãnija (žr. eksp.), be to, 1725 m. žemėlapyje užfiksuota forma Danne110 užfiksuota 
tikriausiai iš vietinių gyventojų. 

Dañgė (2) ‒ žr. Dãnė. 
Dãnija (1) – žr. Dãnė. 
Daubùtis (2) / Daubùtė 111– upelis P žaičių k., Veiv ržėnų snn., LUK neminimas. 

Eksp. 1959–60 (Grnv): Daubùtis „iš kairės įteka į Aisę, prasideda iš Ašpurvių miško“, „Dabar 
iškastas kanalas“. 
Vardo kilmė: iš liet. daubùtė „maža dauba“. 

Dẽgalas (3b) / Dãgalas (3b) – upelis Kretingãlės snn. 7 km, kair. Dãnės / Dañgės (Akmenõs) int. (LUK; 
Klržem.). 
Kiti vardai ir formos: Dagals (Part. 1725), Degel Fl. (SchrK 1802), Degel B. (Urm. 1834; 1860; 
Reymann 1849), Dagals B. (Messt. 1912). Forma su šaknies dag- laikytina tarmybe, jos nefiksuoja 
LVŽ. 
Vardo kilmė: priesagos -al- vedinys iš baltų deg- ‚degti‘, plg. liet. dẽgis ‚išdegusi vieta‘, panašiai 
Vanagas (LHEŽ: 83), Pėteraitis (VP 1: 79, 80), plg. dar lat. dega ‚t. p.‘ (ME 1: 541), dėl kitos 
reikšmes plg. liet. dẽglas, dãglas ‚margas, su lopais‘, lat. degls, deglains ‚t. p.‘ (LEW: 86). 

Dèringio ãttaka ‒ upelis Kliši  k., Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng) Dėringio àtaka. 
Vardo kilmė: iš pvd. Deringis, kuri fiksuojama gretimame Drẽvernos kaime112, ir liet. ãttaka ‚iš 
upės išsiliejusi įlanka, atsiauta‘ (LKŽe). Dėl pastarojo etimologijos žr. Ãtaka. 

Didžóji Ka klė* ‒ rekonstruotas upės vardas iš vok. Gros Karckel. 
D tava (1) ‒ rekonstruota senesnė D tupės vardo forma (VP 1: 82). 

Kiti vardai ir formos: D tuva, D tupė. 
Vardo kilmė: rekonstrukcija remiama XVI a. įrašu, kur nurodoma vietovė Dyttwe (žr. D tuva 
„Gyvenamųjų vietų vardai“). Kadangi upėvardis Ditava / Dituva užfiksuotas ir kaip Priẽgliaus int. 
Įsrutiẽs apskrityje, tikėtina, kad būtent tokia galėjo būti seniausia upės vardo forma ir ji davė 
pradžią kaimo vardui (panašiai LHEŽ: 88). Su baltiška priesaga -av-, kuri, greičiausiai, vėliau 
pakeista regiono kalboje dažnesne -uv-, šaknis *dit- galbūt išplėsta iš ide. *d - / *dei- ‚šviesti, 
švytėti‘ ar pan. (LHEŽ, ten pat). 

D tupė (1) ‒ upė Pr ekulės snn., deš. M nijos int., 5,1 km, prasideda ties Dumpia s, įteka ties D tuvos k., visa 
vaga ištiesinta. Aukštupys tiesinti pradėtas jau XVIII a. (SchrK 1796). 
Kiti vardai ir formos: D tava (VP 1: 82), D tuva (?); nuo XIX a. iki dabar vartojamas upės vardas 
D tupė. 
Eksp. 1959–60 (Vng, D tuvos  ank.): D tupe „upelis, ties Dituva įbėga į Miniją“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, D tuvos ank.): D tupe „į Miniją ties Dituva“. 

 
108 Ypač atkreiptinas dėmesys į XIII a. lotynų kalba rašytus dokumentus (Kuršo 2017: 44, 80, 105) – berods nėra pagrindo manyti, 
kad skirtinguose dokumentuose po keletą kartų pasikartojantis upėvardis būtų taip iškraipytas, kad negalėtume čia išskaityti 
dvigarsio an, kurio nei tarimas, nei rašyba lotynų kalba neturėjo kelti sunkumų.  
109 Autorė pritaria Mažiulio nuomonei, kad paskubėta įteisinti vėlyvesnę formą (Mažiulis 2008) ir atsisakyta galimybės išsaugoti 
kuršiškąjį paveldą. Tačiau, skirtingai kiti minėtieji autoriai, nemano, kad formos Dãnė ar Dãnija yra senesnės už Dañgė, jos 
greičausiai yra natūraliõs lituanizacijos padarinys, paliudytos kaimuose į rytus nuo Klaipėdos.  
110 Šis žemėlapis, kaip jau minėta, yra unikalus visame Klaipėdos krašto kartografijos kontekste, jame ne tik nemažai kitur 
neužfiksuotų vardų, bet ne kartą pateikiamos ir nesuvokietintos jų formos (vokiška rašyba).  
111 Formą Daubùtė pateikia Pėteraitis (VP 1: 80) ir LVŽ (2: 146). 
112 Deringis: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Deringis&ofb=memelland&modus=d&lang=de 

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Deringis&ofb=memelland&modus=d&lang=de
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Vardo kilmė: sudurtinis vardas iš kaimo vardo D tuva šaknies ir liet. / lat. up-. Sprendžiant pagal 
pirmuosius užrašymus, šią formą reiktų laikyti vėlesne, atsiradusia jau išplitus kaimo vardui 
D tava / D tuva, plg. dar Ditvà (LHEŽ: 88; LVŽ 2: 298). 

D tuva* (1) – spėjamas kitas, senesnis D tupės vardas (LHEŽ: 88). 
Kiti vardai ir formos: žr. D tupė. 
Vardo kilmė: žr. D tava. 

Drẽverna (1) – upė Pr ekulės snn., buvusi M nijos deltos atšaka, 2,2 km, prie Drẽvernos kaimo sujungta su 
Vi helmo kanalu, Drẽvernos kaime įteka į Ku šių marias. LUK nenurodomas ilgis, VŽe neminima. 
Kiti vardai ir formos: Dry ene 1253 (Kuršo 80)113, 1455 m. Drivene minima kaip šienaujama pieva 
(Mortensen 1938: 116), Trafene (Diehlmann 2006: 133), Draween 1576 (KSŽ: 14), Draween Fl. 
(H 1584), Draueen (H 1608), Drawen 1629 (KSŽ: 24), Drawehne (Part. 1725), Drawoen Fl (SchrK 
1796), Drawöhn Fl (Urm. 1860), Drawoene Fluss (Reymann 1849), Drawöhne (Messt. 1912; 
Klaipėda 1935). 
Nors upė neilga, jos ir gyvenvietės vardas minimas ne tik seniausiuose istoriniuose šaltiniuose, 
bet ir ankstyviausiuose Klaipėdos krašto žemėlapiuose. 
Vardo kilmė: tikėtina, kad seniausia kamieno forma turėjusi būti *Draven- ar *Dravēn-. LHEŽ 
ir LVŽ skiria prie *Dra - šaknies (LHEŽ: 90; LVŽ 2: 323), Pėteraitis laiko galimais balsių kaitos 
variantus drev- / drav- (VP 1: 84), kildina iš ide. *dre  „bėgti‘. Be to, plg. pr. Drawe (Gerullis 
1922: 30), lat. Dravas purvs (LVtv 1: 223), liet. Drãvinė ir kt. Upės vardo raidoje įdomi yra ir 
priesaga. Dauguma rašybos variantų rodo ją su ilguoju balsiu (-ēn-), tačiau kokio senumo yra 
variantas -ern-, kurią Pėteraitis sieja su prūsiška daryba (VP, ten pat), sunku pasakyti. 

Drẽvernos ùpė ‒ žr. Drẽverna. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Drẽvernos ank.): Drèvernas ùpė „teka pro Dreverną“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Sveñcelės ank.): Drèvernas ùpe. 
Vardo kilmė: žr. Drẽverna. 

Dumbis°* ‒ tikriausiai kitas Ša tupio vardas. Forma rekonstruota iš Dumbis Fl. (SchrK 1796; 1802), 
Pėteraitis nemini. 
Kiti vardai ir formos: atrodo, ta pati upė Szaltupp Fl. (Urm. 1860) ir Dumisch (Messt. 1912). 
Vardo kilmė: galbūt neteisingai perskaitytas D mešio114 vardas, tačiau neatmestina galimybė, kad 
galėjo būti toks vartojamas; jei taip, reikėtų sieti su balt. *du(m)b- šaknies žodžiais ‒ liet. du blas, 
lat. du bla, dumblis ‚dumblas, pelkėta vieta‘, du bris ‚šlapia vieta‘ (ME 1: 514; EH 1: 341). Plg. 
dar pievų vardus Du bis, Du biškė (LVŽ 2: 386). 

Du blė (2) – upelis P žaičių k., Veiv ržėnų snn., kair. A sės int. Pėteraitis nemini. 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Dũmblẹ „Iš dešinės į Aisę įteka ties Ruigių–Pozingių riba“, „Ten atrodo 
kaip koks pelkynas, o per vidurį teka Du blė“. 
Vardo kilmė: iš liet. du blė ‚purvas, dumblynas‘ (LVŽ 2: 388), plg. ež. Du blis Šilutės r. (VP 1: 
85) ir kt. 

D mešis (1) ‒ upelis Kretingãlės snn., deš. Dãnės / Dañgės int. prasideda Stančiuosè, įteka ties Kálnuvėnais. 
Kiti vardai ir formos: die Dumetsch Fl.(taip) (Part. 1725), Dumbis Fl. (SchrK 1796), Dumischke 
(Sembritzki 1918: 270). 
Eksp. 1959–60 (Svk, Kretingãlės ank.): d ·mešis „ties Kretingale įteka į Dãniją“. 
Vardo kilmė: siejamas su liet. d mas, bdv. d mas ‚dūmų spalvos‘ (LHEŽ: 96; LVŽ 2: 385). 
Daryba su reta priesaga -eš-, kuri galbūt kildintina iš -es- (?). Su šiomis priesagomis Pėteraičio 
užrašyti tik du vandenvardžiai (VP 1: 200). 

Eket  (3b) / Ẽketis (1)115 / Eket s (3b) / Eketỹs (3b) ‒ upė Kretingãlės snn., kair. Dãnės / Dañgės int., 23 
km, išteka iš Žvirbli  k., įteka į rytus nuo Kálnuvėnų. Vaga reguliuota, ties Radailia s užtvenkta. 
Kiti vardai ir formos: Akitte (Akutte) 1253, Ackate 1258 (Kiparsky 1939: 74)116, Eckitt (Carte 
1670; Part. 1725), die Eckitte (Sembritzki 1918: 270), Eckitte Fl. (SchrK 1796), Ekitte (Reymann 

 
113 Čia minimas vardas nurodytas ne kaip upės, o kaip žemės, greičiausiai dėl pievų. 
114 Ša tupis įteka į D mešį.  
115 Ši forma tik LVŽ (2: 478). 
116 Čia dalis vardų žymi ne upę, bet gyvenvietę, žr. Eket  („Gyvenvamųjų vietų vardai“).  
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1849), Eckitte B. (Urm. 1860), Ekitt B. (Reymann 1785; KDR), Ekittbach, Ackette, Eckytten (VP 
1: 86), Ẽketis (?) (eksp.). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Laũžumų ank.) Ẽketis (transkr. Èketis)117, „apie 9 km ilgio“, „įt. į Dãniją“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šimk  ank.): Èketis (tranksr. Èketis) „įt. į Dãniją“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Pliki  ank.): Ẽket ·s „ilgis apie 10 km.“, „įt. į Daniją“. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Graũminės ank.): Èket s „teka Šatrių k. viduriu Plikių link“, „vasarą 
išdžiūsta“.  
Eksp. 1959–60 (Gvn, Šatri  ank.): Èket  „teka Šatrių k. viduriu, į šiaurę nuo Griežos“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Urb kių ank.): Èket’e118 „įt. į Daniją“. 
Vardo kilmė: kildintinas iš liet. eket  / - s / -ỹs / aket  ‚prakirsta skylė lede‘ (LHEŽ: 100), šis 
kildinamas iš baltų *ak- ‚akis‘. Upėvardžio Eket  priminė reikšmė nebūtinai ‚prakirsta lede skylė‘, 
ji gali būti išriedėjusi iš bendresnės ‚įdubimas, skylė, duobė‘ ir reikšti ‚upės įdubimas‘ ar pan., 
plg. lat. akate ‚įdubimas vandens telkinyje‘, ‚pelkės akivaras‘ (ME 1: 62, 64), liet. ež. Ak varas, 
Akẽlė, pr. Akicz (Gerullis 1922: 8), lat. ež. Akacis, pelkė Akaišu purvs (LVtv I: 13) ir pan. Dėl 
užrašymuose atsispindinčio k prieš e, i Bezzenbergeris laikė lietuviška (Bezzenberger 1889: 268), 
tačiau čia pat pateikia tuo pat metu registruotą formą Akutte, kuri nebūtinai rodo lietuvišką kilmę. 
Forma Eket s taip pat neretai fiksuojama vietinių gyventojų kalboje kaip kitas morfologinis 
variantas (Eketiẽs, Ẽketį ir t. t.). 
Viena iš seniausiai minimų Klaipėdos krašto upių. Daugelyje šaltinių tuo pat vardu minima ne 
tik upė, bet ir šalia jos įsikūrusi kuršių gyvenvietė, vienas iš svarbiausių karinių Pilsoto centrų, 
vėliau kaimas ir dvaras Eket . 

Gade kupis (1) ‒ upelis Kretingãlės snn., deš. Ténžės int., 4 km, teka per Raišiùs (Klržem.; KTŽ 1994 
Lankùčiai), įteka ties sodų bendrija „Draugystė“. 
Kiti vardai ir formos: istoriniuose Klaipėdos krašto žemėlapiuose vardas nenurodytas, Pėteraitis 
nemini. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš pvd. Gade kis ir liet. ùpė. Pavardė Gade kis nebūdinga Klaipėdos 
kraštui, keli užfiksuoti asmenys nurodomi kaip atvykėliai. 

Gaigalùpė (2) / Ga galo ùpė119 ‒ kitas Cỹpos ùpės vardas (KTŽ 1994 Karklė). UETK toks vardas neminimas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Cỹpos ùpė, Cypà. Greičiausiai vėlesnis Cỹpos vardas. Atrodo, kad 
pastarąjį šimtmetį vartoti abu vardai 120. 
Eksp. 1959–60 (Svk): gaigal’ùpe „išteka iš Karklininkų griovių į jūrą“121. 
Vardo kilmė: LHEŽ kildina tiesiai iš liet. ga galas ‚antinas‘ (LHEŽ: 103), analogiškai Gliwa (Gliwa 
2008: 61), tačiau, kadangi kaime ir apylinkėse patikimai paliudyta pavardė Ga galas122, o upė, 
kaip nurodo pateikėjai, tekėjo per jo sklypą, sieti pirmiausia reikėtų su asmenvardžiu. Žr. dar 
Gaigalė° ir Gaigal škiai („Gyvenamųjų vietų vardai“). 

Gindùlė* (2) ‒ buv. upelis Kretingãlės snn., ištekėjęs iš Kalótės ež. rytinio kampo ir įtekėjęs į D mešį123. 
Melioracijos metu ir tiesiant kelią kaip kanalas prijungta prie Cỹpos. 
Vardo kilmė: iš pavardės Gindùlis, netoliese būta kaimo - Gindulia  1 („Gyvenamųjų vietų 
vardai“). 

Griaudė°‒ žr. Gruod . 
Griežà (2, 4?) ‒ upelis Kretingãlės snn., kair. Eket s int., 3,3 km. Išteka rytinėje Smilgýnų k. dalyje, įteka 

ties Graũmine. VŽe nefiksuojamas. 
Kiti vardai ir formos: Gr ežupis, Grösze, Gröszupp (VP 1: 94). 

 
117 Dėl kirčio atstatymo kyla abejonių (abejojo ir užrašinėtojas, nes forma taisyta), nes panašu, kad transkripcijoje vardininko 
forma turi atitrauktą kirtį iš galūnės.  
118 Jei transkripcija teisinga, galūninį kirčiavimą atstatyti nėra pagrindo – atitraukus kirtį, galūnė turėtų išlaikyti ilgumą.  
119 Ši forma nurodyta LVŽ (3: 17). 
120 Pastebėtina, kad 1959 m. ekspedicijoje pateikėjas upės vardo Cypà nemini.  
121 Iš tikrųjų Cypà / Gaigalùpė išteka iš Kalótės ežero, bet kadangi pievos buvo sausinamos, pakeliui kanalai keičia upės vagą, 
todėl neretai pateikėjai negali tiksliai pasakyti upės ištakos vietos. 
122 Gaigals, Gaigalls: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gaigals&ofb=memelland&modus=&lang=de  
123 Pasak Pėteraičio, Gindùlė įtekėjo į Daniją (Dãnė / Dañgė) (VP 1: 92), čia remiamasi regiono tyrinėtojo Arvydo Urbio 
duomenimis.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gaigals&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Eksp. 1959–60 (Vng, Smilgýnų ank. ): Gri žà „prasideda nuo Gojaus durpyno“, „Graumenės k. 
įteka į Eketį. Vasarą išdžiūsta, jo vaga iškastas kanalas“. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Sėlen  ank.): Gr ž  „Išteka iš Gojaus durpyno Smilgynų k. ir įteka į Eketį 
Grauminės k.“ 
Vardo kilmė: šaknis galėtų būti siejama su liet. griež  ‚paukštis griežlė‘ (LHEŽ: 122), tačiau gali 
būti ir veiksmažodinės kilmės, sietina su liet. gr ežti ‚pjauti, rėžti‘ arba lat. griezt ‚sukti, gręžti‘, 
panašiai LVŽ (3: 287). 

Griẽžupė (1) / Griežùpė (2) – upelis buv. Griežės k., kair. M nijos int. (VP 1: 94)124. 
Kiti vardai ir formos: Gratze (Part. 1725)125. Nei vėlesniuose žemėlapiuose, nei kaimo anketoje 
(1960 ekspedicija), nei LUK upelis neminimas126, greičiausiai, numelioruotas. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Grīžùpe „buvo kaimas Griežupiai“ „į Miniją iš kairės“. 
Vardo kilmė: sietina su kaimo vardu Griežia  (žr. „Gyvenamųjų vietų vardai“). Šiuo atveju avd. 
Griežupis, kuris paplitęs tiriamoje teritorijoje127, kildintinas iš upėvardžio, o ne atvirkščiai. 
Galimas dalykas, kad pradžios reikėtų ieškoti trumpesnėje upės vardo formoje *Griežė ar *Grieža, 
kuri tarp šios upės įvardijimų neišliko, plg. dar Griežà Kretingãlės snn. 

Gr ežupis / Griẽžupis (1)128 ‒ žr. Griežà. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šatri  ank.): Griẽžupis (transk. Gr župis) (ret.), Griežà (transk. Gr žà) 
(dažn.) „Teka Šatrių k. viduriu, vasarą išdžiūsta, daug kur jo vaga panaudota nusausinimo 
grioviams“. 
Vardo kilmė: sudurtinis, tikriausiai pagal kitų vardų darybos analogiją su up- prie trumpesnės 
formos Griežà. 

Gros Karckel* (taip) ‒ seniausias žinomas Rik nės vardas (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: žr. Rik nė. Kaip iš tikrųjų buvo vartojama vietinių žmonių kalboje, galima 
tik spėlioti, galbūt *Didžóji Ka klė ar pan. 
Vardo kilmė: iš liet. ka klas ‚gluosninių šeimos medis ar krūmas (Salix)‘ arba lat. kārkls ‚t. p.‘, 
galimai kuronizmas. Abi Ka klės (Kl. Karckel ir Gros Karckel) arba viena iš jų davė pradžią kaimo 
vardui Ka klė. Kad kaimo vardas iš upėvardžio, rodo ir vokiška kaimo vardo vardo forma su 
dėmenimi beck / beek ‚upelis‘. 

Grumblỹs (4) ‒ upė, M nijos kair. int. (Klržem.), 3,4 km. 
Eksp. 1959–60 (Vng) Grumbli  kaimo anketoje nepaminėtas, nors dabartiniuose žemėlapiuose 
nurodomas kaip upė. Tokio upėvardžio nemini nei Pėteraitis, nei LVŽ. Pagal žemėlapius atrodo, 
kad tai kitas Juodeglin Graben vardas. 
Vardo kilmė: neaišku, ar upėvardis turi vartosenos tradiciją, ar pavadintas kaimo vardu, žr. 
Grumblia . 

Grúodės griovỹs ‒ buv. upė, galbūt kanalas Vanag  k. Agluon nų snn., žr. Gruodė. 
Eksp. 1959–60 (Svk): grôdes gr’ov ·s „teka per Gruodės pievą“. 
Vardo kilmė: iš upėvardžio Gruodė. 

Gruod  (4) / Grúodė (1)129 ‒ upė, M nijos kair. int130, 11,7 km. Prasideda prie Pošk  kaimo, į rytus nuo 
Agluon nų, įteka Stragnuosè. 
Kiti vardai ir formos: Griaudė (Klžem. 1938)131. VŽe nefiksuojamas. 
Eksp. 1959–60 (Vng) Griod  (Gr’od ) (taip) “dabar kastas kanalas“ „Įbėga į Agluoną“. 
Vardo kilmė: galbūt sietinas su lat. grùoda ‚žemuma su šlapia žeme‘ (ME 1: 671). Tokią versiją 
svarsto ir Vanagas, tačiau labiau linkęs sieti su liet. grúodas ‚sušalusi žemė‘ (LHEŽ: 124), panašiai 
LVŽ (2: 320). 

 
124 Pėteraitis šią upę vaizduoja schematizuotame žemėlapyje, kur ji pažymėta Gruodės vietoje, tačiau gerokai už ją trumpesnė.  
125 Žemėlapyje parodyta kaip tekanti per Griežiùs, ties Stragn  dvaru įteka į Mìniją.  
126 LUK nurodoma tik viena upė vardu Griežupis, Eket s kair. int. 
127 Grezuppis, Groeszupps: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Groeszupies&ofb=memelland&modus=
&lang=de  
128 Su e nurodo Pėteraitis, su iẽ – 1960 m. ekspedicijos medžiaga. 
129 Dėl šios kirčio formos plg. Grúodės griovỹs.  
130 1960 m. eksp. pateikėjai sako, kad įteka į Agluoną.  
131 Vienintelį kartą  užfiksuota, tikriausiai klaida.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Groeszupies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Groeszupies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Groeszupies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Ìtaka (1) (Itakà?)132 ‒ upelis Kliši  k. Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Ìtaka „mažas upeliukas, dingsta pievose“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš liet. taka ‚vieta, kur upė įteka, žiotys‘ (LKŽe). 

Jodigerris*‒ upelis, kair. M nijos int., pažymėtas XVIII a. žemėlapyje (Part. 1725), prasidėjęs prie Júodikių, 
tekėjęs per Vóveriškius, įtekėjęs priešais Kuodžiùs. 
Vardo kilmė: tikriausiai rekonstruotina kaip *Júodgiris iš liet. júodgirė ‚spygliuočių miškas‘, bet 
gali būti siejama ir su kaimo vardu Júodikiai ‒ ‚Júodikių giria‘ ar pan. 

Jõkulis (1) ‒ upelis Pr ekulės apylinkėse, kair. Rõkupio int. (Klržem.). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Butk  ank.) „Jõkulis įteka į M niją (taip)“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Jokulis, nors tokia užfiksuota tolokai ‒ apie Šilùtę ir 
Plaškiùs133. 

Júodatakė (1) ‒ upelė, Lū́žijos pievose įteka į Ku šių mariàs (P 8414; Klržem.). LUK neminima. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kliši  anketa): Jûodatakė ‚pusiau įlanka, siaurutė, pusiau upelis prie marių‘. 
Vardo kilmė: iš liet. júodas ir liet. ãttaka arba lat. ataka, žr. Ãtaka. 

Júodupalis (1) ‒ upelis prie buv. Lū́žijos kaimo, įteka į Ku šių mariàs, šiauriau Júodatakės (VP 1: 100; 
P 8414), dabartiniuose žemėlapiuose nerodomas. 
Vardo kilmė: iš liet. júodas ir liet. tarm. upãlis ‚upelis‘. 

Kãpupis (1) ‒ upė Kretingõs sav., pačiame buv. Kla pėdos krašto pasienyje, prie Anduli , deš. Dẽgalo int.134, 
5,7 km. 
Kiti vardai ir formos: Kapupis (Part. 1725), Kapuppis (Sembritzki 1918: 270), Ša tupis (žr. Ša tupis 
2). 
Vardo kilmė: sudurt. iš liet. kãpas, lat. kaps ir liet. ùpė, lat. upe. Greičiausiai dėl to, kad teka pro 
kapinyną ir Anduli -Ẽgliškių piliakalnį. 

Ka klė* (2) ‒ rekonstruotas upės vardas, žr. Didžióji Ka klė ir Mažóji Ka klė. 
Ketve gio upãlis ‒ upelis Kevergi  k., Dovil  snn., deš. M nijos int. (Klržem.). 

Eksp. 1959–60 (Vng): Ketvẽrge upãlis „maždaug kokių 2 km“. „(įteka) į Miniją ties Ketvergių 
km.“ 
Vardo kilmė: greičiausiai iš asmenvardžio *Ketvergis, nors tokio paliudyto nepavyko rasti. Nuo 
to paties ir kaimo vardas Ketvergia . 

Kiaulupė°* ‒ rekonstruota upelio vardo forma iš Kiauluppe (Part. 1725). Žemėlapyje parodyta, kad ištekėjo 
iš Jaagschen (Sėlena ), įtekėjo į Baũkštę Baũkštininkuose. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš liet. kiaũlė ir ùpė, plg. upv. Kiaũlupalis, Kiaũliškė, Kiaũlupis ir pan. 
(LHEŽ: 155). Nors galima asmenvardinė kilmė, tačiau vienintelis asmenvardžio pėdsakas yra 
tolokai nuo apylinkės, plg. vv. Kiaulmiegaliai Séndvario snn. 

K supė (1) ‒ upė Pr ekulės–Dovil  apylinkėse, kair. M nijos int. (Klržem.), 9,2 km. 
Kiti vardai ir formos: K sė (VP 1: 106)135, Kissuppe B. (Urm. 1860; KDR; Messt. 1912). 
Vardo kilmė: sudurtinis, su formantu up- prie neaiškios kilmės šaknies, plg. dar K sė Šilalėje 
(LHEŽ: 158). Taip pat neaiškus jos ryšys su kaimo vardu Kisinia . Pėteraitis lygina su prūsų vv. 
Kissus, Kissenitten (Gerullis 1922: 65) ir kt. Galimas dalykas, kad tiek kaimėvardis, tiek upėvardis 
yra asmenvardinės (prūsiškos?) kilmės. 

Ki nupalis (1) ‒ upė Dovil  snn., kair. Smeltãlės int., 7 km, įteka į pietus nuo Rimk , ties buv. Skrandži  
kaimu (LUK). 
Kiti vardai ir formos: Kirren (Part. 1725). 
Vardo kilmė: tikriausiai senesnė forma buvo nesudurtinė: *Kirna, *Kirnė ar pan.; vėlesnė forma 
sudaryta su dėmeniu upãlis ‚upelis‘; pirmojo šaknis sietina su liet. kirnà ‚krūmuota, šlapia vieta‘, 
k rnos ‚šlapios, neįžengiamos vietos‘, pr. kirno ‚keras, krūmas‘, plg. lat. Cirnava (LVtv. 2: 167), 
pr. vv. Kirno 1326 (Gerullis 1922: 63; LEW: 241; VP 1: 106). 

Kl. Karckel* ‒ seniausias žinomas Cỹpos ùpės vardas (Part. 1725). 

 
132 Trūkstant kitų linksnių formų, sunku pasakyti, ar trumpasis balsis pirmame skiemenyje reiškia atitrauktinį kirtį. 
133 Jokullis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jokullis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
134 Pėteraitis, matyt, remdamasis žodine informacija, nurodo, kad kair. Dãnės / Dañgės int. (VP 1: 103). 
135 Nepaliudyta gyvojoje kalboje, jei tokia tikrai buvo, tada ir kaimo vardas Kisiniaĩ galėtų būti upėvardinės kilmės. 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jokullis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kaip iš tikrųjų buvo vartojama vietinių žmonių kalboje, galima tik spėlioti, galbūt *Mažóji Ka klė 
ar pan. 
Kiti vardai ir formos: žr. Cỹpos ùpė. 
Vardo kilmė: žr. Gros Karckel. 

Kl šė (2) ‒ kitas Kl šupės vardas (VP 1: 107). 
Kiti vardai ir formos: žr. Kl šupė. 
Vardo kilmė: Pėteraitis šią formą atstato iš vokiško užrašymo Klisze Fl., matyt, tai trumpesnis 
variantas, nes ir upės vardas Kl šupis, ir kaimo vardas Klišia  yra kilę iš pvd. Kl šis. 

Kl šupė (1) / Kl šupis (1) ‒ upė Pr ekulės snn., 2,3 km, atsišakoja nuo V lhelmo kanalo136 ir įteka į Ku šių 
mariàs. VŽe neįtrauktas. 
Kiti vardai ir formos: Cunijuppe137 (taip) (Part. 1725), Klische Fl. (SchrK 1796), Klischub Fl. (Urm. 
1834, 1860; Messt. 1912; Klaipėda 1935), Kliszub Fl. (KDR; Memel 1941), Klišupė (Klžem. 
1938), Kl šė (VP 1: 107). 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Kl šis, ši iš liet. kl šis ‚kas klišas, kreivakojis‘, pavardė 
apylinkėse patikimai paliudyta138. 

Kop sto ãtaka – upelis Kliši  k. Pr ekulės snn., LUK neminimas. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kop sta àtaka „laukų upelis“ 
Vardo kilmė: pirmasis komponentas iš pvd. Kop stas (of. Kapust), bet ši pavardė beveik be 
išimties paplitusi tik Kretingãlės seniūnijoje. Dėl antrojo komponento žr. Ãtaka. 

K lupis (1) ‒ upelis Dovil  snn., kair. Sk nijos int., 7,6 km, įteka pietinėje Lyveri  pusėje (LUK).139 
Kiti vardai ir formos: Kulupe Flies (SchrK 1796), Kulupis Fl (SchrK 1802), Kulop B. (Urm. 1860), 
XX a. vokiečių žemėlapiuose nerastas. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Šnaukšt  ank.): kũ·lupis „Išt. iš Šnaukštų pievų, per Grikšus įt. į Miniją“. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš liet. tarm. kūlis ‚akmuo‘ ir ùpė. Galimas dalykas, kad reljefas motyvavo 
ir kaimo vardą Kūlia . 

Lañkupė* ‒ upė Pr ekulės apylinkėse (VP 1: 115). 
Kiti vardai ir formos: nerasta140. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš baltų lank- ‚lanka‘ ir up- ‚upė‘. Jeigu upė tokiu vardu iš tikrųjų 
egzistavo, tai paaškintų kaimo Lañkupiai kilmę. 

Lãšiupis (1) / Lãšupis (1) / Lãšupė (1) ‒ upė, deš. M nijos int., 6,8 km, prasideda netoli Birbinči , įteka už 
Dovil  (Klržem.). 
Kiti vardai ir formos. Laschopis (Part. 1725), Leschupp (Messt. 1912), Làšupė (greta Lãšiupis), 
Laszupp (VP 1: 115). Kai kuriuose žemėlapiuose upė tik pažymima, nenurodant vardo. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Dovil  ank.): Làš’ pis. Dabartiniai vietos gyventojai vartoja Lãšupis. 
Vardo kilmė: sudurtinis, LHEŽ Lãšiupis pirmąjį komponentą bando sieti su liet. lãšis ‚lašiša‘ arba 
laš ti (LHEŽ: 182); prie pastarojo pateikiamos paralelės su prūsų upėvardžiais Lassa, Lasse, 
kuriuos Gerullis sieja su liet. lašėti. Vis dėlto vardas Lãšiupis turbūt labiau sietinas su lãšis ‚lašiša‘, 
o šis gali būti lituanizuota kuršių vardo forma, užfiksuota tik Klaipėdos krašte, plg. kuršin. lasis 
‚lašiša‘ (Plāķis 1927: 45), lat. lasis ‚t. p.‘ M nija ir jos intakai žinomi kaip lašišų kelias. Analogiškų 
vardų turi latviai: Lašupīte, Lašupe (LVtv 2: 266). Asmenvardinė kilmė, kurią pateikia Pėteraitis, 
abejotina (VP 1: 115). 

Le tė 1 (2) ‒ deš. Rùsnės int., 26 km, įteka ties Ragininkų salat. Vardas iki šiol vartojamas141. 

 
136 Iki nutiesiant kanalą upė greičiausiai prasidėjo Užvadų pievose ties Pjaulaĩs.  
137 Greičiausiai neteisingai perrašyta iš kito šaltinio.  
138 Klischis, Klischies, Klischus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Klischis&ofb=memelland&modus=&
lang=de 
139 Pėteraitis, kaip ir 1960 m. ekspedicijos informantas, nurodo, kad K lupis įteka į Mìniją (VP 2: 110), tačiau kai kuriuose 
žemėlapiuose (Urm. 1860) jis rodomas kaip įtekantis į Skìniją ties Lyveriaĩs, kituose jo tekėjimo vaga neaiški (SchrK 1796). 
140 Nežinia, ar tik Pėteraičio, ar dar kokiais kitais šaltiniais remiasi nurodydamas šį vardą Pr ekulės apylinkėse Vanagas (LHEŽ: 
180), tačiau nei kartografijoje, nei kituose šaltiniuose jo nepavyko rasti, nemini jo ir LUK. Neaišku, kokį kitą upės vardą galėjo 
pakeisti, nes nepateikta daugiau jokių duomenų.  
141 Ši upė nepriklauso tiriamajai teritorijai, tačiau būtent jos vardas išsaugotas gyvojoje kalboje ir pagal jį vedama kirčiavimo ir 
gramatinės formos analogija išnykusiems ar retai vartojamiems etimologiškai susijusiems vardams. 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Klischis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Klischis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: LHEŽ siejama su liet. šaknimi lie- ‚lieti, pilti‘142. Tačiau kadangi šaknies variantas 
su šaknies ei pasirodo tik Klaipėdos krašte ir netoliese (Leità, Le tupalis Švėkšnoje, Le tė ir Leitãlė 
Šilutėje), galėtų būti siejamas su kuršių palikimu (VP 1: 116; 117; LHEŽ: 185). 

Le tė 2 (2) ‒ deš. Veiv ržo int., dalinai ištiesintas. Palyginus žemėlapius, atrodo, kad tai kitas P ktvardės 
vardas. Parodytas kaip upelis, bet neįvardytas 1796 m. žemėlapyje (SchrK 1796), 1860 m. 
nurodomas kaip Leite Bach, ištekantis netoli Stragn , įtekantis ties Grumblia s, netoli Veiv ržo ir 
M nijos santakos. Pėteraitis šio vardo nemini. Dab. ir sovietiniuose žemėlapiuose nurodoma kaip 
P ktvardė (P 8414), tarpukario žemėlapiuose (Klžem. 1938) dar matoma dalimis vingiuota vaga, 
bet neįvardyta. 
Kiti vardai ir formos: Leite Bach (Urm. 1860), P ktvardė, Žiõgis. 
Vardo kilmė: žr. Le tė 1. 

Léitė (Le tė?) – upė Pr ekulės snn., žemupyje taip buvo vadinama upė Stragnà (VP 1: 158). 
Vardo kilmė: žr. Le tė 1. 

Mažóji Ka klė* ‒ rekonstruotas upės vardas iš vok. Kl. Karckel. 
M nė (2) ‒  kitas, šnekamojoje kalboje ir tautosakoje vartojamas M nijos vardas. 
M nija (1) – vakarų Lietuvos upė, deš. Nẽmuno int., 213 km. Išteka iš Sỹdeklio ežero, 14 km į pietryčius 

nuo Telši , įteka į Nẽmuno žiočių atšaką Ãtmatą. 
Kiti vardai ir formos: 1253 „flumen, quod Minia dictur“ (Kuršo 2017: 80), 1328 Minia (VP 1: 
125; Wapowski 1526; Le Royaume 1742), Minien (H 1584; H 1634), Mina (taip) (Naronski 
1670), Minnige Fluvius (Carte 1670), Minnie (Thome 1629; Potentissimo 1735)143, Minie, Menia, 
M nė (VP, ten pat). Vokiškuose žemėlapiuose nuo XVIII a. iki XX a. vid. Minge. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Báičių ank. ): M nije. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kuodži  ank.) M nij’e. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Lingi  ank.): M n’j’e. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Žiauk  ank.): M nij’ „į Kuršių marias144“. 
Vardo kilmė: baltiškos kilmės, tačiau etimologija nėra iki galo aiški. Šaknis *min- beveik neturi 
atitikmenų latvių vardyne, turbūt sietina su veiksmažodine šaknimi *min- ‚minti, trypti‘, galbūt 
egzistavo apeliatyvas, reiškiantis ‚žema, klampi vieta‘ (LHEŽ : 217), plg. dar lat. miņa ‚pėdsakas, 
įminta vieta‘ (ME 2: 630), panašiai Pėteraitis (VP 1: 125). Dažniausiai vartotas variantas su 
priesaga -ija-, tačiau tiek raštijoje, tiek šnekamojoje kalboje pasitaikydavo ir trumpesnė forma 
M nė. 
1873 m. V lhelmo kanalu tiesiogiai sujungta su Kla pėdos uostu. Pats žemupys tinkamas laivybai. 
Kla pėdos rajone didžiausia upė. Žemupyje, Šilùtės rajone, jos vardu vadinamas kaimas M nija 
(vok. Minge). 

Murgãlis (2) ‒ upelis Kliši  k. Pr ekulės snn. LUK nėra, galbūt numelioruotas. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Murgàlis „į Klišupę įteka“. 
Vardo kilmė: priesagos -al- vedinys iš baltų *murg-; vardą Pėteraitis lygina su upės vardu. 
Murginis, Murga (užrašyti palatvėje). Greičiausiai šiuose kraštuose kuronizmas, artimiausias 
atitikmuo lat. murga ‚nešvarus vanduo, bala‘ (ME 2: 669), plg. dar liet. tarm. murglà, murglótas 
ir pan., vartojami beveik išimtinai šiaurės žemaičių plotuose. Vanagas vardą Murgãlis laiko 
vediniu iš germanizmo murgas ‚margas, toks žemės matas‘ (LHEŽ: 221), tačiau čia netinka jo 
pateikiamas lat. Murdzenis. Šios šaknies vardų etimologijoje matyt reikėtų griežčiau atskirti 
hidronimus nuo mikrotoponimų (pievų, laukų ir pan.). 

Nẽknupis (1) – upelis, kair. M nijos int., 8 km. Prasideda į šiaurės rytus nuo Pr ekulės (P 8414; Klržem.), 
visa vaga reguliuota. Įteka į Miniją ties Vóveriškiais. Protaka jungiasi su Aglúona. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Vóveriškių ank.): Nèknupis „įteka į „netikrąją“ Agluoną“, žr. Vóveriškių 
Agluonà. 
Vardo kilmė: neaiški. Vanagas mano, kad pirminė upėvardžio lytis buvusi *Niklupis (1935 m. 
užrašyta kaip Nėklupis) ir kildina iš šaknies Nikl-, o šią iš vardo Nikalojus (LHEŽ: 226). Pėteraitis 
atstato N kupis ir Nỹkupis ir sieja su tokiais vardais kaip liet. up. Nykà, Nỹkis, lat. up. Nīca, pr. 

 
142 Ten šiuo vardu minimos kitos upės.  
143 Tame pačiame žemėlapyje upė pažymėta Minnie, bet kaimas Minge-Kracker orth.  
144 Ne retenybė, kad kaimų, per kuriuos teka upės, gyventojai nežino, kur upė įteka, nes patys tos vietos nėra matę.  
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Nyc-ape (VP 1: 122). Tokiu atveju galbūt sietina su baltų šaknimi *nīk- / neik- ‚nykti, mažėti‘ ir 
pan. Kita galimybė sieti su nėk- šaknies žodžiais, plg. n koti ‚maigyti, grūsti‘ (LEW: 492). 

Pãbabrūnis (1) ‒ kitas Babr nės / Bebr nės vardas145. Pėteraitis nepateikia, kitur taip pat neminimas. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pàbabru·nis „Tai ta pati Babrūnė. Vietos gyv. kartais tokiais atvejais prideda 
priešdėlį pa-, plg. Bonãlė = Pabonalė.“ 
Vardo kilmė: priešdėlio pa- vedinys iš upės vardo Babr nė. 

Pãringelis (1) ‒ žr. Riñgelis. 
Pãšaltinis (1) ‒ upelis Kretingãlės snn., prasideda į rytus nuo Grabi , įteka į Rik nę (GKMF; LUK; Klržem.). 

Eksp. 1959–60 (Svk): Pãšaltinius (trans. Pàša·ltin’ s) „išteka prie Alseikų, per Grabius, įteka į 
Baltijos jūrą“. 
Vardo kilmė: su priešdėliu pa- iš liet. šalt nis. 

Petschupis* – upelė, žemėlapiuose parodyta kaip įtekanti į Ku šių mariàs, prasidedanti į šiaurę nuo Vaški , 
tekanti per L žijos pievas (Part. 1725). Vėlesniuose žemėlapiuose nebepasirodo, tikriausiai dingo 
pievose. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nėra žinoma, greičiausiai atstatytina kaip Pẽčupis, plg. dar 
Pečiupỹs, Pẽčiupė ir kt. (LHEŽ: 252). Šiame regione siejimas su liet. tarm. pẽčius mažai tikėtinas; 
arčiau tiesos, ko gero, yra Vanago versija, kad kai kuriuos atvejus reikėtų sieti su asmenvardžiais 
ir latviškais vietovardžiais (LHEŽ, ten pat). 

P ktvardė (1) / P ktvardis (1) ‒ upė, kair. M nijos int., 5,9 km. Dalis kanalizuota (Klržem.), kai kuriuose 
tarpukario ir karo metų žemėlapiuos žemupyje atrodo kaip kanalas, neįvardijama (Memel 1941). 
Kiti vardai ir formos: Pickwarde (Part. 1725)146, Žiõgis, Le tė. 
Eksp. 1959–60 (Grnv, Dreiži  anketa): P ktvardẹ „Dreižių kaime iki bėgių. Už bėgių ji gauna 
Žiogio vardą“. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Šaukli  ank.): p ktvardis „įteka į Miniją“. 
Vardo kilmė: sudurtinis, pirmasis sandas sietinas su būdvardžiu p ktas, antrasis, pasak Vanago, su 
žodžiu va das (LHEŽ: 258). Kitaip mano Pėteraitis, bandydamas sieti su kitais upėvardžiais, 
turinčiais šaknis vard-/ verd- ‚kunkuliuoti‘ (up. Varduva, lat. ež. Vardulis, pr. Wardo ir kt.) (VP 
1: 139). Abi versijos įmanomos, tačiau antroji atrodo labiau paremta, turi daugiau atitikmenų 
baltų vardyne. 

Preis nė* (2) ‒ upė, Smeltãlės int. prie Ža dės (VP 1: 141). Pėteraitis nenurodo, kuris intakas. LUK 
neregistruota, greičiausiai numelioruota. 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš abipus Smeltãlės buvusios pievos vardo Preis nė, pieva 
priklausiusi ūkininkui Preisiniui (VP ten pat.). Asmenvardžiai Preuß-, Preußinn ir pan. buvo 
paplitę visame Klaipėdos krašte, užfiksuota ir prie Smeltãlės147. 

Pu malė (1)148 ‒ upė Séndvario snn., deš. Dãnės / Dañgės int., 3 km. Prasideda miške į rytus nuo Giruli , 
teka pro Pu malių kaimą ir piliakalnį, upę kerta kelias Kla pėda–Kretingà. 
Kiti vardai ir formos: Purmelle B. (Urm. 1860), Purmalle B. (KDR), Pùrmalė (VP 1: 143)149. 
Vardo kilmė: Vanagas, matyt neturėdamas kartografinės medžiagos, suabejojo upėvardžio 
Purmalė° autentiškumu (LHEŽ: 268), tačiau Pėteraitis teigia, kad toks upės vardas buvo 
vartojamas vietinių gyventojų (VP, ten pat). Tokiu atveju Vanago spėjimas, kad kaimo vardas 
Pu maliai (žr. „Gyvenamųjų vietų vardai“) yra iš asmenvardžio, kelia abejonių. Greičiausiai 
pirminis yra upėvardis, o iš jo – kaimo vardas. Avd. *Purmalis ar pan. Klaipėdos krašte visai 
neužfiksuotas. Upės vardas Pu malė kildintinas iš kuršių k., plg. lat. purmala / -e ‚pelkės, pelkėtas 
kraštas‘ (ME 3: 418), šis iš pùrvs ‚pelkė‘ ir mala ‚kraštas, žemė‘. Taigi upės vardas sietinas su 
žema, pelkėta vieta. Klaipėdos krašte paplitę asmenvardžiai su šaknimi purv- irgi orientuoja į 
latvišką (resp. kuršišką) paveldą: Purvinas (Purwin), Purwallis, Purwate, Purwinalle, Purwinate, 
Užpurvis ir kt. 

P kinė (1) ‒ upelis, tekantis (tekėjęs?) per Týrų pelkę į Ku šių marias (VP 1: 143). 

 
145 Kituose šaltiniuose nefiksuojamas. 
146 Rodoma kaip įtekanti į Veivìržą.  
147 http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Preussin&ofb=memelland&modus=&lang=de  
148 Pėteraitis pateikia du kirčiavimo variantus, čia pagrindiniu laikomas etimologiškai pagrįstas: plg. liet. pu vas : la. pùrvs.  
149 Dar Pėteraitis pateikia neaiškią vokišką formą (su lietuviška rašyba?) die Purmalė (VP 1: 142). 

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Preussin&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: greičiausiai pagal ten pat esančios pievos vardą Pūk nė. 
R žė (1) ‒ upė Kretingãlės snn. 17,9 km, prasideda prie Lankùčių, į šiaurės vakarus nuo Kretingãlės, įteka į 

Baltijos jūrą Palangojè. Visa vaga sureguliuota. 
Kiti vardai ir formos: Rogis150 (taip) (Part. 1725), Rasze Fl. (SchrK 1802)151, Rhasze (Urm. 1860), 
Rosha B. (Reymann 1875), Rosza Fl. (KDR), Raße-Bach (Sembritzki 1918: 270), Rosa 
(Memelgeb. 1934), liet. tarm. Rônžė, Rôužė, Rôžė. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Kibe kščių ank.): r ·ž’e „Įteka per Palangą į Baltijos jūrą“. 
Vardo kilmė: sietina su baltų šaknimi *renz- / renž- ‚ręžti, rąžytis, tempti‘, plg. lat. ruôza ‚upelis 
tarp daubų, skardis, įdubimas‘ ir pan. (LEW: 711). Greičiausiai kuronizmas, dar plg. liet. tarm. 
Rônžė, Rôužė, Rôžė iš *Ranžė (LHEŽ: 275). Pastebėtina, kad nė viename Prūsijos žemėlapyje 
nėra formos su sveiku dvigarsiu, skirtingai negu Teñžė ‒ matyt fiksacijos metu Kretingãlės 
apylinkių gyventojų jis jau nebebuvo tariamas. 

Rèkė* ‒ žr. Rik nė. 
Kiti vardai ir formos: Recke (Sembritzki 1918: 270), toliau žr. Rik nė. 
Vardo kilmė: formą rekonstravo Pėteraitis, tikriausiai remdamasis Sembritzkiu (VP 1: 146). 
Toliau žr. Rik nė. 

Rik nė (2) ‒ upė Kretingãlės snn. 6,4 km, prasideda Bruzdéilynų kaime, įteka į Baltijos jūrą, teka per Paj rio 
regioninį parką. 
Kiti vardai ir formos: Rikio ùpė, Rèkė (VP 1: 146), Recke (Sembritzki 1918: 270), Gros Karckel. 
Eksp. 1959–60 (Svk): Rik n’e „Iš Šaipių kaimo laukų į Baltijos jūrą“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis, remdamasis Sembritzkiu, atstato formą Rèkė ir sieja su avd. Rekis ir pan. 
(VP 1: 146). Nors ekspedicijos duomenys nepagrindžia šaknies balsio e (tarimas rodo platinamą 
i)152, gali būti, kad retas asmenvardis buvo adaptuotas pagal tarmės dėsnius. Vanagas laiko 
neaiškios kilmės (LHEŽ: 277). Galbūt atsargiai galima sieti su reta pavarde Recke, kuri užfiksuota 
ten pat, Grabiuosè153. 

R kio ùpė ‒ kitas Rik nės vardas. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Ka klės (Karkliniñkų) ank.): R k’a pe. 
Vardo kilmė: žr. Rik nė. 

R nga (1) ‒ žr. Riñgelis. 
Ringãlė (2) ‒ pasak Pėteraičio, kair. R ngos (Riñgelio) int. priešais Pu malius154 (VP 1: 147). 

Kiti vardai ir formos: Ringẽlis (VP 1: 147), Рингель (N-37-7-5b-1946)155, Žvejõnė. Vardo kilmė: 
priesagos -al- vedinys iš upės vardo R nga. 

Ringẽlis (2) ‒ žr. Ringãlė. 
Riñgelis (1) – upė Séndvario snn., kair. Dãnės / Dañgės int., 6,3 km. Prasideda ties Triušẽliais, įteka 

Áukštkiemiuose. VŽe neminimas. 
Kiti vardai ir formos: Die Ringel (Part. 1725), Ringel B. (Urm. 1860), Ringelė (Klaipėda 1938), 
Ringel B. (Mestt. 1912), p. Рингялис, Pãringelis. 
Eksp. 1959–60 (Vng) Riñgelis156, Pãringelis157. 
Vardo kilmė: Pėteraitis atstato formą R nga (1), pateikdamas vokiškus užrašymus Ringel, Ringel-
bach (VP 1: 147). Vardas sietinas su liet. r nga, r ngė, riñgė, ring  ‚vingis‘, ‚rėžis‘ ir pan. Lietuvoje 
yra daugiau upių panašiais vardais: Riñgė, Ring , Ringỹs ir pan. Kla pėdos regione gali būti ir 
kuršių paveldas, tai rodytų ir latvių kalbos žodžių su ring- ‚vingiuoti‘, ‚šokti‘, ‚juosta‘ paplitimas 
(dalis jų gali būti germanizmai), plg. dar vtv. Ringelis Rytprūsiuose (IRPŽ). 

 
150 Upė parodyta apytiksliai, vardas parašytas tik prie pat Palangõs, gali būti, kad iš šaltinių neteisingai nurašyta.  
151 Kitame žemėlapyje neteisingai pavaizduota vaga ir nepažymėtas vardas (SchrK 1796).  
152 Pajūrio kaimuose trumpųjų i ir u platinimas itin ryški ypatybė, išlikusi iki mūsų dienų (Bukantis 2007: 197).  
153 Recke Annike: http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I266719&nachname=RECKE&modus=&lang
=de. 
154 Iš tikrųjų kai kuriuose žemėlapiuose vardu Ringell pažymėtos dvi upės, kurių viena įteka į kitą (Urm. 1860), vėlesniuose 
žemėlapiuose ta, kuri įteka į Riñgelį, vadinama Žvejonè.  
155 Tas pats 1959, 1968, 1976: GKMF Žemėlapių fondas. Keista, kad tiek laiko rusiškuose žemėlapiuose nesusigaudyta, kad 
rodomos dvi upės Рингель ir Рингялис, kurių vardai lietuviškai yra turėtų būti vienodi.  
156 Matyt Vanagui pasirodė neįprastas kirčiavimas, nes antraštinėje formoje pradžioje buvo sukirčiuota Ringẽlis, paskui pagal 
tarimą pataisyta.  
157 Ekspedicijos anketoje prie antraštinio Riñgelis pateikta ši forma su prierašu „tas pa- yra pridėtas“.  

http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I266719&nachname=RECKE&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I266719&nachname=RECKE&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I266719&nachname=RECKE&modus=&lang=de
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Rokà (2) – upė Pr ekulės snn., K supės kair. int., dabar dažniau vartojamas vardas Rõkupis. 
Kiti vardai ir formos: žr. Rõkupis. 
Vardo kilmė: žr. Rõkupis. 

Rõkupis (1) – upė Pr ekulės apylinkėse, kair. K supės int., 5 km, visa vaga reguliuota (Klržem.; MLE 4: 
129). 
Kiti vardai ir formos: Rooke (VP, ten pat), Rõkupis / Rok  upãlis (eksp. 1959–60). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Rok  ank.): Rõkupis / Rõkų158 upàlis / Rokà (taip) „Įteka į Miniją iš 
kairės“159. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš kaimo vardo Roka  ir ùpė, žr. dar Rokà160. Pėteraitis sieja su liet. 
šaknimis ruõkti ‚smulkiai lyti‘, rõkas, ruõkas ‚migla, rūkas‘, plg. dar rõkė ‚dulksna, (LEW: 742). 
Jis neatmeta ir asmenvardinės kilmės galimybės iš krikšto vardo Rõkas (VP 1: 147). LHEŽ formą 
Rokė (nenurodytas šaltinis) laiko nepatikima, atstatyta iš raštų (plg. Rooke) (LHEŽ: 28). 
Autentiškomis čia laikomos formos Rõkupis ir Rok  upãlis, tokiu atveju jas reikėtų laikyti 
išvestinėmis iš kaimo vardo Roka . Tačiau kaimo vardą galima kildinti iš upėvardžio formos Rokà, 
kurią Vanagas užrašė ekspedicijoje161. Tokiu atveju ir kaimo vardas Roka , ir asmenvardis, kuris 
užrašytas šio kaimo vardo istorijoje, gali būti vedami iš upėvardžio. Nė vienas iš tų spėjimų nėra 
tvirtas dėl nepakankamo pamatuojančių leksemų paliudijimo regione. 

Rok  upãlis – žr. Rokà ir Rõkupis. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Roka  ir tarm. upãlis, žr. dar Rokà. 

Sarde* – istoriniuose šaltiniuose minima Ža dės (Smeltãlės) vardo forma. 
Sẽnupė (1) – senoji M nijos vaga Rok  k. Pr ekulės snn. 

Eksp. 1959–60 (Vng): Sènup’e „Minija šioje vietoje tekėjo dviem vagom, paskui vieną vagą 
atitvėrė, kad gerų laukų neardytų“. 
Vardo kilmė: iš liet. sénupė, sẽnupė ‚senoji upės vaga, senvagė‘. 

Ska dupė (1) / Ska dupis (1) ‒ upelė Dovil  snn., kair. Aglúonos int. (Klržem.), prasideda Žemaitjoje, 
Meds džiuose, įteka Piktõžių kaime162. Upės vaga ištiesinta. 
Eksp. 2019 (HL): „Eidavom pro Vaisą (pavardė), čia yra tilts. Per Skãrdupį. To kelio nebuvo <O 
čia įteka jau kažkokia kita upelė?> Čia jau ta Skãrdupis“. 
Senuose žemėlapiuose ji rodoma kaip Aglúona (Urm. 1860), nors vietiniai gyventojai teigia, kad 
Aglúona prasidedanti pievose tarp Piktõžių ir Šniaugšt . 
Vardo kilmė: sudurtinis iš liet. ska dis ‚status krantas‘ ir ùpė. 

Sk nija (1) – upė, kair. M nijos int., 21 km, prasideda netoli Veiv ržėnų, įteka Lyveriuosè. 
Kiti vardai ir formos: Skinene (Naronski 1670), Skinge Fluss (SchrK 1796), Skinge B. (Urm. 1860). 
Eksp. 1959–60 (Svk., Lyveri  ank.): sk nijẹ. 
Vardo kilmė: su vandenvardine priesaga -ij- iš ne visai aiškios kilmės šaknies. Galbūt sietina su 
liet. sk nti ‚kirsti mišką, daryti properšą‘, ‚skverbtis per mišką, krūmus ir pan.‘ (LKŽe), plg. dar 
pr. *Skina, žr. dar Sk nupė (LHEŽ: 303), panašiai Pėteraitis (VP 1: 155). 

Skrañdupelis (1) ‒ upelis Šatri  k. Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Šatri  ank.): Skran pelis „senas griovys, pieva“, „kerta kelelį už 300–400 m 
nuo Šatrių centro, m-los, Medikių link“, „netekąs“, „vandens prisipildo pavasarį ar labai palijus“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Skrañdis ar pan., kuri kaime užfiksuota163. Antrasis 
komponentas liet. upẽlis. 

Smeltáitė (1) ‒ upė Kla pėdos r., kair. Smeltãlės int. Prasideda prie Laugali , įteka ties Jaka s (P 8414; 
Klržem.; KTŽ 1994)164. 

 
158 Toks kirčiavimas, kaip parodyta transkripcijoje, neleidžia atstatyti kaimo vardo 4 kirčiuotės.  
159 Iš tikrųjų prieš pat į Mìniją susieina abi upės.  
160 Rokà ir Rok  upãlis Pėteraičio nurodomi Mìnijos kair. intakas (VP 1: 147). 
161 LHEŽ autorius Vanagas, praėjus 20 metų po savo paties atliktos ekspedicijos, šios vardo formos knygoje nemini.  
162 Upes šiuo vardu Pėteraitis nurodo kituose Prūsijos Lietuvos regionuose (Pėter 1: 154). 
163 Skrandies Annike: http://genwiki.genealogy.net/Schattern/Bewohner 
164 Pėteraičio žemėlapyje Smeltáitė rodoma kaip visiškai maža upelė, įtekanti į Sme tę Klaĩpėdos mst. pietinėje dalyje Sme tėje, o 
tai, kas dabartiniuose žemėlapiuose rodoma kaip Smeltáitė, jo nurodyta kaip Smeltãlės dalis (t. y. ties Jakaĩs susieina dvi upės 
vardu Smeltãlė) (VP 1: 29).  

http://genwiki.genealogy.net/Schattern/Bewohner
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Kiti vardai ir formos: Kl. Schmeltz (Part. 1725), Schmeltelle (Messt. 1912; Klaipėda 1935), 
Smeltẽlė165, Smiltelė apie 1960 (P 8415). 
Panašu, kad vardas Smeltáitė atsirado sovietmečiu (nelabai aišku, kuo remiantis), ko gero, po 
1960-ųjų166. 
Vardo kilmė: su deminutyvine priesaga -ait- iš upv. Sme tė. 

Smeltãlė (2) ‒ upė Kla pėdos rajone, prasideda netoli Baũkštininkų167. Įteka į Málkų lanką Ku šių mãriose, 
Kla pėdoje. 
Kiti vardai ir formos: forma Sme tė rekonstruojama iš įrašų ankstyviausiuose žemėlapiuose: 
Schmeltze (H 1584), Schmeltz (H 1638; Part. 1725; Reymann 1874) bei tuo pačiu vardu vadinto 
kaimo Sme tė (Schmeltz) prie marių; Smiltẽlė, Smeltẽlė (VP 1: 156); Schmeltell B., Schmeltz 
(Schmeltelle) (Urm.1860168, Reymann 1875, KDR, Messt. 1912169), Schmeltz Fl, Schmeltz Fluss 
(SchrK 1796), Schmeltz (Smeltė) (Klaipėda 1935), Smeltãlė / Smeltė (žemup.) / Žardupė (ties 
Ža dės kaimu) 1968 (P 8414), Sarde (nurdoma kaip upės dalis prie Ža dės kaimo). 
Eksp. 1959–60 (Svk, Maže kių (Miže kių) ank.) smeltàle. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Marienhofo ank.) Smeltàl’e „Į Kuršių marias“. 
Vardo kilmė: regionui būdingos priesagos -al- vedinys iš senesnio vardo Sme tė, pastarojo formas 
rodo ankstesnių vokiškų šaltinių rašyba: Szmelz, Smeltz (VP 1: 156). Vardas gali būti iš liet. sméltė 
‚žemė prie smėlio, smėlis‘, plg. liet. up. Sme tė (Telšiai) arba lat. smèlte ‚smėlinga žemė‘, galbūt 
sietina ir su liet. smélti ‚susitepti‘ la. sme t ‚semti‘ (LEW: 843). Kirčiavimas ir gausus šios šaknies 
paplitimas Latvijoje leidžia spėti kuršišką kilmę. 

Smeltẽlė (2) ‒ pasak Pėteraičio (VP 1: 157), vardas vartojamas paraleliai su Smeltãlė ir kt. Iš tiesų, kai 
kuriuose žemėlapiuose vardu Schmeltell(e) vadinama būtent Sme tė (Smeltãlė), pvz., ties 
D nviečiais (Urm. 1860; Klaipėda 1935170). Tačiau kai kurie kiti žemėlapiai ir ekspedicijų 
duomenys rodo, kad šiuo vardu buvo vadinama dab. Smeltáitė. 
Kiti vardai ir formos: Kl. Schmeltz (?) (Part. 1725), žr. dar Smeltãlė ir Smeltáitė. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Kul škių ank.): Smeltèlẹ  „vakariniame pakrašty“, „kur įteka, pateikėja 
nežino“, „Yra ten griovys, apaugęs krūmokšniais. Kiti šio ir gretimo Šlapšilės k. gyventojai upelės 
vardo nežino, vadino ją (kaip kitus griovius) karnuole-karnolė“. 
Vardo kilmė: sunku pasakyti, ar formą Smeltẽlė laikyti fonetiniu Smiltẽlės atliepimu, ar upėvardžio 
Sme tė deminutyvine forma. 

Sme tė (2) ‒ kitas, galimai senesnis Smeltãlės upės vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Smeltãlė. Kai kuriuose XX a. žemėlapiuose ši forma parašyta greta formos 
Smiltẽlė. Tai gali būti susiję ne tik su išsaugota gyvąja tradicija, bet ir senųjų žemėlapių, kuriuose 
vokiškai rašoma nepriesaginė forma Schmeltz, įtaka. 
Vardo kilmė: žr. Smeltãlė. 

Smiltẽlė (2) ‒ tarpukariu oficialiai vartotas Smeltãlės (Sme tės) vardas (Klžem. 1938)171. 
Kiti vardai ir formos: žr. Smeltãlė; sovietmečiu taip pat įvariavo šios upės vardai žemėlapiuose: 
Smeltãlė / Sme tė (žemup.) / Ža dupė (ties Ža dės kaimu) 1968 (P 8414). Kadangi vokiškiuose 
šaltiniuose forma Schmeltelle ir pan. rašoma nuo XVIII a., tikėtina, kad forma su -el- buvo 
vartojama kalboje ir nėra nauja, ji buvo pamėgta Lietuvai prijungus Klaipėdos kraštą ir 
sovietmečiu. 

Srėbãlė (2) – upelis Žiauk  k. Pr ekulės snn. 

 
165 Vardas užrašytas Kulìškių anketoje, Sme tės upė nuo čia tolokai.  
166 Vardas galėjo būti ne tos upės, plg. Pėteraičio žem. (VP 1: 29), Klržem. datuojamas 1968 m., čia aiškiai skiriamos Smeltãlė (iš 
šiaurės link Jak ) ir Smeltáitė (iš rytų link Jak ), po susijungimo toliau upė vadinama Smeltãlė.  
167 Upių Smeltẽlė (Smiltáitė, Smeltáitė) ir Sme tė (Smeltãlė) vardai painiojami, greičiausiai, todėl, kad ne visada aišku, kur jų ištakos, 
t. y. kurią upę kaip vadino iki susijungimo ties Jakaĩs. Painiavos, matyt, pridėjo ir vokiški užrašymai, pagal kuriuos Smeltẽlė 
(Smeltáitė) vienur buvo vadinama Schmeltell(e), kitur Kl. Schmeltz.  
168 Pasitaiko, kad viename žemėlapyje upė turi skirtingas vardų formas skirtinguose valsčiuose. Šiame žemėlapyje ištakose (prie 
Dinviečių) rašoma Schmeltell B., o kitoje dalyje prie Sudmantų, kur į ją įteka Krẽtainis, rašoma Schmelz (Schmeltelle).  
169 Šiame žemėlapyje aiškiai matyti, kaip ties Jakaĩs susieina dvi atšakos tuo pačiu vardu ‒ nuo Klausmỹlių atitekanti Schmeltell ir 
nuo Daupar  – kita Schmeltell.  
170 Šiame žemėlapyje abi atšakos iki Jak vadinamos Schmeltelle, o susijungusios, netoli ištakų Schmeltz (Smeltė).  
171 Šiame žemėlapyje tuo pačiu vardu vadinama ir Smeltãlė (Sme tė) aukštupyje, ties Klẽmiške, ir Smeltáitė (Smeltẽlė) ties Dauparaĩs, 
ir Sme tėje, prie ištakų.  
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Eksp. 1959–60 (Vng): Srėbàle „į Miniją“. 
Vardo kilmė: galbūt iš pavardės Srėbãlius (iš liet. srėbalius ‚kas daug srebia‘), dar žr. Srėbãlės 
(„Gyvenamųjų vietų vardai“). 

Stoginė°* ‒ buv. upelis Kretingõs sav., kair. Ténžės int. 
Kiti vardai ir formos: vardas rekonstruotas iš Stogine Fl. (SchrK 1802). Kituose žemėlapiuose 
(SchrK 1796; Urm. 1860) upelis parodytas, bet be vardo. XX a. šis upėvardis nebepasirodo, 
greičiausiai, upė nusausinta. 
Vardo kilmė: iš lie: stógas, plg. up. Stogẽlis, Stõgė, Stóginė (LHEŽ: 315). 

Stragnà (4) – upė Pr ekulės snn., LUK neminima. 
Kiti vardai ir formos: žemupyje dar Léitė (VP 1: 158). 
Vardo kilmė: sietina su lat. stragna ‚klampynė‘ (ME 4: 1080), plg. dar pvd. Stragys172. LHEŽ šis 
upės vardas nefiksuojamas. Būga kaip upėvardžio nemini, tačiau kaimo vardą laiko kuronizmu ir 
grindžia tuo pačiu lat. stragna (Būga 3: 241). 

Stragn  Agluonà (3b) – upės Agluonõs vardas Stragn  kaime. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Stràgn  Aglõna. 
Vardo kilmė: žr. Stragna  („Gyvenamųjų vietų vardai“) ir Agluonà. 

Šakà (4) ‒ upelė, deš. A sės int., 3,8 km. 
Kiti vardai ir formos: Šakõs upẽlis (LUK), Schack Fl. (SchrK 1796), Szack Bach (Urm. 1860). 
Eksp. 1959–60 (Grnv, Ažpurvi  ank.): Šakà (taip) “įbėg į Aisę ties Dieglių k.“. 
Eksp. 1959–60 (Grnv, Dvyli  ank.): Šakà (taip) „įteka į Aisę iš dešinės“. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Ažpurvi  ank.): šàk͵à „Pro Põškas, Ãšpurvius ir Diegliùs, įteka į Aisę“. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Pošk  anketa) šàkà „ištek iš Dieglių, įteka į Agluoną“173. 
Vardo kilmė: iš liet. šakà ‚atsišakojanti kelio, upės ar kt. dalis‘. 

Šakõs upẽlis – žr. Šakà. 
Šalte kė (2) / Šalte kis (2) ‒ upė Veiv ržėnų snn., deš. Veiv ržo int. (LUK). Pėteraičio darbe šiuo vardu yra 

kita upė (VP 1: 161).174 
Kiti vardai ir formos: Szalteicke Fliess (SchrK 1802)175. 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Šalte kis “įbėga iš kairės į A sę ties Skomantais“176. 
Vardo kilmė: priesagos -eik- vedinys iš liet. šáltas (LHEŽ: 325), plg. Šalte kė Pakalnėje (VP, ten 
pat). 

Šalt nis 1 (2) ‒ upelis Dvyli  k. Veiv ržėnų snn., kair. A sės int. 
Eksp. 1959–60 (Grnv): šaltènis „įbėga į Aisę iš kairės“. 
Vardo kilmė: iš liet. šalt nis ‚iš žemės tekanti vandens versmė‘. 

Šalt nis 2 (2) ‒ upelis buv. Daugùlių k., dab. Kla pėdos mst., Dãnės / Dañgės int. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Daugùlių ank.): Šaltẹnis „įt. į Daniją“. 
Vardo kilmė: žr. Šalt nis 1. 

Ša tupis 1* (1) ‒ buv. upė, D mešio int., pasak Sembritzkio, prasideda Kalótės ežere (Sembritzki 1918: 270; 
VP 1: 160). Galimas dalykas, kad tai kitas Gindùlės vardas 177. 
Kiti vardai ir formos: Szaltupp Fl. (Urm. 1860), Schaltupp (Sembritzki, ten pat). 
Vardo kilmė: sudurtinis iš liet. šáltas ir ùpė. 

Ša tupis 2 (1) ‒ upė Kretingõs sav., kitas vardas Kãpupis.178 
Kiti vardai ir formos: žr. Kãpupis. 

 
172 Stragies ir kt.: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Stragies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
173 Čia tikriausiai pateikėja suklydo, nurodydama priešingą kryptį.  
174 Upė teka pačiame buv. pasienyje, gal dėl to Pėteraitis jos į savo medžiagą nebeįtraukė, tačiau iš jos vardo yra kilęs Pãšalteikių 
kaimo, kuris buvo Klaipėdos krašte, vardas.  
175 Gerai matyti šiame žemėlapyje (prie Deglen): https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY
~8~1~289569~90061658:Composite-Map--Karte-von-Ost-Preuss  
176 Anketoje ištaisyta ankstesnis įrašas: „iš dešinės į Veiviržą“.  
177 Žemėlapyje (Urm. 1860) rodoma kaip tekanti per Kopūstùs, Peskójus, Giñdulius (Gündullen Urban). Pagal Pėteraičio žemėlapį 
(VP 1: 258) nelabai aišku, kaip suteka Šaltupis, Gindùlė ir D mešis. 
178 Nors kai kurie dab. šaltiniai nurodo dvigubą upės vardą (Ša tupis ir Kãpupis), geoportal.lt Kãpupio vardu nurodo tik upę 
Plùngės raj.  

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Stragies&ofb=memelland&modus=&lang=de
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~289569~90061658:Composite-Map--Karte-von-Ost-Preuss
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~289569~90061658:Composite-Map--Karte-von-Ost-Preuss
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~289569~90061658:Composite-Map--Karte-von-Ost-Preuss
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Vardo kilmė: nežinia, ar Ša tupis yra senas šios upės vardas, nes ist. šaltiniuose nenurodomas. 
Toliau žr. Šaltupis 1. 

Šilùpė (2) – upė, M nijos int. LUK ši upė neminima, dabartiniuose žemėlapiuose (Klržem.) parodytas pro 
Kuodžiùs į M niją iš dešinės įtekantis neįvardytas upelis. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kuodži  anketa): Šilùpe. 
Vardo kilmė: iš liet. š las ‚spygliuočių miškas‘ ir ùpė. 

Š lupis 1* (1) ‒  buv. kair. Aglúonos int. (VP 1: 163, LUK; Klržem.). 
Eksp. 1959–60 (Vng, B dviečių anketa). „Dabar nebėra, iškastas griovys“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Agluon nų anketa): „dabar nebėra, iškasta griovių sistema, kai sausino 
pelkes.“ 
Vardo kilmė: žr. Šilùpė. 

Š lupis 2 (1) ‒ kair. Smeltãlės int. (VP ten pat). 
Kiti vardai ir formos: Szillupe B. (Urm. 1860; KDR), Tolupis. 
Vardo kilmė: iš liet. š las ir ùpė. 

Šùtupis* (1) ‒ upelis, tekėjęs dab. Kla pėdos pietinėje dalyje, deš. Smeltãlės int. (VP 1: 164, 29)179. 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš liet. šùtas, sieja su Šutinis ‚kovo mėnuo‘, (taigi Šùtupis būtų 
‚pavasario upelis‘), bet galbūt pakanka sieti su liet. šùsti ‚drėgmėje šilti, mirkti‘, plg. Š tupis 
(LHEŽ: 336). 

Š drupė* (1) ‒ upelis, tekėjęs pietinėje Klaĩpėdos mst. dalyje, deš. Sme tės int. (VP 1: 164). 
XVIII a. žemėlapiuose (Part. 1725; SchrK 1796) žymima, bet be vardo. Galėjo būti nusausinta 
jau XX a. pradžioje (Sembritzki 1918: 310). 
Vardo kilmė: Pėteraitis lygina su pr. Sudr-in (Gerullis 1922: 176). Greičiausiai sietinas su liet. 
tarm. s drus ‚sodrus, sultingas‘, kuris užfiksuotas apie Sãlantus ir Klaĩpėdos apylinkėse (LKŽe; 
LEW: 937). Galbūt į šūdr- išvirto dėl liaudies etimologijos poveikio180? 

Švókšlis (1) ‒ upelis, kair. M nijos int., 3,5 km, išteka iš Grikš  k. Dovil  snn. (VP 1: 165). LUK nėra. 
Kiti vardai ir formos: Schwagschle (Part. 1725). 
Eksp. 1959–60 (Svk, Báičių ank.): Švókšlis, „vasarą išdžiūsta“. 
Vardo kilmė: sietinas su liet. švokšlỹs ‚kas švokščia, neaiškiai kalba‘. 

Švokštẽlė (2) ‒ upelis prie Dovil  piliakalnio Dovil  snn., deš. M nijos int. 
Eksp 2019 (HL): „Ir čia ta Švokštèlė. Ar yr koks upaluks? Įbėg“. 
Vardo kilmė: priesagos -el- vedinys iš švõkšti ‚ūžti, šniokšti‘. 

Ténžė (1) ‒ upė Kretingõs snn., deš. Dãnės / Dañgės int., 21 km. Prasideda 2 km į pietryčius nuo Darb nų. 
Įteka į Dãnę / Dañgę ties Ẽgliškiais. Beveik visa vaga reguliuota. 
Kiti vardai ir formos: Tense (Part. 1725; Messt. 1912; Memel 1915), Temsze (taip) (SchrK 1796), 
Tensze (Urm. 1860), Tenža (taip) (R-56). 
Vardo kilmė: Pėteraitis mano ir remiasi Užpurviu181, kad iš vokiško užrašymo su s galima 
rekonstruoti formą *Ténsė, kurią jie laiko kuršiška (VP 1: 167), tačiau santykis tarp vėlesnio 
lietuviško ž ir jo rekonstruoto s nėra aiškus. Greičiausiai (jeigu tikrai rašyba Tense atspindi ne ž), 
kuršiška forma buvo *tenz-, kuri, kaip ir Rąžės atveju, lietuvėjo182. Tų pačių vietų gyventojai 
skirtingai elgėsi su dvigarsį turinčiomis kuršiškomis šaknimis: Ténžė išlaikė sveiką dvigarsį iki 
mūsų dienų, o R žė vietinų gyventojų jau senokai buvo sulietuvinta. Šaknies reikšmė sietina su 
liet. tež- ‚tižti, šlapti‘ (LHEŽ: 344). 

Tolupis° – upė Dovil  snn., kair. Smeltãlės int., Kišk nų kaime. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraičio, VŽe ir LHEŽ toks vardas neužfiksuotas, nerodomas ir 
senuosiuose žemėlapiuose, tačiau yra upių klasifikatoriuje ir dabartiniuose žemėlapiuose (LUK; 
Klržem.). Greičiausiai vardą gavo sovietmečiu (P 8414). Lyginant žemėlapius ir kitus duomenis, 
atrodo, kad tai naujas Š lupio 2 vardas. 

 
179 Pėteraičio žemėlapyje pažymėta trumpa upelė dab. Klaipėdos pakraštyje galėjo būti numelioruota tiesiant „Draugystės“ 
geležinkelį. 
180 Fonetinė asociacija su šūd- šaknies vietovardžiais ir tai, kad upelė tekėjo per pelkėtas vietas ir dumblynus, galėjo turėti 
poveikio.  
181 Šaltinis ‒ Užpurvio laiškai Pėteraičiui. 
182 Panašūs atvejai leidžia dar kartą persvarstyti senosios kuršių kalbos šaknies galo priebalsių (ypač, kai nežinome tikslios galūnės 
ar neaiškūs darybos klausimai) sistemą.  
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Vardo kilmė: galbūt iš asmenvardžių Tolis, Talis, nors pastarieji labiau telkėsi plote į šiaurę nuo 
Klaipėdos, Kretingãlės snn. 

Týdiko / Týdeko ùpė ‒ upelis Kretingãlės snn., didžioji dalis teka per Ka klės kaimą, įteka į Baltijos jūrą. 
LUK neminimas. 
Eksp. 1959–60 (Svk): tî·dẹka ùpe „Tarp Gaigališkių ir Kukuliškių, įteka į jūrą“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Týdekas, Týdikas, kuri Ka klės ir Me nragės kaimuose buvo bene 
populiariausia. Žr. dar Tydikgalė („Gyvenamųjų vietų vardai“). 

Upãlis 1 (2) ‒ upelis Gedmin  k. Dovil  snn., įteka į M niją. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Gedmin  ank.): Upã·lis. 
Eksp. 2019 (HL): „prie to upelio eidamis, mes sakydavom „einu prie upãlio“. O jeigu einu prie 
M nijos, tai jau M nija turėjo savo vardą“. 
Vardo kilmė: iš tarm. upãlis ‚upelis‘. 

Upãlis 2 (2) ‒ upelis Júodikių k., Agluon nų snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Upàlis. 
Vardo kilmė: žr. Upãlis 1. 

Upãlis 3 (2 ) ‒ upelis Kisiniuosè, greičiausiai K supė. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kisini  ank.) „įteka į Miniją“. Kadangi minėtoje kortelėje neužrašyta 
K supės vardo, tikėtina, kad tai ir yra K supė, nes kitos per K sinius į M niją tekančios upės nėra. 

Upãlis 4 (2) ‒ upelis Vaški  k. Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Upàlis „Mažas griovys“, „Į kanalą“. 

Várnupis (1) ‒ upelis, Lãšiupio int., prasideda Bobi  kaime. Žemėlapiuose kartais tik pažymimas (Urm 
1860), nenurodant vardo. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Dovil  ank.): Vâ·rnupis „Įteka į Lašiupį nuo Bobių pusės“. 
Vardo kilmė: sudurtinis, pirmoji dalis iš liet. várna ar lat. vãrna ir balt. up- ‚upė‘ 

Veivi ̇̀ržas (1) / Vevi žas (2), Veiviržao / Veivi žas (2) / Veiv ržė (1) ‒ upė, kair. M nijos int., 67 km, 
prasideda 3 km į šiaurę nuo Endriejãvo, įteka ties Grumblia s. 
Kiti vardai ir formos: Wewerse 1384 (VP 1: 177), Weywirs 1388 (Kiparsky 1939), Wewirsche Fl 
(H 1584), Die Wewerse (Part. 1725), Wewirsze Fl (SchrK 1796; Memel 1941), Wewircze (Urm. 
1860), Wiwirsche Fl (Reymann 1849), Wewirsha B (Reymann 1875), Vevirža (Klžem.1938), tarm. 
Vèviržė, Vieviržė (VP 1: 177), Vevirža (Užpurvis 1990: 210), Veivi žas (eksp. 1960). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Grumbli  anketa): Vevi žs, „į Miniją iš kr. ties Grumblia s“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šiliniñkų anketa): Vevi žs, „į Miniją iš kr.“ 
Vardo kilmė: Vanagas laiko tos pačios kilmės, kaip liet. V evis, siedamas su baltų šaknimi *ve - 
(liet. veja, lat. viju ‚vyti, sukti, pinti‘) (LHEŽ: 369, 371), antroji dalis *virž- sietina su liet. verž-
šaknies ‚tempti, spausti‘ žodžiais (LEW: 1230). 

Vėži  upẽlis – upelis Séndvario snn., deš. Smeltãlės int., 3,1 km, prasideda Sléngiuose, įteka Leliuosè. 
Pėteraitis jo nenurodo. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Klẽmiškės ank.): Viež’ũ ọpè·lis „mažutis“, įt. į Smiltelę“. 
Vardo kilmė: iš liet. vėžỹs ‚šarvuotas vėžiagyvis su žnyplėmis‘. 

Vit nė (2) / Vyt nė (2) – kitas Bónės upės vardas183, žinomas iš Sembritzkio, rekonstruotas Pėteraičio (VP 
1: 43, 184; Sembritzki 1918: 270)184. 
Kiti vardai ir formos: Wittine (Sembritzki, ten pat), Pėteraitis kaip lygiavertę atstato formą Vyt nė. 
Istoriniuose žemėlapiuose šis vardas nefigūruoja, visur rašomas Bahne ir pan. Toliau žr. Bónė. 
Vardo kilmė: greičiausiai vėlesnė už vardą Bónė, kilusi iš kaimo vardo Vitinia . 

Vóveriškių Agluonà ‒ upė (Agluonõs atšaka?) Vóveriškių k. Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Vôverišk’u Aglõna „į Miniją“, „tai ne ta, didžioji Agluona, bet kita, 
mažesnė“. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Vóveriškiai ir upės vardo Agluonà. 

Ža dė* (2) ‒ kitas Smeltãlės vardas. 

 
183 Pėteraitis Vytìnę nurodo kaip Dãnės / Dañgės intaką, tačiau jo paties žemėlapyje vaizduojama kaip Bónės intakas (VP 1: 29).  
184 Pėteraitis laiko Vitìnė (Kretingãlės sen. ) ir Vytìnė (Skirvýtės atšaka) ta pačia forma, nors iš tikrųjų net vokiška rašyba jas skiria, 
atitinkamai skirtingai interpretuotina ir šių vardų kilmė.  
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Kiti vardai ir formos: žr. Smeltãlė185. 
Vardo kilmė: pirmuosiuose Ža dės pilies ir kuršių gyvenvietės paminėjimuose186: 1253 ad rivum 
de Sarde (Kuršo 2017: 105); 1291 rivus de Sarden (VP 1: 186). Pėteraitis teigia, kad upės vardo 
forma Ža dė dar buvo vartojama XX a. (VP, ten pat). 
Vardo kilmė: kuršiškos kilmės, tą rodo ir pirmieji užrašymai su s (atspindi vakarų baltų z). 
Fonetika sulietuvėjo z > ž. Kildintina iš vak. baltų *zard- , plg. liet. žardas, lat. zārds ‚žardas, 
žaiginys‘, ‚vieta šienui džiovinti‘ (ME 4: 699, 700), pr. sardis ‚žardis (aptvaras)‘ (PKEŽ 4: 62). 
Dėl semantikos ir dėl to, kad upės vardas keičiasi palyginus nedidelėje teritorijoje, tikėtina, kad 
kuršių gyvenvietės (patogi vieta gyvulininkystei) vardas yra pirmesnis, o upė vadinama pagal ją. 

Ža dupė (1) ‒ kitas Smeltãlės upės vardas, vartotas, greičiausiai, tik nedidelėje jos atkarpoje ties Ža dės 
kaimu ir piliaviete. 
Kiti vardai ir formos: žr. Smeltãlė ir Ža dė. 
Vardo kilmė: sudurtinis, sudarytas iš senojo upės arba gyvenvietės vardo Ža dė + ùpė. 

Žiaũkupis (1) – upė Pr ekulės snn., kair. M nijos int. 
Kiti vardai ir formos: Žiaũkupė (VP 1: 186). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Rok  ank.): Žiaũkupis (taip), „teka per Žiaukų kaimą, įteka į Miniją iš 
kairės“187. 
Vardo kilmė: Vanagas kildina iš kaimo vardo Žiaũkos (LHEŽ: 400). Pėteraitis mano, kad tiek 
kaimo vardas, tiek upėvardis kilę iš asmenvardžio (VP, ten pat). 

Žiõgis 1 (2) / Žiogỹs  (4)188‒ upelė, į pietus nuo Dreiži  įteka į Veiv ržą (VP 1: 188). Dabartiniuose 
kataloguose neminima, pasak vietinių gyventojų, už geležinkelio šį vardą įgyja P ktvardė, tačiau 
pastaroji dabar nurodoma kaip M nijos int.189. 
Kiti vardai ir formos: P ktvardė (į šiaurę nuo geležinkelio) ir Le tė. 
Eksp. 1959–60 (Grnv, Dreiži  anketa) Žiõgis „nuo Dreižių kaimo į šiaurę, už bėgių į Veivîržą 
īb g Žiõgis“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Grumbli  anketa): Ž’og s „Į Veiviržą ties Grumbliais. Teka nuo Stragnų 
tarp Minijos ir Veiviržo“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš lie žiõgis / -ỹs ‚pavasarį tekantis, vasarą išdžiūstantis upelis‘, bet 
neatmestina ir liet. žiõgas ‚toks vabzdys (Tettigonia)‘. 

Žiõgis 2 (2) / Žiogỹs (4) – upė, M nijos int., įteka netoli D tuvos (VP 1, ten pat). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kliši  ank.): Ž’og s ir Ž’õgis „upeliukas lyg ir“. Tačiau Kliši  kaimas tolokai 
nuo Pėteraičio minimos upės, taigi galbūt šiuo vardu vadintas kitas objektas. 
Vardo kilmė: žr. Žiõgis / Žiogỹs 1. 

Žiõgupis (1) ‒ upelis Kretingãlės snn., kair. Rąžės int., 11 km. Prasideda  į vakarus nuo Kretingãlės 
geležinkelio stoties. Pietrytiniame Palangos pakraštyje įteka į Rą́žę. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš liet. žiõgis arba žiõgas ir ùpė, žr. dar Žiõgis. 

Žùpė (2) / Žùpis (2) (?) – upelis Séndvario snn., deš. Eket s int., 5,3 km. Prasideda Traki  k., įteka ties 
Radailia s. 
Kiti vardai ir formos: Szob (Part. 1725), Szope B. (Messt. 1912; 1939), Schopis, Szopebach (VP 1: 
188). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Žùpė (arba Žùpis) (transkr. Ž p’e) “upl., dabar griovys, „karnolis“, įt. į 
Dãniją“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis nurodo formą Žiòpis ir sieja su liet. žiòpas (kirtis?) ‚plyšys‘ (VP, ten pat), 
kuris galbūt sietinas su žiõpti ‚išsižioti‘. Jeigu kirčiavimas teisingas, tada o galbūt atspindi tarminį 
u platinimą, taip, matyt, galvojo ir norminintojai. Vanagas, siedamas su upėvardžiu Žùpelis 
(Rodūnė, Baltarusijoje) kildina iš už+upė (LHEŽ: 406), tačiau morfonologinis pakitimų 
bendrumas tarp tokių nutolusių regionų mažai įtikėtinas, ypač turint galvoje tarminį tarimo 

 
185 Yra spėjimų, kad upė Ža dė galėjusi būti Smeltãlės intakas (Elertas 2005e: 129), tačiau kol kas patvirtinimų nerasta.  
186 „Sarde = Szarde. Livl. UB I, Nr. 249 (Bischof). Der heutige Schmelz-Fl., an dem Szarde liegt, hieß damals Sarde-Fl“ 
(Bielenstein 1892: 252).  
187 Tos pačios ekspedicijos Žiauk  kaimo anketoje šio upelio vardo neužfiksuota.  
188 Klaipėdos raj. buvo kelios upės šiuo vardu, tačiau nė viena jų neįtraukta nei į dabartinius katalogus, nei LHEŽ.  
189 Istoriniuose žemėlapiuose tiek Pìktvardė, tiek Leĩtė nurodoma kaip ta pati upė (viename žemėlapyje nevartojami abu vardai 
kartu), įtekanti į Veivìržą.  
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variantą. Galbūt reiktų sieti su liet. ž(i)ùpsnis ‚pirštų galais paimamas kiekis, nedidelis kuokštas‘, 
lat. župsnis ‚t. p‘ (fiksuojamas Kuržemėje) ir pan. (LEW: 1314; ME 4: 832). 

Žvejõnė 1 (2) ‒ upelis Séndvario snn., deš. Riñgelio int., 3,2 km (LUK), prasideda į rytus nuo Triušẽlių, įteka 
Áukštkiemiuose (VP 1: 189; LHEŽ: 407). 
Kiti vardai ir formos: Ringell (Urm. 1860)190, Ringãlė (VP 1: 147). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Áukštkiemių ank.) Žvejúonė (taip)191 (tranksr. Žvejô·n’e) „įteka į Daniją192“. 
Vardo kilmė: žr. ež. Žvejõnė. 

Žvejõnė 2* (2) ‒ upė, tekėjusi Kla pėdos mst. šiaurinėje dalyje, XIX a. pabaigoje tiesiant geležinkelį, buvo 
paslėpta po gatvės grindiniu. Upės vieta mieste yra žinoma ne tik iš istorinių šaltinių ir žemėlapių, 
bet ir iš archeologinių kasinėjimų dab. Janonio gatvėje193. 
Kiti vardai ir formos: Swiane (Sembritzki 1926: 282)194, Swijane B. (Urm. 1860), Schwiane 
(Memel 1841). Upės vardo tarimo vietinių gyventojų kalboje patikrinti nebeturime galimybių. 
Rekonstruojant remtasi išlikusios upelės Žvejõnė 1 forma. 
Vardo kilmė: žr. ež. Žvejõnė. 

Žỹdupis 1 (1) ‒ upelis Butk  k. Agluon nų snn.195. 
Eksp. 1939 (JGrč, Butk  ank.): Žỹdupis (Žỹdups) „upė“. „Apie 300 m. į rytus nuo Butkų kaimo. 
Vasarą išdžiūsta“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Butk  ank.): Ž dup 196 / Ž dupis „įteka į Žiaukupį“197. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Rok  ank.): Ž dupis „į Žiaukupį“. 
Vardo kilmė: iš liet. žỹdas ‚judėjų tikėjimo žmogus‘ ir ùpė. 

Žỹdupis 2 (1) ‒ upelis, A sės int. P žaičių k. Veiv ržėnų snn. 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Žỹdupis, „iš kairės įbėga į Aisę“. 
Vardo kilmė: žr. Žỹdupis 1. 

KANALŲ VARDAI 

Klaipėdos kraštas yra žemose ir drėgnose vietose, didelė dalis jo Nemuno ir kitų didesnių upių deltose, 
pamario pelkėse. Todėl čia, kaip reta kur Lietuvoje, itin daug kanalų ir kitokių perkasų. Kanalų kasimą 
XIX  a. organizavo vokiečių valdžia. 1873 m. baigtas ilgiausias Lietuvoje Karãliaus V lhelmo kanãlas 
(Willoweit: 301). Po 1893 m. buvo sistemingai sausinamos pelkės ir kasami pylimai nuo potvynių 
(Sembritzki 1926: 240, 309–311). Tai ėmė keisti vietos kraštovaizdį ir ūkinį gyvenimą. Sovietų valdžios 
laikais melioracija buvo vienas iš esminių vardyno pokyčius nulėmusių veiksnių: pasikeitė upių ir kelių 
tinklas, sukėlus žmones į gyvenvietes, iš žemėlapių dingo ne tik viensėdžiai, bet ir ištisi kaimai. Kai kurie 
svarbesni kanalai gavo vardus (vardų įvairove ypač išsiskiria Karãliaus V lhelmo kanãlas), kiti liko bevardžiai. 
Vardų neteko ir dalis upelių, virtusių melioracijos grioviais. 
Apcugsgraben ‒ neadaptuotas griovio pavadinimas Lūžgali  k. Pr ekulės snn. 

Eksp. 1959–60 (Vng): (be transkripcijos) „kaimo rytinėj dalyje“. 
Vardo kilmė: iš vok. Abzugsgraben ‚drenažinis griovys‘. 

Fr dricho V lhelmo kanãlas ‒ kitas Karãliaus V lhelmo kanãlo vardas. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Lingi  ank.): Fr drich V lhelm kanâls „Kaimo vakaruose“. 

 
190 Žr. Ringãlė išn., be to, 1725 m. žemėlapyje (Part. 1725) vardu Ringell pažymėtas Rìngelis, o Žvejõnė pažymėta, bet be vardo.  
191 Žvejõnė (LHEŽ: 407). 
192 Šis upės vardas pasirodo pirmą kartą, netiksliai nurodoma jos įtekėjimo vieta, galbūt todėl, kad pateikėjas kilęs iš kito, Trušẽlių 
kaimo.  
193 Plačiau http://www.apleistazona.lt/dingusi-zvejones-upe/  
194 „1777 hate Johann Simpson durch Erbverschreibung einen 26 Morgen 200 Ruten Culmisch Komplex auf der Amts-Vite 
neben dem städtlichen Roßgarten erworben, der später dan Besitz von John Waterston und Chr. Schwanebeck aus Swinemünde 
überging; er grenzte östlich an die Frohmann‘sche Reiferbahn, wo eine Straße (der heutige Rosenbaumsche Gang) die Grenze 
bildete, nördlich un nord-westlich an die Swiane bis zum Haff“.  
195 LUK ši upė neminima, tokiu vardu upė registruota Mūšos baseine.  
196 Galbūt daugiskaitos forma reiškia vietą prie upės, paupį ar pan.?  
197 15. skiltyje „Vardų kilmės aiškinimai“ iš pateikėjo Jokūbo Greičiaus užrašyta informacija: „kartą žydas vežimėliu važiuodamas 
per užtvinusią, sraunią upę, tiltui lūžus, į ją įkrito ir nuskendo, ir ta upė dėl to pavadinta Žydupiu“.  

http://www.apleistazona.lt/dingusi-zvejones-upe/
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Vardo kilmė: neįprastas šio kanalo vardas, bet gali būti, kad informantas žinojo pilną V lhelmo I 
vardą: Wilhelm Friedrich Ludwig. 

Grovesỹs (3b) – kanalas Pleškùčių k. Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Groves s. 
Vardo kilmė: su priesaga -es- iš liet. griáuti, plg. dar genesỹs ‚kelias, kuriuo genami gyvuliai‘. 

Kanãlas (2) ‒ griovys Grõpškių k. Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kanãls „prie pieninės“. 
Vardo kilmė: iš liet. kanãlas ‚iškastas griovys‘. 

Karãliaus V lhelmo kanãlas – kanalas, iškastas 1863–1873 m., tiesiogiai jungė Kla pėdos uostą ir M niją 
(per ją Nẽmuną) (Sembritzki 1918: 240; Willoweit: 300‒301). 
Kiti vardai ir formos: König Wilhelms Canal (Reymann 1875), König-Wilhelm-Kanal (Messt. 1912; 
Memel 1915; GEK 3717; Memel 1941; R-56; P 8413), König Wilhelm-Kan. (Kan. Karal. 
Wilhelmo) (Klaipėda 1935), Karaliaus Viliaus perkasas (Klžem. 1938), V liaus kanãlas (MLE 2: 
157), Fr dricho V lhelmo kanãlas (eksp. 1960), Klaipėdos kanalas (P 8415; P 8431), Perkasas° (VP 
1: 29, 30). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Sveñcelės ank.): „Karal’æus Vilhelmo (taip) kanãls“. 
Vardo kilmė: kanalas pavadintas tuometinio Vokietijos kaizerio V lhelmo I vardu. 
Kanalas tarnavo aplenkiant Ku šių mariàs. Naudotas daugiausiai medienos plukdymui iš Rusijai 
priklausiusios Lietuvos dalies į Kla pėdos uostą. Kanalo ilgis 25–27 km, plotis 28–30 m, vidutinis 
gylis 1,7 m. Dabar šis vandens kelias pramoninei laivybai nenaudojamas. Kanalo iškasimas bei 
melioracija turėjo įtakos ir pievų bei upelių pokyčiams tarp dab. Kla pėdos – Pr ekulės kelio ir 
Kuršių marių (Sembritzki 1918: 309)198. 

Karãliaus V liaus pérkasas ‒ kitas Karãliaus V lhelmo kanãlo vardas, vartotas tarpukariu (Klžem. 1938). 
Vardo kilmė: iš liet. šnek. kalbos karaliaus V lhelmo vardo formos V lius ir liet. pérkasas ‚kanalas‘. 

Karãliaus Wilhelmo pérkasas ‒ kitas Karãliaus V lhelmo kanãlo vardas (MLE 1: 743). 
Vardo kilmė: žr. Karãliaus V lhelmo kanãlas ir liet. pérkasas ‚kanalas‘. 

Kla pėdos kanãlas ‒ kitas oficialus Karãliaus V lhelmo kanãlo vardas, vartotas sovietmečiu199. 
Vardo kilmė: iš miesto vardo Kla pėda. 

König-Wilhelm-Kanal – žr. Karãliaus V lhelmo kanãlas. 
Pérkasas (1) – kitas, galbūt šnekamojoje kalboje vartotas Karãliaus V lhelmo kanãlo vardas200 (VP 1: 29, 30). 

Vardo kilmė: iš liet. pérkasas ‚kanalas‘. 
Sveñcelės kanãlas ‒ drenažo kanalas nuo V lhelmo kanalo link Sveñcelės k. (P 8414; Klrž). 

Kiti vardai ir formos: nuo XIX a. pabaigos žemėlapiuose pažymėtas, tačiau be vardo. 
Vardo kilmė: nuo kaimo vardo Sveñcelė. 
Šis kanalas buvo vienas iš didesnių XIX a. pievų sausinimo projektų (Messt. 1912; Memel 1941; 
Sembritzki 1918: 309-310). 

V liaus kanãlas ‒ kitas Karãliaus V lhelmo kanãlo vardas (MLE 2: 157). 
Vardo kilmė: iš liet. šnek. kalbos karaliaus V lhelmo vardo formos V lius. 

 
198 Plačiau populiariai apie kanalo istoriją žr. Viršilas 2018; MLE 2: 155. 
199 Pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais (KTŽ 1994) vartojamos abi formos: Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalas. 
200 Pėteraitis etimologijos dalyje vardu Pe kasas (taip) nurodo kitą kanalą, jungiantį Mìniją su Krókų Lankà, tačiau žemėlapiuose 
(VP 1: 29, 30) vardu Perkasas jis pažymi ir Karãliaus Vìlhelmo kanãlą. 
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Skyriuje suregistruoti esami ir buvę istorinės Klaipėdos apskrities (vok. Landkreis Memel) gyvenamųjų 

vietų (miestelių, kaimų, dvarų, vienkiemių, kaimų dalių) vardai. Antraštinė forma parenkama suteikiant 

pirmenybę šiuo metu oficialiai registruotai vardo formai, išnykusių kaimų ir nevartojami vardai žymimi *. 

Dviguba antraštinė forma rašoma, kai vietovardžio forma paliudyta prieštaringai, dvejopai arba galimi 

variantai. Esant prieštaravimams tarp rašytinės formos ir paliudytosios gyvojoje kalboje, pirmenybė teikiama 

pastarajai. Nurodoma kirčiuotė, esant reikalui arba iškilus abejonei, pateikiami kirčiavimo variantai. Jei 

kirčiavimas nepaliudytas gyvojoje kalboje ir nenurodomas kalbiniuose darbuose, žodis paliekamas 

nekirčiuotas pažymint ženklu °. Toliau nurodoma objekto geografinė padėtis, atstumas nuo seniūnijos centro 

arba kito geriau žinomo objekto (pvz., Klaipėdos miesto centro), papildomai nurodomi kiti orientaciniai 

objektai. Pateikiama demografinė statistika remiantis 1925 ir 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis201. 

Kalbinis aprašas pradedamas chronologine tvarka nurodant objekto paminėjimus skirtingais vardais ir jų 

formomis, įskaitant svarbesnius rašybos įvairavimo atvejus, nurodant šaltinius. Kai to paties objekto vardai 

skiriasi savo struktūra, jie išskiriami ir aprašomi atskirai, pvz., Kisinia  ir Kissinnen Mastwill*, tačiau 

pagrindinis aprašas (vardų įvairavimas, etimologija, kaimo istorija) pateikiamas prie vieno, šiuo atveju, 

vartojamo kaimo vardo. Toliau pateikiama ekspedicijų medžiaga (jeigu tokios yra), esant reikalui, 

komentuojama pastabose. Vardo kilmės aprašas remiamas seniausiais istoriniais įrašais (jeigu tokių yra), 

liudijančiais kaimo vardo sąsają su gyventojo vardu. Toliau pateikiama vardo kilmės versija remiantis 

ankstesniais kalbiniais darbais ir autorės įžvalgomis. Aprašas baigiamas trumpa istorine objekto apžvalga. 

Abbau Dittauen* / Abbaudittauen* – kitas Dìtuvos vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dìtuva. 
Vardo kilmė: iš vok. Abbau ‚naujakurių vieta už kaimo‘ ir kaimo vardo Dituva. 

Abaulingen* ‒ Lingi  kaimo dalis, Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Abaulingen „vok. tariasi Abaulingen“, „Lingių kaimo dalis į kanalo pusę ir 
gelžkelį“. Lietuviškas vardas nežinomas. 
Vardo kilmė: iš vok. Abbau (žr. Abbau Dittauen) ir kaimo vardo Lingen. 

Abellsath* ‒ apylinkė202, kurią XVI–XVIII a. sudarė kaimų grupė į šiaurės rytus nuo Ka klės k. iki buv. 
valstybių sienos. 
Šaltiniuose registruoti apylinkės asmenvardžiai vėliau tapo kaimų vardais203: Greger Rauschbelck 
1540 / Gergen Ruspelck 1687 (Rušpelkiai* / Rūsa ); Benedict Kunicke 1540 / Waltin Kungken 1687 
(Kunkiai 2); Claus Pußs 1540 / Clauß Puhßen 1687 (Klauspūžiai* / Kop stai); Jahn Pater 1540 / 
Jahn Patra 1687 (Pótrai); Michel Lubatagk 1687 (Labotakiai*); Jahn Jennycke 1540 / Jurgen 
Jennigken 1687 (Jankaičiai*); Jahn Allseigken 1687 (Alseikia *); Thomas Sadeck 1540 / Jacob 
Sodeigken 1687 (Žadeikiai* / Lankùčiai); Jahnell Scheigken 1687 (Žade kiai* / Zéigiai); Vrbann 
Peeßke 1540 (Peskõjai). 
Kiti vardai ir formos: Abelsadt daß dorff 1511–1520 (Rowel 2005: 31), Abelßatt 1540, Abelsath 
1542, Abelsat 1563 (Diehlmann 2006: 11), Abelsat Bezirk (Carte 1670), Abelsaath 1736 (Kenkel 
1972: 127). Pagal analogą su Nẽmirseta būtų galima rekonstruoti *Abelsata / -ė, *Abelseta. 

 
201 Kitų tokių nuoseklių, visą regioną reprezentuojančių surašymo duomenų nepavyko rasti. Apie gyventojų surašymus 1920 m. 
(vad. „prancūzmečiu“) ir vokiečių planuotą 1940 m. rašo Willoweit (1969 : 584‒592). Praverstų pokario demografinės situacijos 
rodikliai, tačiau juos reikia atskirai apdoroti, nes keitėsi administracinis pavaldumas. Tačiau beveik šimto metų laikotarpio 

duomenys yra informatyvūs. 
202 Genealogų duomenų bazėse vadinama terminu Bezirk. Šaltiniuose vadinama dar Dorf ‚kaimas‘ (Diehlmann 2006: 11). 
203 1540 m. duomenys iš Diehlmanno (Diehlmann 2006: 56–59), 1687 m. iš Steuergefälle Vogtei Memel: http://wiki-
de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
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Vardo kilmė: iš kurš./ lat. ābel- (plg. lat. ābele ‚obelis‘) ir sāt- (plg. lat. sēta) ‚sodžius, kiemas‘. 
Adl. Crottingen*‒ vokiškas Kretingãlės dvaro vardas, žr. dar Šl kiai. 

Vardo kilmė: iš Adlige ‚bajoriškas‘ santrumpos ir Crottingen, žr. Crottingen, Dorf. 
Aglohnen-Juschka* ‒ istorinis Agluon nų k. vardas, vartotas XVIII a. 

Kiti vardai ir formos: žr. Agluon nai. Tiksli lietuviška forma nežinoma. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Agluon nai ir pavardės Juškà. LPŽ ją kildina iš lenkiško krikšto vardo 
trumpinio (Justinas, Juozapas arba Jurgis) (LPŽ 1: 873). Pavardė atkeliavo iš Didžiosios Lietuvos 
ir buvo paplitusi aplink Pr ekulę ir Šilùtės rajone, daugiausia pasienio kaimuose204. 
Vardas vartotas norint atskirti senuosius Agluon nus nuo nausėdijos, įsikūrusios apie 4 km į 
vakarus. XIX a. kaimai susijungė ir toliau buvo vadinami Agluon nais. 

Aglohnen Nausseden* ‒ buv. kaimas, šaltiniuose nurodomas 16 km į pietryčius nuo Kla pėdos, apie 4 km į 
vakarus nuo dab. Agluon nų (Lange: 15). XIX a. sujungtas su dab. Agluon nais (MLE 1: 33). 
Pėteraitis tokio vardo nemini (VP 2: 46). 
Kiti vardai ir formos: Aglonen Naused 1683 (BžnViz XVII: 124), Agglohnen-Nauseeden (Goldbeck 
1785: 2), Aglohnen-Nausseden 1785 (Sembritzki 1918: 173), Aglohnen Nauszeden, Aglonen 
Nauseden, Aglonen Nausseden, Aglonen Nauszeden205. 
Vardo kilmė: žr. Agluon nai ir Naus dai. 
Vardo kilmė: kaimas atsirado kaip nausėdija šalia senųjų Agluon nų, su kuriais vėliau buvo 
sujungtas. 

Agluon nai (1) – kaimas 6 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės, kairiajame Agluonõs krante, Agluon nų snn. 1925 
‒ 111 gyv., 2011 – 605 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Agolon 1540 (Diehlmann 2006: 42), Aglonen 1683 (CatPrök), Aglonehnen 
(Part. 1725), Agglohnen 1734, Agglohnen Jauschcka 1736 (Lange: 15), Agglohnen Juschka (Präst. 
1743), Aglohnen Juschka 1774, Aglohnen Jauschka 1777 (Lange, ten pat), Agglohnen-Juschka oder 
Agglohnen (Goldbeck 1785: 2), Aglohnen od. Aglohnen Juschka 1785 (Sembritzki 1918: 173), 
Aglohnen oder Aglonen Juschka (SchrK 1796), Aglonen (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1849), 
Aglohnen (Reymann 1875; Messt. 1912), Aglonėnai / Aglohnen (Klkr 1923), Egluonėnai (Klžem. 
1938), Agluoniai° (VP 2: 46). 
Eksp. 1959–60 (Vng) Aglon nai (taip). „Buvo apie 20 ūkių, apie 6 km į šiaurės rytus nuo 
Priekulės“. 
Vardo kilmė: priesagos -ėn- vedinys iš upėvardžio Agluonà. 
XVI a. buvo didžiausiais Klaipėdos valsčiaus kaimas su 250 gyv. XVII–XVIII a. buvo skilęs į du 
kaimus: Aglohnen Juschka ir Agglohnen Nausseden, kurie XIX a. vėl susijungė. 1736 m. įkurta 
pradžios mokykla, XIX a. pabaigoje veikė malūnas, lentpjūvė, kalvė, parduotuvė, paštas. 1905 m. 
apie 80 proc. gyventojų buvo lietuviai. XX. a. pradžioje veikė lietuviškos draugijos. 1959 m. 
masiškai emigravus vietiniams gyventojams kaime liko 99 gyventojai. 1983 m. atidaryta 
lietuvininkų etnografinė sodyba. 1984 m. įkurtas Klojimo teatras. 1989 m. pradėtas sodinti 
Lietuvininkų ąžuolynas. Kaime yra etnografinės kapinės. 

Alksnia  (4) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., 4,5 km į šiaurę nuo Daupar . 1925 ‒ 110 gyv., 2011 ‒ 13 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Alksnen 1685 (BžnViz XVII: 74), Alxnen (Part. 1725), Bajohr Mitzka 1736, 
Bajoren 1785, Bajohr Mitzko oder Bajoren oder auch Alxnen (Goldbeck 1785: 11), Alxnen po 1785 
(Lange: 52; SchrK 1802; Reymann 1849), Bajor Mizko oder Alxnen (SchrK 1796), Bajohr Mitzko 
(Alxnen) (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR), Alksniai / Bajohr-Mitzko (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1736 m. kaime užfiksuotas Martin Alxnis (Kenkel 1972: 133), taigi kaimo vardas 
galėtų būti siejamas su liet. pvd. Alksnỹs arba lat. Alksnis, kuri šiame kaime patikimai paliudyta206. 
Tačiau kaimo vardas šaltiniuose paminėtas anksčiau už pavardę, todėl gali būti ir atvirkščiai, jis 
gali būti tiesiai iš liet. a ksnis ‚beržinių šeimos medis (Alnus)‘ arba lat. àlksnis ‚t. p.‘ (ME 1: 68). 

 
204 Juschka, Juszka: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Juschka&ofb=memelland&modus=&lang=de 
205 http://genwiki.genealogy.net/Aglohnen_Jauschka#cite_note-1 
206 Alksnis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Alksne&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Juschka&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Aglohnen_Jauschka#cite_note-1
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Alksne&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1785 m. minimas kaip karališkasis valstiečių kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE 
neaprašytas. Yra išlikusios ir prižiūrimos senos kapinaitės. 

Alseikia * (4?) ‒  buv. kaimas Kretingãlės snn. apie 3 km į vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 42 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jan Alzeik (Carte 1670), Alszeicken (Part. 1725), Alsegken Jahn 1736, 
Alszeigken Jahn 1785 (Lange: 32; Goldbeck 1785: 3), Altzeicken Jan (SchrK 1802), Alzeicken Jahn 
(Urm. 1834), Alseiken-Jahn (Reymann 1849), Altzeicken Jahn (Alszeiken) (Urm. 1860), Altszeiken 
(Reymann 1875; KDR), Alßeiken Jahn (Messt. 1912), Alsekai / Alszeiken–Jahn (Klkr 1923)207, 
Elseikia  (VP 2: 50). 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio, 1590 m. minimas Jahn Alseigke (Kiparsky 1939: 260). Nors pavardė 
Alse kis, Alseikà Lietuvoje populiari, LPŽ duomenimis, paplitusi beveik išimtinai šiaurės žemaičių 
plote, o Klaipėdos krašte užregistruota tik Kretingãlės snn.208 Tikriausiai pavardė sietina su liet. 
alséika ‚žmogus, turintis dusulį, pavargęs‘ ar pan. 
Kaimas išnyko sovietmečiu. 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten 
pat). MLE neaprašytas. 

Althof / Althof Memel / Adl. Althof, Rittergut Althoff* – vokiški Viehof ir Séndvario pavadinimai. 
Kiti vardai ir formos: žr. Séndvaris. 
Vardo kilmė: visus vardo variantus sieja vok. Althof ‚senasis dvaras‘, kiti junginio žodžiai apibrėžia 
statustą arba vietą. 

Alvikgalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Alwicksgalle (VP 2: 
172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1960 eksp. 
neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie pavardės Alvik(a / i)s209. 
LPŽ ją sieja su vok. Alwich, plg. lat. Alvika, Alva, Alviks (LPV: 53; LPŽ 1: 91). Vis dėlto daugelis 
pavardžių su priesaga -ik- (ypač su galūne -is) orientuoja į kuršišką paveldą, plg. Bùdrikis, E nikis, 
Karviķi (Kárvaičių vardo forma kuršininkų kalboje) (Kiseliūnaitė 2002). 

Anáičiai* (1) – buv. kaimas Kretingãlės snn., 2 km į rytus nuo Nẽmirsetos. 1925 ‒ 56 gyv., 2011 ‒ 1 gyv. 
Panaikintas 2018 m. (Kavoliutė 2019: 300). 
Kiti vardai ir formos: Gerge Ußanait (Carte 1670), Anneiten (Part. 1725), Uszanneiten Gerge, 
Uszaneiten od. Anneiten 1785 (Sembritzki 1918: 221), Uszeneiten Gerge oder Aneiten (Goldbeck 
1785: 173). Uszeneiten auch Anneiten (SchrK 1796), Anneiten (SchrK 1802), Uszeneiten Görge od. 
Anneiten (Urm. 1832; Reymann 1849), Uszeneiten Görge (Uszeneiten od. Anneiten) (Urm. 1860), 
Uszeneiten (Reymann 1875; KDR), Ußaneiten (Messt. 1912), Užaneiczei (VK: 62), Anaičiai / 
Uszaneiten (Klkr 1923), Užanaičiai° (VP 2: 51). 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, 1593 m. minimas Jaunsaidt Anaidt, t. y. ‚nausėdija Anaidt‘. 
Asmenvardžio pagrindas yra Kuržemėje vartotas vardas, plg. Annusze, Anne (Kiparsky 1939: 261; 
Blese 1929: 278), galimai perdirbinys iš krikščioniško Johann ar pan. 
1785 nurodomas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. pabaigoje rastas 
kapinynas, išsamiau tyrinėtas V. Šimėno210. Išlikusios prižiūrimos etnografinės kapinės. MLE 
neaprašytas. 

Andulia * (3b?) / Ánduliai (1?)211 ‒ buv. kaimas Kretingõs r. Žálgirio snn., vakariniame Dãnės / Dañgės 
krante. 1925 ‒ 33 gyv. Po karo prijungtas prie Ẽgliškių. 
Kiti vardai ir formos: Anduln Zeipen (Part. 1725), Anduln od. Zeipen Gerge 1785 (Sembritzki 1918: 
173), Zeipen Gerge auch Andullen (SchrK 1796), Andullen (SchrK 1802), Zeipen Gerge (Andeln) 

 
207 Pėteraitis nurodo, kad forma Alsėkai neteisinga (VP 2: 50). 
208 Alseika, Alszeikis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Alseikis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
209 Alwicks: http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner  
210 Plačiau žr. Šimėnas 1997.  
211 Šio išnykusio kaimo vardo kirčiavimą nustatyti yra svarbu todėl, kad ten yra piliakalnis, laikomas Kretingõs gyvenvietės istorine 

pradžia, vardas vartojamas istorikų, turizmo srityje ir kt. Kirčiuota vard. forma pateikta Pėteraičio. LVŽ ir LPŽ kaimo vardo formą 
pateikia Ánduliai (LVŽ 1: 97; LPŽ 2: 105). Tačiau Fenzlau ir Pėteraitis nurodo Anduliaĩ (Fenzlau 1936: 45; VP 2: 51). Tikriausiai 
pavardės kirtis likęs latviškas (Añdulis) ir kaimo vardo kirčiavimas susiformavo pagal pluralia tantum tendenciją kirčiuoti galūnėje. 
Galbūt rinkėjai užrašydami kaimo vardą neatkreipė dėmesio į kirčio atitraukimą? 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Alseikis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner
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(Reymann 1849), Zeipen Gerge / Andeln (Urm. 1860), Zeipen Görge 1871 (Lange: 37), Zeipen 
(Reymann 1875; KDR), Anduln (Messt. 1912; Lange, ten pat), Anduliai / Anduln (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš pavardės Andulis°, kuri buvo paplitusi kaimuose aplink Pr ekulę212. Pavardės kilmė 
nėra visai aiški (LPŽ 2: 105)213, asmenvardis geriau žinomas Latvijoje: plg. Handul Senne (Andulis 
Dzene) (Blese 1929: 54), vv. añduļ (Plāķis 1936: 19) k. Añduļi, Añduļas (LPŽ, ten pat); jį bandoma 
sieti su krikšto vardu Andriejus (LPV: 57). 
Ẽgliškių-Anduli  piliakalnio tyrinėjimai rodo buvus stiprią kuršių gyvenvietę, spėjamą Kretingõs 
pilies vietą (plačiau žr. Ẽgliškiai). Anduli  kaimas minimas nuo XVI a., o XIX a. pabaigoje buvo 
sujungti du kaimai ‒ Anduli  ir Kaulių°. 1785 m. nurodomas kaip karališkasis kaimas (Sembritzki, 
ten pat). 1910 m. kaime nuolat gyveno 65 asmenys, 1939 m. ‒ 72. Apie 1950 m. Anduli  žemė 
buvo priskirta aplinkiniams kaimams, o apleistos sodybos nugriautos.214 

Antr eji Butka  (4) – kitas Mùižininkų kaimo vardas. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Butka . 

Aschkapp* ‒ istorinė Kliši  kaimo dalis, žr. Ùžkopis. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ùžkopis. 
Vardo kilmė: šis rašybos variantas rodo, kad pamario gyventojų tarime dar galėjo būti kuršininkų 
kalbos pėdsakų, plg. Ažpurvia . Šaltiniuose minima, kad Klišia  susikūrė sujungus kelis kaimus, 
kurių vienas buvo vadinamas Aschkapp (Sembritzki 1918: 68). 

Áukštkiemiai (1) ‒ kaimas, buv. dvaras Séndvario snn. prie Dãnės / Dañgės, 3 km į šiaurę nuo Sléngių, 10 
km į šiaurę nuo Kla pėdos mst. centro. 1925 ‒ 78 gyv., 2011 ‒ 471 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pluzen (BžnViz XVII: 72), Plutzen (Part. 1725), Claus Plutzen 1726 
(Deltuvienė 2006: 367), Plutzen Claus (Goldbeck 1785: 122; SchrK 1796; 1802; Urm. 1860; 
Reymann 1785; KDR), Oberhof oder Plutzen Claus 1785 (Sembritzki 1918: 203), Plutzen-Klaus 
(Reymann 1849), Oberhof (Messt. 1912), Aukštkiemiai / Oberhof (Klkr 1923), Áukštkiemis (VP 2: 
60), Plucai / Pluciai (VP 2: 311). 
Vardo kilmė: vertimas iš vok. Oberhof. Vardas Áukštkiemiai ofocialiai patvirtintas 1923 m., nėra 
duomenų, ar vietiniai lietuviai vartojo tokį vardą anksčiau. 
Didžioji dabartinio kaimo dalis yra Klaipėdos priemiestis, nausėdija. Dvaro istorija aprašyta Elerto 
straipsnyje (Elertas 2005a: 52). 

Ažpurvia  (3b) ‒ kaimas ir buvusi dvarvietė Agluon nų snn., 9 km į rytus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 206 gyv., 
2011 – 23 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Achpurwen 1678 (BžnViz XVII: 144; Part. 1725), Achpurwen Jahn 1736, 
Aszpurwen John 1785 (Lange: 44), Aszpurwen John oder Aschpurwen (Goldbeck 1785: 5), 
Aszpurwen John oder Aszpurwen (SchrK 1796), Aszpurwen (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 
1875; Messt. 1912), Gut Aszpurwen (Urm. 1860), Aschpurwen (Lange: 44), Ašpurviai / Aschpurwen 
(Klkr 1923), Ãšpurvia  (taip), tarm. Ašpurvẽ, Ažpurvia  (VP 2: 57; LVŽ 1: 197). 
Eksp. 1959–60 (Svk): àšpurv͵ ·, àšpurv’us, àšpurv’ · g r͵à „buvę apie 10 sodybų“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Ažpurvis / Ašpurvis215, kuri fiksuojama kaimo apylinkėse. Tai 
sulietuvinta kuršiško asmenvardžio forma, sudaryta iš priešdėlio āz- > až- ir purvas (lat. purvs) 
‚pelkė‘, plg. kuršininkų āz (lat. aiz) ‚už‘. Asmenvardis Jahn Asche Purwe Klaipėdos krašte 
fiksuojamas dar 1590 m. (Kiparsky 1939: 262). Ar asmenvardis atneštas iš Kuržemės, ar gimė 
vietoje, pagal vietovę (‚už pelkės‘), sunku pasakyti. 
Kaimas įkurtas 1684 m., kai Michael Aschpurwis ten įsigijo žemės ir įkūrė dvarą (Sembritzki 1918: 
38). Dvaras prie A sės XVIII a. nukentėjo per Septynerių metų karą. XVIII a. dalį žemių nusipirko 
ir karčemą įrengė Joachim Jonathan. XX a. pradžioje dvarą valdė Johann Hoffman, specializacija 
– pieno produktai (Niekammer: 287, 288). Vienkiemiai buvo plačiai išsidėstę pelkėtose vietose, 

 
212 Andullis, Andulies, Andulat: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Andullis&ofb=memelland&modus=&lang=de  
213 Vitkauskas laiko germanizmu (Vitkauskas 1994: 131). 
214 Plačiau apie Anduli  istoriją žr. Kanarskas 2019.  
215 Aschpurwis, Aszpurwis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Aschpurwis&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Andullis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Aschpurwis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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jos XIX a. buvo sausinamos grioviais. Kaimas įsikūręs buv. didelės Ažpurvi  girios pakraštyje. 
Sovietmečiu išgriautas. Išlikęs girininkijos pastatų kompleksas. 

Bachmann* ‒ centrinio Bachmannslandt dvaro vardas. 
Vardo kilmė: trumpesnė Bachmannslandt forma. 

Bachmannslandt* ‒ buv. didelė dvaro valda ir apylinkė į rytus nuo Kla pėdos. Dalis buv. žemių ir pagrindinė 
dvaro sodyba dabar įeina į Kla pėdos mst.216. 
Kiti vardai ir formos: Backßmanßland 1540, Backmaslandt 1542, Backmasland 1563  (Diehlmann 
2006: 12), Baxeden 1541 (Kiparsky 1939: 84), Bakmaniškiai° (VP 2: 65), Adl. Bachmann oder 
Bachmannischken 1785 (Goldbeck 1785: 7; Sembritzki 1918: 173), Bachmannischken 1785, 
Bachmanniszken prieš 1820, Adlig Bachmann 1912 (Lange: 51), Paupis / Bachmann (Klkr 1923), 
Pãupis / Paupiai° (VP 2: 291). 
Vardo kilmė: 1434 m. nurodoma, kad Bachmanas (kaip dvaras) mokėjo mokesčius (Valančiūtė 
2005: 26). Asmenvardinės kilmės iš vok. Bachmann, tačiau visoje dvaro istorijoje nė karto 
nepaminėtas savininkas tokia pavarde217. 
Bachmannslandt apylinkei XVI–XVII a. priklausė ūkiai, vėliau virtę kaimais218: Jorge Pyctorn 1540, 
Gergen Pickturn (Wirkutten) 1687 (Virkučia ); Hans Daugell 1540, Petter Daugell 1687 (Daugùliai); 
Peter Dymbs 1540, Peter Dümbßen 1687 (Du pšiai)219; Jhan Putz 1540, Jacob Putze (Puhtzen) 1687 
(Putzen)220, Andres Schlenge 1540, Andreß Schlengen 1687 (Sléngiai); Jörge Krück 1540, Gergen 
Krügke (Gündullen) 1687 (Gindulia ); Mertenn Kraycke 1540, Martin Luhlekraggen (Löllen) 1687 
(Lelia ); Mertenn Kackell 1540, Janigke Kackell (Kackeln) 1687 (Kakliai°); Andreß Podagk 
(Tielennen) 1687 (Tyleniai° / Padagai°); Jacob Masur (Mohsuren) 1687, Benedict Pesche 1687 
(Šaulia ). 

Bãchmano žẽmė* ‒ naujas, neoficialus Bachmanlandt vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Bachmannslandt. 
Vardo kilmė: vertimas iš pirminio šios vietos vardo vok. Bachmanlandt. 

Báičiai (1) – kaimas Dovil  snn., 6,5 km į pietus nuo Gargžd , kairiajame M nijos krante. 1925 ‒ 153 gyv., 
2011 – 194 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Baiten 1685 (BžnViz XVII: 76; Urm. 1860; Reymann 1849, 1875; Lange: 
52), Bayten (Part. 1725); Prausell Szamba-Peter oder Bayten (Goldbeck 1785: 125), Praussel 
Szamba Peter oder Bayten (SchrK 1796), Baitai (Klkr 1923, 1926), Baičia , Báitai (VP 2: 64; MLE 
1: 111). 
Eksp. 1936 (Ptr) Báitiškė „vieta Baičiuose“ „seniau gyvenusio ūkin. sodyba, dabar toje vietoje 
įsikūręs kitas ūkininkas“. 
Eksp. 1959–60 (Svk) Báičiai. 
Eksp. 2019 (HL) „esam į Báit̕us, Báitæ·. Paskutiniu laiku aš sakau į Báičius. Galbūt čia jau dabartinė 
įtaka yra... Esam į Báit̕us“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Baitis, kuri čia paliudyta221. 1540 m. Lãšupėnuose fiksuojamas Petrasch 
Bayte (Diehlmann 2006: 104). Baltų Bait- šaknies asmenvardžiai paplitę nemažame plote. Plg. liet. 
pvd. Báitis, pr. Bayttik, Baytite (Trautmann 1925: 16), lat. Be ta k., avd. Beite ir kt. (LPŽ 1: 159), 
galbūt Boitte (?) (Blese 1929: 281). Tolimesnė etimologija miglota, galbūt verta sieti su baltų *be - 
/ bi - ‚bijoti‘? 

 
216 Kadangi Bachmano dvaro pagrindinė sodyba ir jos teritorija įeina į Klaipėdos miesto teritoriją, plačiau nei apie patį dvarą, nei 
apie jo istoriją čia nekalbama (daugiau žr. Valančiūtė 2005). Čia minimas kaip apylinkės, į kurią įėjo keletas aplinkinių kaimų, 
centras.  
217 Nors 1960 m. ekspedicijos informantas tvirtina, kad gyvenęs ūkininkas Bachmanas, tačiau to nepatvirtina jokie šaltiniai, o 
vardas pradėtas minėti taip seniai, kad XX a. gyventojai vargu ar tokią šeimą galėjo prisiminti. Be to, informantas iš kito kaimo.  
218 http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt  
219 Buv. kaimas, 1899 m. sujungtas su Šauliaĩs, dab. Klaĩpėdos mst. dalis.  
220 Kaimas Putzen / Jakob Putzen 1785 minimas kaip kulminis dvarelis (Sembritzki 1918: 209), XIX a. prijungtas prie Bãchmano 
dvaro.  
221 Baitis: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Baities&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Baities&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie M nijos, 8 sodybos (Goldbeck, ten pat.). XX a. 
pradžioje kaimą sudarė 4 ūkiai, per jį ėjo siaurasis geležinkelis, buvo stotis, veikė akmens 
skaldykla, kalvė (Lange: 52; MLE, ten pat). 1959 m. buvo 69 gyv. 1896 m. Báičių kapinyną 
kasinėjo Bezzenbergeris222. 

Báitiškė* (1) ‒ buv. gyvenamoji vieta Gedmin  k., Dovil  snn. 
Eksp. 1939 (Ptr): „priklausė kadaise prie Gedminų kaimo“, „dabar šita vieta išnykusi, apaugusi 
medžiais, buvusi girioje“. 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš asmenvardžio Báitis, žr. Báičiai. 

Bajohr-Mitzko* ‒ kitas Alksni  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Alksnia . 
Vardo kilmė: pirmoji dalis kildintina iš liet. bajõras, galimas dalykas, prievardžio, antroji dalis 
sietina su liet. pvd. M ckus, žr. Micka . 

Bajõrai (2) ‒ buv. kaimas prie buv. Kla pėdos krašto ribos, per jį ėjo valstybės siena; dabar Kretingõs mst. 
dalis. 1925 ‒ 302 gyv., 1939 ‒ 419 gyv. (Lange: 53). 
Kiti vardai ir formos: Bajorgaln (taip) (Carte 1670), Boyaren (Part. 1725), Bajor-Gerge oder 
Bajahren 1785 (Goldbeck 1785: 11), Bajor-Gerge po 1785 (Lange, ten pat), Bajor Gerge auch 
Bajohren (SchrK 1796), Bajohren (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), 
Bajohr-Görge po 1871, Bajohr-Gerge prieš 1895 (Lange, ten pat), Bajorai / Bajohren (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1540 m. Rubežiuose ir Kretingãlėje minimas Darge Bayor (Diehlmann 2006: 67), 
1736 m. ūkio savininkai yra Bajohr Gerge ir Darge (Kenkel 1972: 130). Kaimo vardas iš liet. pvd. 
Bajõras iš prievardžio bajõras ‚kilmingasis, privilegijuotas žemdirbys‘. Pavardė buvo 
susikoncentravusi Kretingãlės apylinkėse, bet nereta ir visame Kla pėdos krašte223. XIX a. antroje 
pusėje Bajõruose šia pavarde užfiksuotas vos vienas asmuo224. Dėl dalies Darge žr. Dargùžiai. 
1785 m. minimas kaip karališkas kaimas, 3 ūkiai (Goldbeck, ten pat). Bajõruose buvo valstybės 
siena, muitinė. XIX a. pabaigoje iki Bajõrų nutiestas geležinkelis iš Klaipėdos, I p. k. metais linija 
sujungė su Latvijos Priekule, bet tik 1932 m. geležinkelio atšaka nuo Bajõrų sujungė Klaipėdos 
kraštą su likusia Lietuva. Buvusios muitinės patalpose tarpukariu buvo įrengtas kalėjimas, 
gyvenvietėje veikė tekstilės fabrikas, plytinė, pieninė, paštas. Sovietiniais metais Bajõrai tapo 
Kretingõs miesto dalimi. 

Bakmaniškiai°* ‒ kitas ar Bachmano ar Bãchmano žẽmės vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Bachmannslandt. 
Vardo kilmė: su priesaga –išk- iš sulietuvintos dvaro vardo formos Bachmann. 

Baltruma * (?) – išnykęs kaimas ir dvaras Dovil  snn. 
Kiti vardai: Maž eji Jaka  (eksp.), Matz Baltrum Minaud? (Carte 1670), Iacks (Part. 1725), Kl. 
Jacken, Matz Nauda Baltrum oder Baltrummen 1785 (Sembritzki 1918: 200; Goldbeck 1785: 95), 
Matz Nauseda Baltrum auch Jacken (SchrK 1796), Balltrumen 1785, Naude Matzus, Klein Jacken 
1895 (Lange: 488), Baltrumai / Matz Nauda Baltrum (KlKr 1923), Lañkšikė (neof.). 
Vardo kilmė: iš baltų asmenvardžio formos Baltrum-, kuris dėl priesagos -um- labiau orientuoja į 
kuršių kalbinį paveldą (Blese 1929: 76). Klaipėdos krašte pavardė Baltrus labiau paplitusi 
Kretingãlės snn. Kirčio forma pagal Fenzlau (Fezlau 1936: 134). 
Atkreiptinas dėmesys į kitą vardo variantą ‒ asmenvardį Naude, būdingą vakarų baltams: kuršių 
Noudes, Noudite ir kt. (Blese 1929: 300), prūsų Naudyn ir pan. (Trautmann 1925: 67). 
Viename šaltinyje paminėtas vardas Nauseda tikriausiai prievardis nausėdas / a? ‚naujakurys‘. žr. 
Naus dai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). Buvo dvarvietė, 1913 m. 
savininku nurodomas Eduard Riegel (Niekammer: 291). Iš buvusio kaimo likę dvaro pastatų, likusi 
teritorija užstatyta. 

 
222 Plačiau Bezzenberger 1900.  
223 Bajohrs: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bajohrs&ofb=memelland&modus=&lang=de  
224 Bajohrs: http://genwiki.genealogy.net/Bajohren_(Kr.Memel)/Bewohner 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bajohrs&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Bajohren_(Kr.Memel)/Bewohner
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Baugstkorallen / Baugschkorallen / Bauskorallen* ‒ vokiškoje tradicijoje gyvavusi Baũgštininkų k. vardo 
forma. 
Kiti vardai ir formos:‒ žr. Baũkštininkai. 
Vardo kilmė: vietiniai lietuviai iš tarpukaryje vartotos of. suvokietintos formos pasidarė formą 
Bauškarãlė, kurios nemini Pėteraitis. Ši prigijo225 matyt dėl struktūrinio artimumo kuršiškoms 
formoms Kretingãlė, Smeltãlė ir pan. Kodėl ir kaip susidarė tokia vokiškos tradicijos forma, sunku 
pasakyti, gali būti, kad įtakos turėjo už poros kilometrų esančio Karãliškių (Žiobri ) gyventojo 
asmenvardis Jan Corallis, minimas 1637 m. (Sembritzki 1918: 47). 

Baũkštė*226 (2) ‒ kita Baũkštininkų k. vardo forma (LVŽ 1: 403). 
Kiti vardai ir formos: žr. Baũkštininkai. 
Vardo kilmė: nepriesaginė forma, tikriausiai ansktyviausia, kilusi nuo upėvardžio Baũkštė, išlikusi 
ir gyvojoje kalboje (žr. ekspedicijos medžiagą). 

Baũkštininkai (1) ‒ kaimas, buvęs dvaras Séndvario snn., 5 km į šiaurės rytus nuo Sléngių. 
Kiti vardai ir formos: Baugs-Korallen (Part. 1725), Baugst Corallen 1736, Baugschkorallen po 1785 
(Lange: 61; Goldbeck 1785: 11), Adl. Baugschkorallen, Baugsten, Baugstkorallen 1785, vėliau 
Baugskorallen (Sembritzki 1918: 174; Messt. 1912), Baugskarralen oder Baugsten (SchrK 1796), 
Baugsten (SchrK 1802; Reymann 1849), RG Baugskorallen (Urm. 1860), Baugskarallen (Reymann 
1875), Baugštininkai / Baugskorallen (Klkr 1923), Baũgštininkai (VP 2: 72). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): Baũgštininkai (of.), Baũgštė (Bãukštẹ) (ret.), Bauškurãlė (taip) (B uškuralẹ), 
„buvo dvaras“,  „už 3-4 km į pietus nuo buv. Žemgrindžių dv.“, „Oficialus burž. viešpatavimo 
laikų šio dvaro pavadinimas. Vietiniai gyventojai taip nevadina“, „žino tik K. Pakalniškis iš Eglynų 
k.“. 
Vardo kilmė: su priesaga -inink- iš upv. Baũkštė. Atrodo, kad priesaginę formą įteisino prijungus 
Klaipėdos kraštą, esama duomenų, kad senesnė vardo forma buvusi nepriesaginė. 
1785 m. minimas bajoriškasis dvaras ir kaimas su 13 sodybų (Goldbeck, ten pat), tačiau 
žemėlapiuose kaimas nurodomas jau XVIII a. pradžioje Sodybos buvo abipus kelio Klaipėda–
Klemiškė–Plikiai. 1817 m. 13 sodybų ir 75 gyv., 1846 – riteriškojo dvaro statusas, kaimo ir dvaro 
gyventojai kalbėjo lietuviškai ir vokiškai. 1874 dvare veikė spirito varykla. XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje dvarui priklausė Žemgrindži  palivarkas227. Pro dvarą ėjo siaurasis geležinkelis. 
Mokykla įsteigta prieš 1839 m. XIX a. pabaigoje pastatytas tipinis mokyklos pastatas, tarpukariu 
joje dėstyta vokiškai. Uždaryta XX a. 8 dešimtmetyje, pastatas išlikęs (Juška 2003: 376). 

Bauškaralė°* ‒ kitas Baũkštininkų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Baũkštininkai. 
Vardo kilmė: tai šnekamojoje kalboje vartota vokiškos kaimo vardo formos transformacija iš 
Baugskorallen228. 

Baxeden* ‒ istoriniuose šaltiniuose minimas Bachmano dvarų komplekso Bachmannslandt vardas. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraitis kaip antraštinę pateikia nekirčiuotą formą Baksėdžiai, rekonstravęs, 
greičiausiai iš Kiparskio nurodytos Baxeden. Toliau žr. Bachmannslandt. 
Vardo kilmė: greičiausiai tai į lietuvių kalbą netiesiogiai išverstas vokiškas vietos vardas 
Bachmannslandt, prie pirmosios vokiško vardo dalies pridėjus komponentą sėd- ‚sodyba, kaimas‘. 

Bebrun* / Bebruhnen* ‒ didelė apylinkė, ją XVI–XVII a. sudarė ūkiai, vėliau tapę kaimais, kurių viena 
dalis įeina į Kretingãlės snn., kita – į Daupar -Kviet nių snn. (Diehlmann 2006: 8, 12, 67–69, 174, 
177)229. 
Šaltiniuose registruoti apylinkės asmenvardžiai vėliau tapo kaimų vardais230: Michel Prewßs 1540, 
Michell Pruß 1687 (Plikia ); Schkodus Waydus 1540, Schode Waydusch 1687 (Skudžia  / 

 
225Vartojama ne tik šnekamojoje kalboje, bet ir spaudoje, nekilnojamojo turto skelbimuose. 
226 Ekspedicijos medžiagos rinkėjai rašybą grindžia upės vardo etimologija, nors Žiobri  k. anketoje abejoja upėvardžio rašyba.  
227 Daugiau apie dvaro istoriją Purvino straipsnyje (Purvinas 2019: 185-187).  
228 Paskubėta suteikti gatvės pavadinimą Baũkštininkų kaime, neišsiaiškinus vardo kilmės. 
229 Šaltinyje vadinama kaimu: „Bebrun das dorf“.  
230 1540 m. duomenys iš Diehlmanno (Diehlmann 2006: 67-69), 1687 m. iš Steuergefälle Vogtei Memel  http://wiki-
de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
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Vaidùžiai*); Gedemyn Syrinckall 1540; Gedtmin Girngallen 1687 (Girkaliai 2* / Katka ); Jhan 
Bormeyck 1540, Jahn Buringk Wittauten 1687 (Vytaũčiai); Jakusch Weßett 1540, Jahn Trusch 
Wehesaath 1687 (Triùšiai); Schättern 1687 (Šatria ); Jacob Jackschaith 1687 (Sėlena ); Wittko 
Szabern 1687 (Žiobria ); Mikusch Chursch 1687 (D. Kuršiai*); Thaleigke Hingke Chursch 1687 
(Tole kiai* / M. Kuršiai*); Mitzko Bojahr 1687 (Alksnia ); Jorge Jockscheyt 1540, Jurgen Jagkschaith 
1687 (Selen liai); Walyn (1540) (Val nai); Stentzla Budwill 1540 (Stančia ). 
Kiti vardai ir formos: Bebrun Grensath231 1511–1520 (Rowel 2005: 31), Bebrwn 1542, Bebrunen 
1563, 1647 (Diehlmann 2006: 8, 12; Kiparsky 1939: 190), Bebruhnen (Carte 1670)232, Bebrungis 
1785 (Sembritzki 1918: 5)233, Pėteraitis nurodo formas Bebrunischen arba Babrungis (be nuorodų) 
(VP 2: 73). 
Vardo kilmė: ar buvo vartojama Pėteraičio nurodyta priesaginė forma Bebrūniškė, neaišku234. 
Vietovardis kildinamas iš upės vardo Bebr nė (Flußchen Bebrun Ort Bebrun) (Diehlmann 2006: 
8). Gali būti, kad taip vietinių buvo vadinamas ir kaimas. 

Bebrūniškė* / Bebrūnai* / Bebrungis (?) ‒ rekonstruotas pagal šaltinius vardas, žr. Bebrun*. 
Beñdikai (1) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 9 km į pietvakarius nuo Kretingãlės. 

Kiti vardai ir formos: Bendict Pohszen 1685 (BžnViz XVII: 75), Bundien (taip) (Part. 1725), 
Bendicken 1744 (Sembritzki 1918: 97), Grigull Rund (Sembritzki, ten pat), Rund-Gerge oder 
Bendicken (Goldbeck 1785: 135), Rund Gerge auch Bendigken (SchrK 1796), Bendigken (SchrK 
1802; Urm. 1834; Reymann 1849), Bendicken, Rundgörge, Sperrkersten (Urm. 1860)235, Bendicken, 
Sperrkersten, Kundörge (taip) (Reymann 1875), Rund-Görge (Messt. 1912)236, Bendikai / Rund 
Görge (Klkr 1923), Bendika  (VP 2: 74). 
Eksp. 1959–60 (Svk): bẽ·ndẹk, · „6 sodybos“, „tarp Kalótės ir Karkliniñkų“ “Giruliuos buvęs 
žmogus, pavarde bẽndẹks“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Beñdikas, kuri Klaipėdos krašte populiari237; pavardė kildinama iš krikšto 
vardo Benedictus trumpinio, ypač paplitusi vakarų ir šiaurės žemaičių plote, plg. dar lat. pvd. 
Bendiks (LPŽ 1: 230). 
1744 m. trys ūkininkai ‒ Martin Labrenz, Peter Maure arba Mauritz, dar vadinamas Maurus, ir 
Christoph Bendick ‒ dalimis išperka Gėc vės dvarui priklausiusią žemę prie Kalótės. Pastarieji du 
gyveno kaime, vardu Rund Gerge, kitaip Grigull Rund arba Bendicken (Sembritzki 1918: 97). 1785 
m. minimas kaip mišrus kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas neaprašytas. 

Beñdiko Júodikiai*‒ kitas, sovietmečiu dar vartotas neoficialus Maž jų Júodikių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Maž eji Júodikiai. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Beñdikas (žr. Beñdikai) ir kaimo vardo Júodikiai. 

Be tuliškė* (1)238 ‒ buv. dvaras Séndvario snn., dab. rytinė Klẽmiškės II dalis. 
Kiti vardai ir formos: Bertulischken auch Tenden (SchrK 1796), Tenden (SchrK 1802), Tendischken 
prieš 1785, Bertuliszken po 1820 (Lange: 69), Bertulischken od. Tenden od. Tendischken 1785 
(Sembritzki 1918: 175, 220)239, Gut Bertulischken (Tenden adl. Zenkuhnen) (Urm. 1860), 
Bertulischken (Reymann 1875; KDR), Bertuliškė / Grünheide Gut (Klkr 1923), Tendžiai°, Tendiškė° 
(VP 2: 76). 
Vardo kilmė: Su priesaga –išk- iš pavardės Bertulis. LPŽ duomenimis, dažnai kirčiuojama 
pirmame skiemenyje ir priskiriama latviškam vardynui (LPŽ 1: 242). Pavardė greičiausiai 

 
231 Ši vardo dalis nėra aiški, gal sietina su vok Grenze ‚siena‘?  
232 Į apylinkę Bebruhnen šiame žemėlapyje įeina ūkiai, vėliau tapę kaimais: Jetkant Wallen, Hans Talut, Skudwaiduß, Gedmin Girkal, 
Jan Truß Weßait, Jan Buring Witaut, Mikus Ruß, Stans Seslauder, Hinke Kurß, Schattren, Pakmohr, Jan Witten, Wenskas, galbūt ir 
kiti, tačiau sunku apibrėžti tikslesnes ribas.  
233 „die Gegend um den so heißenden Zufluß der Dange bei Crottingen“. Jei formos Bebrungis rašyba -ung atitinka fonetinį -ung, 
galima svarstyti apie upėvardžio Babrùngas/ Bebrùngas (Plungės r.) atitikmenį. 
234 Remtis tik vokiška forma Bebrunischen, nėra patikima, o kitų duomenų jis nepateikia. 
235 Šiame žemėlapyje kaip atskiri vietovardžiai pažymėti visi trys vardai ten, kur vėliau nurodomi tik Beñdikai (Rund Görge).  
236 Šiame žemėlapyje mažesniu šriftu parodyta senoji kaimo vieta, o kaimo centras šiauriau.  
237 Bendicks, Bendiks ir kt: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bendik&ofb=memelland&modus=&lang=de 
238 LVŽ šiuo vardu nurodoma kaimo dalis Dovil  snn. (LVŽ 1: 446).  
239 „Jetzt Adl. Grünheide“ (Sembritzki 1918: 175).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bendik&ofb=memelland&modus=&lang=de
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priesagos -ul- vedinys iš krikšto vardo Bartholomeus trumpinio Bertas, Bertis, Bertys ar pan. 
Struktūra ir kirčiavimas pagal Pėteraitį (VP 2: 76)240. 
1785 m. nurodomas kaip kulminis dvaras, 1 ūkis (Goldbeck 1785: 13), 1873 m. prijungtas prie 
Grünheide (Lange, ten pat). 

Birbinčia  (4) ‒ kaimas Dovilų seniūnijoje, 8 km į vakarus nuo Gargžd , Birbinči  kalvyne (Birbinči  kalna ). 
1925 ‒ 100 gyv., 2011 ‒ 44 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Birbinschen 1615 (Sembritzki 1918: 43; Part. 1725), Pirbinzen (Carte 1670), 
Nausseden Jakob oder Birbintschen (Birbinßen) (Sembritzki, ten pat: 202), Nauseeden Jacob oder 
Birbintschen (Goldbeck 1785: 103), Nauseden Jacob oder Birbindschen (SchrK 1802; Urm. 1860), 
Birbinßen, Birbinszen po 1785, Nauseeden Jacob (Lange: 525; Reymann 1875; KDR), Birbinčiai / 
Nausseden Jacob (Klkr 1923), Birbiñčiai (VP 2: 79). 
Eksp. 1959–60 (Svk): b rbinč. . 
Vardo kilmė: iš avd. Birbiñčius (Fenzlau 1936: 90), pavardė fiksuojama netolimuose kaimuose241, 
plg. liet. bi binas ‚tokia musė‘ (LKŽe) ir pan. 
Įkurtas prieš 1615 m., 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Bireniškiai* / Berẽniškiai* (?) ‒ buv. kaimas Daupar -Kviet nių snn., 1896 m. sujungtas su Kùliškiais 
(Sembritzki 1918: 175). 
Kiti vardai ir formos: Bierenischken (SchrK 1796; 1802; Reymann 1849), Birrenischken 
(Urm. 1860; Reymann 1785), Biron škiai (VP 2: 79). Pėteraitis formą Biron škiai tikriausiai ėmė iš 
Kalvaičio (VK: 29), tačiau ji ten nesukirčiuota, o ekspedicijų medžiaga rodo, kad šis vietovardis 
turėtų būti kirčiuojamas Berẽniškiai242. 
1724 m. minimas Dawid Berennis, kuris turėjo šatulinės žemės. 1785 m. minimas kaip šatulinis 
dvaras prie sienos  2 sodybos (Goldbeck 1785: 13). 1848 m. nurodomas kaip palivarkas, 1875 m. 
žemę valdė valstiečiai iš Smilgýnų ir D nviečių (Sembritzki 1918: 43, 175). 

Birkenhain* ‒ kitas Bružynų vardas. 
Kiti vardai ir formos: Bružynai°. 
Vardo kilmė: iš vok. Birke ‚beržas‘ ir Hain ‚giraitė, miškelis‘. 

Birkenwalde* ‒  kitas Žemgrindži  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Žemgrindžia . 
Vardo kilmė: vėlyvas vardas, pridėtas 1866 m. Kilęs iš vok. Birkenwald ‚beržynas‘. 

Bi žininkai (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 7 km į pietus nuo Pr ekulės, dešiniajame M nijos krante. 1925 ‒ 76 
gyv., 2011 ‒ 22 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Birsininken 1678 (BžnViz XVII: 155), Birseningken (Part. 1725), Herrmann-
Birszenincken prieš 1730, Herrmann-Birszeningcken po 1736, Birszenincken po 1785 (Lange: 77), 
Hermann Birszenincken oder Birszenincken (Goldbeck 1785: 51). Birßeningken od. Herrmann 
Birßeningken 1785 (Sembritzki 1918: 175), Birszeninken (SchrK 1796), Birzenineken (Urm. 1860), 
Birszeningken (Reymann 1875), Birßeninken (Messt. 1912; Lange: 77), Biržininkai / Birszeninken 
(Klkr 1923). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš žodžio b rža, b ržė ‚beržų miškas‘ (VP 2: 80), tačiau tarp jo 
pateiktųjų vokiška rašyba variantų nėra Herrmann-Birszenincken ar pan., kurie labiau orientuoja į 
asmenvardinę kaimo vardo kilmę, nors lygiai tokio vėlesniuose sąrašuose nerasta. Asmenvardinę 
kilmę rodo senieji įrašai vienaskaitos forma: 1511–1520 m. Vyžeikių valsčiuje minimas Herman 
Bersenigk (Rowel 2005: 30), 1540 m. Herman Beerschenick (Diehlmann 2006: 48). Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad šis ankstyvas asmenvardžio užrašymas yra tik iš dalies aplietuvinta latviško 
asmenvardžio forma: sch leidžia perskaityti ž, tačiau tiek šaknies ilgumas (lat. bērzs ‚beržas‘), tiek 
priesaga orientuoja į latvių kalbą; taigi nenuostabu, kad ši pavardė buvo reta ir nefigūruoja 
vėlesniuose Klaipėdos krašto asmenvardžių sąrašuose. 

 
240 Skirtingai negu nurodoma Purvino straipsnyje (Purvinas 2019: 187). 
241 Birbinczus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Birbinczus&ofb=memelland&modus=&lang=de 
242 Eksp. 1960 (Grnv, Kuliškių ank.) Berèniškẹ „miškas“, „Lapuočiai, ten lapių būdavo“, „Kuliškių kaimo pakraštyje“. 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Birbinczus&ofb=memelland&modus=&lang=de


68 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 13 sodybų (Goldbeck, ten pat). 1905 m. 90,9 % 
gyventojų gimtoji kalba buvo lietuvių. Kaime užaugo žinomas Mažosios Lietuvos visuomenės 
veikėjas, 1923 m. sukilimo dalyvis Martynas Reisgys.243 MLE kaimas neaprašytas. 

Blauzdžia * (4) – kitas Šventvakãrių kaimo vardas (VP 2: 399). 
Kiti vardai ir formos: žr. Šventvakãriai. 
Vardo kilmė: 1785 m. įrašas Blausden-Andres leidžia spėti, kad iš pavardės Blauzdỹs, tačiau tokios 
Klaipėdos krašto registruose nerasta, LPŽ Blauzdys užrašytas Žemaitijoje, galbūt sietinas su liet. 
blauzdà, tačiau abejonių kelia pavardės fiksavimas paribiuose su Latvija (LPŽ 1: 272), be to, 
leksema blauzdà nebuvo paplitusi žemaičių tarmėse. 

Blinden-Wittko* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1897 m. įtrauktas į Dargužiùs. 
Kiti vardai ir formos: Wittblind (taip) (Carte 1670), Blinden Wittko (SchrK 1796; Goldbeck 1785: 
15), Blinde Wittko 1820 (Lange: 80), Blinden Witko (Urm. 1834), Blinden Witko (Szillinnen) (Urm. 
1860), Blinden (Reymann 1875; KDR), vėliau nebepasirodo. 
Vardo kilmė: iš dviejų asmenvardžių, sietinų su baltų Blind-, plg. bl nda ‚nuskaręs drabužis‘ (užr. 
Salantuose), blįsti ‚temti, niauktis‘, ‚dilti, kiurti, retėti, kedėti (apie drabužį)‘, lat. bliñda ‚tinginys, 
valkata, mergišius‘ (ME 1: 315), blīst ‚greitai augti, tarpti, storėti‘ (ME 1: 316). Vokiška 
asmenvardžio versija (LPŽ 1: 277) nelabai tikėtina dėl junginio su Wittko, be to, mažų ūkių 
savininkai vokiečiai iki XIX a. šiose apylinkėse būdavo retenybė. Antrasis vardas Wittko 
greičiausiai atitinka liet. V tkus (LPŽ 2: 1241). 
1785 m. minimas kaip karališkasis valstiečių ūkis, 2 sodybos (Goldbeck 1785: 15). 

Blyžiai°*‒ buv. kaimas Kretingãlės snn. 1897 m. sujungtas su Pip rais (VP 2: 82). 
Kiti vardai ir formos: Dautzen Thoms. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Blýžos, transkr. Blî·žuos244 „vs.“ (viensėdis?), „nuo asm. Blýža“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Blýža (Fenzlau 1936: 103), kuri kaime ir apylinkėse gausiai paliudyta245. 
Pavardės kilmė nėra visai aiški, tačiau jos didelė koncentracija Klaipėdos krašte ir šiaurės žemaičių 
plote (LPŽ 1: 280) leidžia ieškoti kuršiškos kilmės ir spėti galimą sąsają su lat. vv. bliežas (Blese 
1929: 281), blīžs ‚storas ir stiprus‘, toliau galbūt su blīst, bliest ‚storėti, augti‘ (ME 1: 317), lietuvių 
kalboje šios šaknies žodžių reikšmėmis ‚gulėti paslikam, sunkiai eiti‘ vartosenos arealas gerokai 
nutolęs nuo Klaipėdos krašto. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 2 sodybos (Goldbeck 1785: 27). 

Blušia * (4) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., šalia Kalótės geležinkelio st., 9 km į pietvakarius nuo Kretingãlės. 
Kiti vardai ir formos: Bluschen (Part. 1725), Wehsaath Herman od. Bluschen oder Schlaweggen od. 
Schlaweg Peter, vėliau Wessat Herrmann (Goldbeck 1785: 178: Sembritzki 1918: 223)246, Schlawey-
Peter oder Bluschen (Goldbeck 1785: 143), Schlaweg Peter 1785, Schlawey-Peter po 1785 (Lange: 
82), Bluschen oder Wesath Herrman (SchrK 1796), Blußen 1815, Bluszen po 1832 (Lange, ten pat), 
Bluschen (Urm. 1834), Bluschen (Hermann Wehszeit) (taip) (Urm. 1860), Schlagweg-Peter po 1871 
(Lange, ten pat), Weßath Hermann (Messt. 1912), Blušiai / Wessat Hermann (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš pavardės Blùšius, Blušỹs (Fenzlau 1936: 107), kuri gausiai paliudyta apylinkėse247. 
LPŽ nurodo, kad ši pavardė užfiksuota tik aplink Klaipėdą, tačiau etimologijos nepateikia (LPŽ 1: 
281). Galbūt atsargiai sietinas su liet. blusa, lat. blusa, plg. dar Blusze (Blese 1929: 581). Kirčio 
forma pagal Pėteraitį (VP 2: 83)248. 
1785 m. minimi kaip karališki ūkiai su 2 sodybom (Goldbeck, ten pat). Kaimas išnyko sovietmečiu. 
Apylinkėse tyrinėto kapinyno radiniai datuojami III–V a. (MLE 1: 188). 

 
243 Tarp kitų M. Reisgio  nuopelnų svarbus yra lietuvių kalbos įtvirtinimas Klaipėdos krašto mokyklose (Juška 2003: 303, 305–
307), plačiau apie M. Reisgį https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/martynas-reisgys-likimo-vingiuose---krasto-
istorija-1514228/ 
244 Pagal transkripciją neaiški forma (vietininkas?). 
245 Bliesza, Bliesze ir kt. http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Blyszis&ofb=memelland&modus=&lang=de  
246 Šitą vardų painiavą Sembritzkis išaiškina kaip dviejų kaimų junginį: 1818 ir 1848 Schlaweg Peter oder Bluschen ir Wesath 
Hermann oder Bluschen buvo du skirtingi kaimai (Sembritzki, ten pat). Panašiai rodo ir žemėlapiai.  
247 Bluschies, Bluszus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bluschus&ofb=memelland&modus=&lang=de  
248 LVŽ Blùšiai (taip) nurodomas kaip kapinių vardas prie Klaipėdos (LVŽ 1: 82), tačiau neaišku, ar tame pačiame kaime.  

https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/martynas-reisgys-likimo-vingiuose---krasto-istorija-1514228/
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/martynas-reisgys-likimo-vingiuose---krasto-istorija-1514228/
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Blyszis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bluschus&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Bobia * (4) ‒ buv. kaimas Dovil  snn., apie 2 km į vakarus nuo Dovil , buvo siaurojo geležinkelio stotelė. 
1925 – 41 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stenzell Schulst (taip) 1685 (BžnViz XVII: 77), Stentzell Schugsta 1687249, 
Schugsta Stentzel 1736 (Kenkel 1972: 135), Schugsta Stantzel oder Baben (Goldbeck 1785: 146), 
Schugsta Stenzel oder Baben 1785 (Sembritzki 1918: 213; SchrK 1796), Baben (Reymann 1849), 
Baben (Schugsta Stenzel) (Urm. 1860), Schugsda-Stenzel po 1912 (Lange: 698), Bobiai / Schugsta 
Stenzel (Klkr 1923), greta Babiaio (LVŽ 1: 83). 
Vardo kilmė: iš pavardės Babis ar Babys, kuri kaime užfiksuota250, Lietuvoje užregistruota tik 
Klaipėdos krašte (LPŽ 1: 147). Ji gali būti latviškos kilmės, plg. lat. pvd. Babulis, vv. Babi, ež. 
Babīte, galbūt galima sieti su lat. babis ‚baubas, babaužis‘, babulis ‚plepys‘ (ME 1: 246). Kita 
pavardė galėtų būti Bobỹs (VP 2: 83), bet ši tikriausiai liaudies etimologijos paveikta ir lituanizuota 
ta pati Babỹs251. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat), MLE kaimas 
neaprašytas. 

Böttelsdorf*‒ XVI–XVII a. šaltiniuose minima apylinkė, kelių kaimų apie Rimkùs junginys. 
Kiti vardai ir formos: Böttelsdorff 1687, Bottelsdorff, Böttelßdorff 1540 (Diehlmann 2006: 97)252. 
Vardo kilmė: žr. Bùdelkiemis. 
Į apylinkę įėjo kaimai: Pawll Syrge 1540 / Paull Sirga 1687 (Žirgapauliai); Jacub Taleck 1540 / 
Jacob Talleigke 1687 (Tole kiai); Matz Weell 1540 / Matz Wehle 1687 (Skrandžia ); Peter Janus 
1540 / Peter Janusch 1687 (Janusch Peter); Maschell Syrbe / Mausell Gerwe 1687 (Maušẽliai); 
Nicolau Skrandell 1687 (Skranden Niclaus); Gergen Skrandell 1687 (Ilg niškiai); 

Brãciškė* (1) ‒ buv. palivarkas prie Pr ekulės dvaro, šalia kelio Klaipėda‒Tilžė (Klžem. 1938; VP 2: 83). 
Kiti vardai ir formos: Braczen 1683 (BžnViz XVII: 120), Vw Bratzischken (SchrK 1796; Reymann 
1849; Urm. 1860; Messt. 1912), Bratzischken 1785 (Sembritzki 1918: 176), Brãčiškė (Fenzlau: 91). 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Brãcas (of. Bratz) (Fenzlau, ten pat)253. Pavardė, 
greičiausiai, vokiškos kilmės (LPŽ 1: 296). Panašu, kad forma su -išk- pakeitė kitą, senesnę vardo 
formą be jos. Kaimo vardo kirčio forma pagal Fenzlau (Fenzlau 1936: 91). 
1785 m. palivarkas priklausė Pr ekulės dvarui (Sembritzki 1918: 176). 

Brenciagalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, netiksliai fonetiškai rekonstravo Brenziagalė° iš 
Sembritzkio Brenzigalle (VP 2: 172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, 
nėra visai aišku. 1960 m. ekspedicijoje neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie pavardės Breñcis254, kuri 
yra latviškas trumpinys iš Laurentius, plg. dar vv. Lãbrenciškė (LPŽ: 357). 

Brukn nė (2) ‒ lietuviškas Pošk  karčemos vardas (VP 2: 86). 
Kiti vardai ir formos: Paaschken Krug (SchrK 1796), Paaschken Krug oder Brucknin 1785 
(Sembritzki 1918: 204), Paaschker Krug (Urm. 1860). 
Vardo kilmė: tikriausiai senesnis šios vietos vardas, priesagos -in- vedinys iš brùknė ‚viržinių 
šeimos augalas, jo uoga‘. Vardą galėjo motyvuoti miškingos apylinkės. 
1785 m. minimas kaip karališkoji karčema, 1 sodyba (Goldbeck 1785: 111). 

Bruzdeilýnas (1) / Bruzdéilynai (1) (?)255 ‒ kaimas Kretingãlės snn., 9 km į vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 
77 gyv., 2011 – 34 gyv. 

 
249 http://genwiki.genealogy.net/Schugsta-Stenzel 
250 Babis: http://genwiki.genealogy.net/Schugsta_Stenzel/Bewohner 
251 Ši LPŽ taip pat fiksuojama tik Klaipėdos krašte, žodyno autoriai nukreipia į Babỹs, žr. dar Bobis, Bobies: 
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bobbys&ofb=memelland&modus=&lang=de 
252 1687 m. duomenys iš http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F#B.C3.B6ttelsdorff_.28Bezirk.29 
253 Bratz, Braatz: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bratz&ofb=memelland&modus=&lang=de  
254 Brence, Brenzis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Brenzies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
255 Neaišku, kodėl sovietmečiu normine atstatyta vienaskaitinė kaimo vardo forma Bruzdeilýnas (LTSR ATSŽ) ir iki šiol laikoma 
normine (LVŽ 1: 577), kodėl skiriasi kirčiavimas nuo pavardės Bruzdéilynas, kuri Klaipėdos krašte iki šiol nėra retenybė. Pėteraitis 
nurodo tik Bruzdéilynai (VP 2: 87).  

http://genwiki.genealogy.net/Schugsta-Stenzel
http://genwiki.genealogy.net/Schugsta_Stenzel/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bobbys&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F#B.C3.B6ttelsdorff_.28Bezirk.29
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Bratz&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Brenzies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Bendik Brußdel (Carte 1670), Brusz Dehlin (taip) (Part. 1725), Brusdelienen 
Bendig (SchrK 1796; Goldbeck 1785: 18), Brusdeylinen Bendig 1785 (Sembritzki 1918: 176), 
Brusdelinen Bendig (Urm. 1832), Brusdelinen Bendig (Brusdeilinen) (Urm. 1860), Brusdeylinen 1895 
(Lange: 95), Brusdeilinen (Reymann 1875: Messt. 1912), Bruzdeilynai / Brusdeilinen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: nelabai aišku, ar asmenys Jacob Delyn, Greger Delynn, užfiksuoti Meschekerkell 
apylinkėje 1511–1540 m. (Rowel 2005: 32; Diehlmann 2006: 61), sietini su XVII a. žemėlapiuose 
nurodytu Brusz Dehlin, Bendik Brußdel, kuris neabejotinai yra vėlesnio ūkio savininkas. Kaimo 
vardas iš pavardės Bruzdéilynas ar Bruzde lynas (Fenzlau 1936: 78) kuri ir mūsų dienomis 
fiksuojama tarp Kla pėdos ir Kretingõs (LPŽ 1: 318). Pats asmenvardis gali būti tiek lietuviškas, 
tiek latviškas, ypač anksčiausia jo forma Brußdel (plg. Mingėla, Daugėla), sietina su liet. bruzd ti, 
lat. bruzdēt ‚dundėti, griausti (apie perkūniją)‘ (ME 1, 340). Priesagos -in / -īn variacijos šiame 
krašte pasitaiko ne kartą, sąsają su latvišku vardynu rodo gana siauras paplitimas šiaurinėje 
Klaipėdos krašto dalyje. Siejimas su lietuviškais priesagos -eila vediniais (LPŽ, ten pat) mažiau 
įtikimas dėl to, kad jie paplitę rytinėje Lietuvos dalyje. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
pavardė gali būti susiformavusi iš dviejų asmenvardžių, kuriuos kaip atskirus vardus rodo XVI a. 
šaltiniai. Tokiu atveju reikėtų ieškoti pavardės *Dēl-in /-īn etimologijos, kuri nuvestų į kuršių 
vardyną, plg. Kurše: Dele, Dehling (Blese 1929: 283). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1889 m. įkurta mokykla, 
aptarnavusi šio ir gretimo kaimo bendruomenę. 1939 m. mokyklą lankė 29 vaikai, mokoma 
lietuviškai. Sovietmečiu mokykla buvo išaugusi į aštuonmetę (Juška 2003: 376). MLE kaimas 
neaprašytas. Pastarąjį dešimtmetį jis auga kaip Klaipėdos priemiestis. 

Bružynai°* (Brožýnai?) ‒ buv. kaimas ir dvaras į pietus nuo dab. Budrik  k., prie kelio Klaipėda‒Šilutė. 
1864 m. sujungtas su Budrika s (Gause 1983: 34). 
Kiti vardai ir formos: Birkenhain 1685 (BžnViz XVII: 77; Messt. 1912), Garn-Broßien (be datos), 
Broszienen 1785, Birckenhayn po 1785 (Lange: 75), Broszienen oder Birckenhayn (Goldbeck 1785: 
18), Birkenhain od. Broßienen 1785 (Sembritzki 1918: 175), Broszienen oder Birkenhayn (SchrK 
1796), Gut Birkenhain (Broszienen) (Urm. 1860), Broszienen (Reymann 1849; 1875; KDR), 
Budrikai / Birkenhain (Klkr 1923)256. 
Vardo kilmė: priesagos -yn- vedinys iš pavardės Bružys arba Brožys, kurios tiek rašyba, tiek forma 
šaltiniuose labai įvairuoja257. 
Dvaras įkurtas 1768 m. (Lange, ten pat). 1785 m. ten buvo laisvai paveldimas dvaras su 1 sodyba, 
1846 m. dvare yra 22 gyv., visi kalbėjo vokiškai (plačiau apie dvaro istoriją žr. Genienė 2005). 

Bùdelkiemis* (1) ‒ buv. kaimas ir dvaras dab. pietinėje Kla pėdos mst. dalyje, apie 9 km nuo miesto centro. 
Kiti vardai ir formos: Buttelsdorf 1511–1520 (Rowel 2005: 32), Bottelsdorf po 1540 (Lange: 93), 
Böttels Dorf (Carte 1670), Budelkeim (Part. 1725), Szirgapaulen oder Buddelkehmen (Goldbeck 
1785: 163), Budelkehmen od. Szirgapaulen (SchrK 1796)258, Buddelkehmen (SchrK 1802; Reymann 
1849; Urm. 1860; Sembritzki 1918: 176), Budelkiemis / Buddelkehmen (Klkr 1923; Klaipėda 1935). 
Vardo kilmė: Sembritzkis nurodo, kad kaimo vardas Budelkiemis yra lietuviškas vertimas iš vok. 
Böttelsdorf (Sembritzki 1918: 44), šis vardas anksčiau reiškė ne kaimą, o apylinkę, susidedančią iš 
kelių kaimų. Pirmoji dalis yra vok. avd. Böttel, antroji Dorf ‚kaimas‘. Lietuviška vardo forma 
Bùdelkiemis galėjo būti paveikta liaudies etimologijos Büttel : bùdelis. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas prie Smeltãlės su 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). 

Budeningken Gedmin* ‒ kitas Smilgýnų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Smilgýnai. 
Vardo kilmė: iš liet. b dininkas ‚būdos, lūšnos gyventojas‘ ir vardo Gedminas, žr. Gedmina . 

Budrika  (3b) ‒ kaimas Séndvario snn., 6 km į pietus nuo Sléngių, šalia Jak  žiedinės sankryžos ir pramoninės 
miesto zonos. 1925 ‒ 77 gyv., 2011 ‒ 157 gyv. 

 
256 1923 m. buvo patvirtintas lietuviškas vardas Budrikai (pagal gretimo kaimo, su kuriuo susijungė, vardą), o vokiškas liko 

Birkenhain.  
257 Bruszis, Broszies, Broszat, Bruszat: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Broszies&ofb=memelland&modus
=&lang=de 
258 Kituose šaltiniuose tai du atskiri kaimai.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Broszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Broszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Broszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Jahn Buddricken 1685 (BžnViz XVII: 83), Pakawarschen prieš 1730 (Lange: 
98), Packawotzen (Part. 1725), Budricken Jahn po 1736, Budricken-Jahn (Goldbeck 1785: 19), 
Buddricken Jahn oder Pakawarschen 1785 (Sembritzki 1918: 176), Buddricken oder Buddricken Jahn 
(SchrK 1796), Birszken259 prieš 1820 (Lange, ten pat), Buddricken Jahn (Urm. 1860), Budricken 
(dvaras260) po 1871 (Lange, ten pat), Buddricken (Reymann 1849; 1875; KDR), Budrikai / 
Birkenhain (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Ratterslandt apylinkėje minimas Budrack (Rowel 2005: 32). Iš liet. 
pavardės Bùdrikas / Budr kas, (of. Buddrick, Buddricks, Buddrich ir pan.), kuri Klaipėdos krašte 
labai populiari261. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1864 m. kaimas 
sujungtas su Bružynais (Birkenhain), o palivarkas Buddricken Jahn prijungtas prie Séndvario dvaro 
(Sembritzki, ten pat). 

Budwillen Macke* ‒ kitas Milkurpių° vardas (Sembritzki 1918: 193). 
Kiti vardai ir formos: žr. Milkurpiai°. Lietuviška šio vietovardžio vartosenos tradicija nežinoma. 
Vardo kilmė: iš baltiško asmenvardžio Bùdvilas arba Bùtvilas (LA: 80). Antrasis vardas – neaiškios 
kilmės (plg. pvd. Mãkas, Makỹs), fiksuojamas beveik tik Klaipėdos krašte (LPŽ: 138). 

Builiai°* ‒ buv. kaimas Dovil  snn., 1863 m. prijungtas prie Švẽpelių. 
Kiti vardai ir formos: Boylen (Part. 1725), Boylis Peter 1736 (Lange: 88), Boylen Peter od. Builen 
1785 (Sembritzki 1918: 176), Buylen oder Boylen Peter (SchrK 1796), Boylen Peter (SchrK 1802), 
Boilen Peter (Reymann 1849; Urm. 1860), Builen 1785, Boilen (Reymann 1875; KDR). 
Vardo kilmė: iš avd. Builis ar pan. Klaipėdos krašto genealogų duomenų bazėse toks neužfiksuotas, 
LPŽ nurodomas kaip latviškas, registruotas tik Skuode (LPŽ 1: 335). Sietinas su lat. avd. Builis, 
vv. Builis, Buîļi (Plāķis 1936: 55), lat. buîlis ‚neaštrus, negaląstas peilis‘ (ME 1: 346), plg. liet. builùs 
‚pailgai apskritas‘ (LKŽe) arba bu lis ‚kūjagalvinių šeimos žuvis‘. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis kaimas (Sembritzki, ten pat). 

Butka  (4) – kaimas Pr ekulės snn., 6 km į šiaurę nuo Pr ekulės. 1925 – 120 gyv., 2011 ‒ 81 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Butkas 1683 (BžnViz XVII: 125), Grigelis beym Jacuns Buttkus (CatPrök), 
Budkay (Part. 1725), Mantrum Martin 1736, Martin Mantram 1785 (Lange: 101), Buttken, Butken 
oder Martin Mantrum 1785 (Sembritzki 1918: 177), Martin Mantrum oder Buttken (SchrK 1796), 
Buttken (SchrK 1802; Reymann 1849, 1875; Messt. 1912), Butkai / Buttken (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Bùtk  „buvo 9, dabar yra 8 ūkiai“, „apie 3 km į rytus nuo Dituvos“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Bùtkus, kuri buvo populiari Klaipėdos krašte, artimiausi kaimai, kur ji 
užfiksuota, yra: Pr ekulė, Daugmanta , Pangesa . 
Tarpukariu keliolika sodybų driekėsi palei Šernų–Priekulės vieškelį. Kaimo pakraštyje buvo 
didelis miškas. Butkuosè gimė gydytojas ir kraštotyrininkas Vilius Ašmys. Išlikusios senos 
kapinaitės. 

Butkẽliai (2) ‒ kitas Mùižininkų kaimo vardas. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Butk  anketa): Butk l , Klein Butken, nurodyta, kad Butkẽliai yra naujesnis, 
o Mùižininkai senesnis tos pačios vietos vardas. 
Vardo kilmė: deminutyvinės priesagos vedinys iš kaimo vardo Butka . 

B dininkai* (1) ‒ kitas Smilgýnų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Smilgýnai. 
Vardo kilmė: iš liet. b dininkas ‚būdos, lūšnos gyventojas‘. Vokiečių kalba užfiksuotas ir dvigubas 
vardas Budeningken Gedmin. 

B dviečiai (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 4 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės, 1925 ‒ 75 gyv., 2011– 7 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Budwyten 1683 (BžnViz XVII: 123), Budwethen Gerge po 1736 (Lange: 90; 
Goldbeck 1785: 20), Budwethen George prieš 1785 (Sembritzki 1918: 177), Budwehten po 1785, 
1912 (Urm. 1860; Lange: 99), Budviečiai (Klr. 1926). 

 
259 Vienintelį kartą pasitaikęs šio kaimo vardas gali būti klaida.  
260 Greičiausiai turimas omenyje Brožýnų dvaras (vok. Birkenhain).  
261 Buddricks, Buddriks: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Buddrik&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Buddrik&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Eksp. 1959–60 (Vng): B dviečiai (B dvėt )262 „buvo 9 ūkiai“. 
Eksp. 2019 (HL): „Ir toliau B dvietei, ar ne? (Kaip vadinosi?) B dvi·t .,  į B dvi·tʼus. 
Vardo kilmė: Rytprūsiuose šis kaimo vardas kartojosi keliose vietose (VP 2: 90). Gali būti 
asmenvardinės kilmės, žmonių su pavarde Budwetis, Budweth užfiksuota nemažai, ypač apie 
Lañkupius. Plg. dar lat. vv. būdvitis (Plāķis 1936: 73). Bet įmanoma ir iš daiktavardžių būdà ir vietà 
(LVŽ 1: 590). Pagal pavardės migraciją panašu, kad jos šaknys būtent apie Lañkupius (apie 15 km 
nuo B dviečių), o iš ten galėjo atsikelti žmogus su pavarde, kilusia iš vietos vardo. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 9 ūkiai (Goldbeck, ten pat). MLE aprašytas kitas kaimas 
Ragainės apskr. 

Callatenn* ‒ XVI–XVIII a. šaltiniuose taip vadinta apylinkė263, kurios centras buvo Kalótės k. 
Į apylinkę įėjo ūkiniai vienetai, kurių dalis vėliau tapo atskirais kaimais, jie tais pačiais vardais 
išliko arba buvo sujungti su kitais kaimais: Paul Gedtwill 1687 (Gedwill Paul* / Lãbrenciškė); 
Herman Weßnoth 1540, Herman Wehesaath 1687 (Wessat Hermann* / Blušia ); Peter Schlawegl 
1687 (Schlaweg Peter* / Blušia ); Kasten Sperre 1687, Krystenn Sperr 1540 (Sperr-Kersten* / 
Beñdikai); Gergen Rundt 1687, Greger Rundt 1540 (Rund Görge* / Beñdikai); Nicolau Podtschiedt 
1687 (Podszeiten Niclau* / Beñdikai). 1736 m. Collathen apylinkėje registruoti tie patys 6 kaimai 
(Kenkel 1972: 128). 
Kiti vardai ir formos: Collahten 1687 264, Collathen 1736 (Kenkel, ten pat). Toliau žr. Kalótė. 
Vardo kilmė: žr. Kalótė. 

Calnyn* ‒ XVI a. užfiksuotas galimai senesnis Kalnuvėnų 2 vardas. 
Carlshof Vorwerk* ‒ Žiobri  dvãras, pervadintas 1853 m. (Sembr. 1918: 177). 

Cartai°* ‒ žr. Sa čiai. 
Casareggen / Casereggen / Cassareggen Niclau* ‒ kitas, ankstesnis Šeškių k. Kretingãlės snn. vardas. 

Kiti vardai ir formos: žr. Šeškiai 1. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nežinoma, nemini ir Pėteraitis. Kildintina iš pavardės Kãzragis, 
iš lat. avd. *Kazraģis ar pan. iš kazarags, kazradzis ‚kas su ožio ragais‘ (kaza ‚ožka‘ ir rags ‚ragas‘) 
(ME 2: 183). Lietuvoje ši pavardė paplitusi daugiausia šiaurės žemaičių plote bei paribyje su Latvija 
(LPŽ 1: 962). 

Catharinenhof* ‒ buv. Klẽmiškės dv. palivarkas (lokacija neaiški). 
Kiti vardai ir formos: Catharinchen Kathrienchen (Purvinas 2019: 200). 
Vardo kilmė: iš krikšto vardo Catharine ir vok. Hof ‚dvaras‘. Lietuviška vartosenos tradicija 
nežinoma. 
1785 m. nurodomas kaip laisvai paveldimas dvaras, 1854 m. įtrauktas į Klẽmiškės dv. (Sembritzki 
1918: 178). 

Cenk nė* (1) ‒ buv. kaimas ir dvaras Dovil  snn., prie Smeltãlės, netoli Rimk , kitoje plento Klaipėda–
Šilutė pusėje. 1925 ‒ 76 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Simonischken XVII a. pabaigoje (Lange: 867), Sanckunen (Part. 1725), 
Raubsch Malboth prieš 1785, Raubschmalboht oder Zenkuhnen 1785 (Lange: 687; Goldbeck 1785: 
129), Senkuhnen oder Raubsch Malboth auch Simonischken Zenkuhnen 1785 (Sembritzki 1918: 
224), Zenkuhnen oder Raubsch Malboth (SchrK 1796), Zenkuhnen (SchrK 1802; Reymann 1849; 
1875; KDR), Vw. Zenkuhnen (Raubschmahlboth) (Urm. 1860), Gut Zenkuhnen (Messt. 1912), 
Senk nė (VP 2: 94)265, Cenkūnė / Zenkūhnen (Klkr 1923). 

 
262 Vanagas nustato kitą priegaidę. 
263 Šaltiniuose vadinama dar Dorf ‚kaimas‘ (Diehlmann 2006: 54‒56). XVIII a. ūkiai vadinami kaimais, o apylinkė neturi aiškaus 
termino: „die einzelnen kleinen Siedlungen („Dörffer“, z.B. A1segken Jahn) sind jeweils zu gr. ößeren Einheiten (z.B. Abelsaath) 
zusammengefaßt“ (Kenkel 1972: 127).  
264 http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F  
265 Šią formą Pėteraitis matyt nurodo iš Fenzlau, bet pastarasis atstato abejodamas ir kirčiuoja kitaip ‒ Senk nė (Fenzlau 1936: 79). 
Tačiau rašydamas apie gimtąsias vietas, Pėteraitis vartoja formą Cenkūnė (Milinienė 2016), tad neaišku, ar jam pačiam girdėta buvo 
forma Senkūnė; etimologinėje dalyje apie ją nebeužsimena. 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
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Vardo kilmė: Pėteraitis, sekdamas Kiparskiu, sieja su kuršiška šaknimi *cenk-, plg. ceñkurs ‚kekė‘ 
(ME 1: 372), plg. lat. ciekurs, čiekurs ‚kankorėžis‘ ir lat. vv. 1576 Senckun, cenkuoņas ciems 
(Kiparsky 1939: 199). 
Įkurtas 1638 m. (Sembritzki 1918: 83), kai viceburmistras Christof Friedrichsen įsigyja 
Bùdelkiemyje žemės iš Jurgio Raubsch Mahlboth. 1737 m. vieta vadinama Zenkuhnen. 1785 m. 
minimas kaip karališkasis kaimas su 6 sodybom (Goldbeck, ten pat), nuo 1848 m. kaip palivarkas, 
XX a. pradžioje dvaro apylinkė (Sembritzki 1918: 224). 1913 m. dvarą valdė Hermann Kutzvor 
(Niekammer: 292). 1956 m. dvaro statinių nebeliko (MLE 1: 242). 

Clausmühlen* ‒ vokiškas Klausmỹlių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Klausmỹliai. 
Vardo kilmė: greičiausiai paveiktas liaudies etimologijos Claus ir Mühle ‚malūnas‘; vokiškoje 
aplinkoje funkcionavo vardu Claus-Mühlen, Clausmühlen ir pan. iki 1923 m., ir karo metais 
Klausmühlen. Senesnė vardo forma rodo, kad pačių vokiečių užrašinėtojų XVI a. dar nebuvo taip 
suprantamas, be to, vardų su šaknimi Myl- aplink Klaipėdą būta daugiau. 

Clemmenhof / Klemmenhof* ‒ vokiškas Klẽmiškės dv. ir k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Klẽmiškė. 
Vardo kilmė: suvokietinta pridedant Hof ‚sodyba‘ Klẽmiškės vardo forma. 

Colowöhnen* ‒ kitas D nviečių vardas (Sembritzki 1918: 180). 
Kiti vardai ir formos: žr. D nviečiai / Diñviečiai. 
Vardo kilmė: lietuviška forma nėra visai aiški, be to, užfiksuota tik viename šaltinyje; jeigu tai ne 
klaida, galbūt reikia skaityti kaip *Kalvėnai ar pan? 

Crottingen, Dorf* ‒ vokiškas of. Kretingãlės vardas, vartotas tarpukariu. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kretingãlė. 

Dargusz-Miszeiken* – buv. kaimas Séndvario snn., prie Triušẽlių. 
Kiti vardai ir formos: Dargusch Mieseigken 1687266, Dargusch Mießeiken prieš 1730, Mischleicken 
Dargusch (taip) 1736, Darguschmieszeiken 1785, Darguszen po 1785, Dargußen (Dargusz 
Miszeiken) 1785 (Lange: 124), Dargusch Mießeiken od. Dargußen, Gutszellen 1785 (Sembritzki 
1918: 179), Darguszen oder Dargusz Mieszeiken (SchrK 1796), Dargusz-Miszeiken (Darguszen) 
(Urm. 1860), Darguss Misseiken (Reymann 1875), Dargusz-Miszeiken po 1895 (Lange, ten pat). 
Vardo kilmė: 1540 m. Eket s k. fiksuojamas Dargusch Myscheck, tiksli lietuviška forma 
neužfiksuota, tačiau labiausiai tikėtina, kad tokia pat kaip Dargùžiai ‒ kaimas Kretingãlės snn. 
Antroji dalis tikriausiai rekonstruotina kaip Miže kiai / Miše kiai  Dovil  snn. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis kaimas, 1916 m. kaip kaimo bendruomenė, 1897 m. kaimas 
sujungtas su Triušẽliais (Lange, ten pat). 

Dargùžiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 7 km į pietvakarius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 65 gyv., 2011 ‒ 78 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jurgen Darguß (Carte 1670), Szniedern (be datos) (Lange: 123), Darguiszen 
Szniedern prieš 1730, Dargusch Gerge po 1736 (Lange, ten pat), Dargußen Gerge oder Szniedern 
1785 (Sembritzki 1918: 179), Darguszen Gerge auch Szniedern (SchrK 1796), Szniedern (SchrK 
1802), Darguszen Görge / Schniedern (Urm. 1834; 1860), Darguszen-Görge (Reymann 1849), 
Darguschen po 1812 (Lange, ten pat), Darguszen (Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), Dargužiai 
/ Darguszen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): dargùž’ · „8 sodybos“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Dargùžis, pastaroji regioninės priesagos -už- vedinys iš baltų 
asmenvardžio Dárgis, kuris kaip pavardė paplitęs vakarinėje Lietuvos dalyje, ypač šiaurės žemaičių 
plote ir Klaipėdos krašte (LPŽ 1: 462). Asmenvardis gerai paliudytas kuršių ir prūsų vardyne: plg. 
Darge (Blese 1929: 283), Darg-e, Darg-ute, Darg-use, Darg-el, Darg-il (Trautmann 1925: 135). 
Šaknies *darg- reikšmė aiškinama skirtingai (PKEŽ: 179; LA: 82). 

 
266 http://genwiki.genealogy.net/Dargusz-Miszeiken#cite_note-0  

http://genwiki.genealogy.net/Dargusz-Miszeiken#cite_note-0
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1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck 1785: 26). Kaime XIX a. prie 
Palangos–Klaipėdos kelio buvusi užeiga, kalvė267, vėjo malūnas (MLE 1: 268). 1897 m. į 
Dargužiùs dar įtraukti kaimai Blinden-Wittko ir Radwill-Kindschen (Gause 1983: 37). Dargùžių ir 
Kop stų kaimų sandūroje apie 1930 m. buvo kasinėtas kapinynas, vėlesni kasinėjimai itin vertingų 
radinių nepatiko (KVR 30290; Kanarskas 2008). Sovietmečiu kaimas sunyko, tačiau pastaraisiais 
metais auga kaip Klaipėdos priemiestis. 

Dárgvilai* (1) ‒ kitas Kùliškių k. vardas (VP 2: 97)268. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kùliškiai. 
Vardo kilmė: 1540 m. čia minimas Dargell Sadeck, 1736 m. Sodeicken Dargwill. Kaimo vardas iš 
pavardės Dárgvilas, kuri kilusi iš baltiško dvikamienio asmenvardžio (LA: 82). 

Dargwill Szodeiken* ‒ kitas Kùliškių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kùliškiai. 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Dárgvilai. Dėl antrosios dalies žr. Žade kiai 1.269 

Daugmanta  (3b) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 6 km į pietus nuo Pr ekulės, prie M nijos. 1925 ‒ 93 gyv., 2011 ‒ 
26 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Daumanten 1687 (BžnViz XVII: 155) iki 1730 (Part. 1725; Lange: 124), Jahn 
Daumanten po 1736, John-Daugmanten 1785 (Lange, ten pat), John-Daugmanten oder Daugmanten 
(Goldbeck 1785: 57; SchrK 1796), Daugmanten oder John Daugmanten, auch Daumanten 
(Sembritzki 1918: 179), Daugmanten (SchrK 1802; Messt. 1912), Daugmanten (Daumanten) (Urm. 
1860), Daugmantai / Daugmanten (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Dãugmant  (3b), past.: „pasako ir Daumanta “, buvo 11 ūkių, į pietus nuo 
Priekulės, prie Minijos. 
Vardo kilmė: iš baltiškos dvikamienio asmenvardžio (LVŽ 2: 155); sprendžiant iš užrašymo 
eiliškumo, pirmesnė forma buvusi Daumanten (*Daumantai). Gali būti, kad forma su g atsirado 
dėl etimologijos poveikio: Dau(g)-mantas. Kitaip galvoja Fenzlau (Fenzlau 1936: 141), tačiau jis, 
greičiausiai, neturėjo visų duomenų. LA kaip galimus nurodo abu variantus (LA: 82). Klaipėdos 
krašte šios kilmės dvikamienė pavardė XIX a. šaltiniuose nebefiksuojama. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie Minijos, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimo 
branduolys XIX a. buvo dešiniajame upės krante, bet daug viensėdžių išsidėstę abiejose Minijos 
pusėse. Veikė 2 vėjo malūnai. Sovietmečiu paupyje dar buvo išlikusi kaimo dalis (MLE 1: 276). 

Daupara  (3b) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., seniūnijos centras, prie Smeltáitės270, 6 km į vakarus nuo 
Gargžd . 1925 ‒ 96 gyv., 2011 ‒ 378 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Daupern (Goldbeck 1785: 27; SchrK 1802; Urm. 1834), Daupern oder 
Schwinnu Dwarellis auch Schlapschill genant (SchrK 1796), Gut Gr. Daupern, Kl. Daupern (Urm. 
1860), Groß Daupern 1871; Klein Daupern 1871 (Lange: 125), Gr., Kl. Daupern (KDR; Messt. 
1912), Dauperai / Daupern (Klkr 1923), Dauperia  (VP 2: 99). 
Vardo kilmė: tikriausiai iš asmenvardžio  Dauparas (VP, ten pat), tačiau tokios ar panašios pavardės 
Klaipėdos krašto duomenų bazėje neaptikta271. Forma su e (Dauperai) gali būti paveikta vokiečių 
kalbos (Fenzlau 1936: 135). 
Paminėtas 1639 m., kai Martin Baumgart įsigyja žemių iš Martin Pilwis ir Martin Regsta ir įsteigia 
kulminį dvarelį (Sembritzki 1918: 52). Jo vertė augo, nors pelkėtos žemės nebuvo derlingos. 1785 

 
267 Galimas dalykas, kad dėl kalvės galėjo turėti kitą vardą Schmieder, kuris galėjo būti rašyboje įvairiai atspindėtas dėl to, kad  
nebuvo paremtas konkretaus asmens pavarde. 
268 Atrodo, Pėteraitis bus nepagrįstai nurodęs du kaimus tuo pačiu vardu (vienas kaip Kùliškiai, kitas kaip Bireniškiai). Pagal tai, 
kad Bireniškių kaimas buvo prijungtas prie Dárgvilų (Kùliškių), atrodo, kad kito kaimo vardu Dárgvilai Klaipėdos apskrityje nėra 
buvę.  
269 Sovietmečiu lietuviškuose dokumentuose būdavo perrašomi ir neoficialūs lietuviški pavadinimai: pvz., 1923 m. įteisinti vardai 
Kūliškiai, Lėbartai, tačiau verčiant 1932 m. santuokos liudijimo nuorašą iš vokiečių kalbos, nurodoma Dargvilai-Žadeikiai, Lėbartai-
Nausėdai (Sprogių šeimos kronika). Nežinia, ar tokie vardai buvo vartojami lietuviškoje aplinkoje, ar vertėjui nebuvo žinomi 

oficialūs lietuviški atitikmenys.  
270 MLE nurodo „Prie Smeltalės“, tačiau, geografų duomenimis, Smeltãlė prasideda šiauriau, o Smeltáitė (Smeltãtė, Smeltẽlė) ryčiau, 
pastaroji laikoma pirmosios intaku, abi atšakos susieina prie Jak . Žr. sk. „Upių vardai“.  
271 Zinkevičius Dauparą mini tarp dvikamienių vardų, tačiau jo sandara nėra aiški (LA: 82).  
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m. minimas kaip kulminis kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). Dvaras Groß Daupern ir kaimas 
Klein Daupern (ryčiau)272 buvo sujungti 1895 m. (Sembritzki 1918: 179). XIX a. kaime buvo 
mokykla ir smuklė. Šalia buvo durpinga Daupar  pelkė. Sovietmečiu dvaras ir kaimas beveik visai 
sunyko. Dabar kaimas auga kaip Klaipėdos priemiestis. 

Dautzel Simon* ‒ kitas buv. Óžekių kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, tačiau tiksliau kilmę dėl painios rašybos nustatyti sunku. 
Galbūt sietina su baltų avd. su Daug- šaknimi arba gali būti tos pačios kilmės kaip ir Dautzien 
Toms ir Dautzin Niclau, Kretingãlės snn. 

Dautzen / Dautzin Thoms* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn. 1897 m. sujungtas su Pip rais. 
Kiti vardai ir formos: Bliß (Carte 1670), Dautsien-Thoms (Goldbeck 1785: 27), Blieszen od. 
Dautzien Toms (SchrK 1796), Kl. Dautsien oder Tom Dautszen (taip) (SchrK 1796), Blieszen (SchrK 
1802), Blieszen od. Dautzien (Urm. 1834), Dautzin Thom (Urm. 1860), Dautzin Thoms (Reymann 
1875), Dautzen Thoms oder Thomdausen oder Bließen oder Gr. Dautzienen (Sembritzki 1918: 180), 
Thomdausen, Groß Dautsienen (be datos), Dautzin Thomas prieš 1785 (Lange: 80), Blyžiai (VP 2: 
82). Lietuviška vardo vartosenos tradicija nežinoma. 
Vardo kilmė: žr. Dautzin Niclau. Panašu, kad abiejų netoli vienas kito buvusių kaimų vardus 
motyvuoja tos pačios šeimos narių asmenvardžiai, tačiau tiksli jų kilmė nėra aiški. Be to, nelabai 
aiški ir vardo struktūra, mat 1540 m. fiksuojami asmenvardžiai rodo formas su -īn-, kurios galimai 
atsispindi ir kai kuriuose vėlesniuose užrašymuose, kaip antai Gr. Dautzienen, Dautsienen, 
Dautzien, tačiau kitur gali būti priesaga perdirbta pagal įprastą vok. k. daugiskaitos formą su -en. 

Dautzin Niclau* ‒ kitas Laũkžemių k. Kretingãlės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Laũkžemiai. 
Vardo kilmė: 1511–1520 prie Eket s minimas Niclas Dandßenn (Rowel 2005: 31), taigi vietovardis 
asmenvardinės kilmės, tačiau tiksliai atstatyti vardo formą nelengva. Lietuviška vardo vartosenos 
tradicija nežinoma. Galima atsargiai sieti su Daučỹs, kurį LPŽ kildina iš lat. Daucis, o šį iš krikšto 
vardo Dāvīds (LPŽ 1: 467). Tačiau pastebėtina, kad 1540 m. vardų su šaknimi Dautz‒ paplitimo 
židiniai užfiksuoti dviejose nutolusiose vietose – Šilùtės, V lkyčių apylinkėse ir prie Eket s 
(Diehlmann 2006: 14, 32, 41, 45, 81). Pasak Elerto, minėtosios šeimos kilmė galėtų būti apie 
V ešvilę (Elertas 2015: 244) ir sietina su skalvių etnosu. Žr. dar Dautzen Thoms. 

Dautzkur Krüger* ‒ kitas Lentynų kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Lentynai. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Jan Danskorn Kruger zw Garsden (Rowel 2005: 29)273, 
1540 m. čia mokesčius moka karčemos savininkas Dautzkurt Kruger (Diehlmann 2006: 102). Ir 
šiame, ir kituose šaltiniuose užfiksuota keletas šaknies Dautz- vardų, daugiau jų Kretingãlės snn. 
Baltų kilmės, galbūt kuršių, plg. 1604 m. Kuršo avd. Dautzen (Blese 1929: 283). Neatmestina, kad 
elementas kur- galėjo reikšti ‚kuršis‘. Tačiau šios šaknies vardų galėjo atklysti ir iš kitų baltų žemių: 
istoriniuose darbuose Viešvilėje minimas XVI a. Dautzyn, o po 15 m. šis asmenvardis atsiranda ir 
išlieka Klaipėdos krašto šiaurinėje dalyje (Elertas 2015: 243). Be to, elementas kur- galėtų būti 
siejamas su veiksmažodine šaknimi kur- ‚kurti, statyti‘ (LA: 104), plg. įkùrti, naujakurỹs ir pan. 
Kaimo vardas laikėsi nuo XVI a., kai karčemos privilegija priklausė Dautzkurt. 

Dautzkurren Narmund* ‒ kitas k. Grauzdų° k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grauzdai°. 
Vardo kilmė: iš dviejų asmenvardžių, žr. Dautzkur Krüger ir Normanta . Tiksli lietuviška vardo 
forma nėra žinoma. 

Dėckia * (?) ‒ tarpukaryje vartotas Lėbart  dvaro kaimo vardas Dovil  snn. 
Kiti vardai ir formos: Daatzken 1685 (BžnViz XVII: 77), Detzken (Part. 1725), Hanß Hennige 1736, 
Dötzken 1785, Hennig Hans (Lange: 275), Hennig Hans oder Dötzken (SchrK 1796), Dötzken 

 
272Ar buvo vartojamas lietuviškas atitikmuo (Didieji, Mažieji), nėra duomenų.  
273 Žinant vėlesnius šio asmenvardžio užrašymus ir atitikmenis kituose kaimuose, šitą reikia laikyti klaidingu. 
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(SchrK 1802; Reymann 1849), Doetzken (Hennig Hans) (Urm. 1860), Gerviškiai° (Klkr 1923; VP 
2: 132), Hennig Hans (Reymann 1875; Messt. 1912). 
Vardo kilmė: iš pavardės Dėckỹs (VP 2: 99; Fenzlau: 96), ši pavardė čia fiksuojama nuo XVIII a.: 
Martin Dietzkis / Dietzke,  Michel Detzke (VP ten pat; Kenkel 1972: 128)274. Asmenvardžio kilmė 
nėra visai aiški, jis ir jo vediniai (Detzkeit ir pan.) paplitę išimtinai tik Klaipėdos krašte, o sąsaja su 
Dečkus ar pan. abejotina, (plg. LPŽ 1: 477). Gali būti vokiško asmenvardžio trumpinys arba 
sietinas su baltų šaknimi deg-, kuri dėl latvių kalbos fonetikos tam tikrose pozicijose atliepiama 
kaip dedz-, plg. lat. dedze ‚išdeginta pieva‘, liet. bdv. deglas, lat. degls ‚su dėmėm (apie gyvulį)‘, 
lat. dēglis ‚išdeginta lauko vieta‘. 
Anksčiau tai buvo atskiras kaimas šiauriau dvarvietės, vėliau ten buvo pastatyta Lėbart  dvaro 
siaurojo geležinkelio stotelė. Lietuvos valdymo laikais šiuo vardu buvo vadinamas Lėbart  dvaras, 
o likusioji kaimo dalis vadinosi Gérviškiai. 

Derceklia  (3a) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 6 km į šiaurės vakarus  nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 243 gyv., 2011 ‒ 1851 
gyv. 275 
Kiti vardai ir formos: Darzeplen 1683 (BžnViz XVII: 122; Part. 1725), Darzeplen Narckus po 1736, 
Dartzeplen Narkus po 1754, po 1785, Darceppeln po 1871 (Lange: 124), Darzeplen Narkus 
(Goldbeck 1785: 27; SchrK 1796), Darzeplen Narkus od. Darzeppeln 1785 (Sembritzki 1918: 179), 
Darzeppeln (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1875; Messt. 1912), Dercekliai / Darzeppeln (Klkr 
1923), Darcepliai (VP 2: 101). 
Eksp. 1959–60 (Vng): De cekl  „Rytinė dalis kalvota, o vakaruose didelės žemos lygumos, pelkės“, 
„buvo 54 ūkiai“, apie 2 km į pietvakarius nuo Dituvos, apie 6 km į šiaurės vakarus nuo Priekulės. 
Vardo kilmė: forma Darcepliai, kurios pavidalą išsaugojo vokiečių rašyba, greičiausiai senesnė, ji 
etimologiškai skaidresnė (VP 2: 101; Fenzlau: 141), Pėteraitis nurodo 1590 m. minimą formą 
Darwcepel (MLE 1: 268) (nenurodydamas šaltinio). Bezzenbergeris išaiškino Darzeplen kaip latvių 
darva ir ceplis ‚dervos krosnis‘. Taigi greičiausiai kaimo vardas kilo iš asmenvardžio, reiškusio 
užsiėmimą (Bezzenberger 1894: 102). Turint omenyje, kad netoliese yra marios ir gyveno valčių 
statytojai, vieno iš jų asmenvardis galėjo suteikti kaimui vardą. Forma Derceklia  atsirado, 
greičiausiai, išnykus pačiam asmenvardžiui ir „pametus etimologiją“, sulietuvėjus ten įsikūrusiems 
kuršininkams276. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas XIX a. buvo 
didelis, plačiai išsidėstęs pamario žemumoje, naujakuriai kūrėsi palei kanalą. Veikė pradinė 
mokykla, buvo karčema. Sovietmečiu kaimas apnyko, didelė jo dalis apaugo mišku (MLE, ten 
pat). Tačiau vėliau įsikūrė ir išsiplėtė sodų bendrija ir dabar jos nariai sudaro didžiąją kaimo 
gyventojų dalį. 

Deutsch Crottingen* ‒ vokiškas Kretingãlės vardas, vartotas norint atskirti nuo Kretingõs mst. kitoje sienos 
pusėje vardo.277 
Kiti vardai ir formos: žr. Kretingãlė. 

Didelióji Ža dė* – vietinių gyventojų kalboje vartotas Didžiósios Ža dės vardas. 
„Lauraus dvaras278 tebeminimas kaip Didelioji Žardė“ (Milinienė 2016). 
Vardo kilmė: pirmasis komponentas iš tarminės darybos būdvardžio didelióji ‚didžioji‘, antrasis ‒ 
žr. Ža dė. 

Did eji Júodikiai* ‒ istorinis dab. Júodikių kaimo dalies vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Júodikiai. 
Vardo kilmė: žr. Júodikiai. 

 
274 http://wiki-de.genealogy.net/Hennig_Hans/Bewohner 
275 Gyventojų skaičius išaugo kaimą pavertus sodų bendrija, kurioje sklypų savininkai registravo nuolatinę gyvenamąją vietą. 
276 Razmukaitė priskiria prie apeliatyvinės kilmės vietovardžių (Razmukaitė 1994: 154).  
277 Neretai ir istoriniuose šaltiniuose, kalbant apie Kretingãlę, ir kartografijoje žodis Deutsch ar santrumpa nepridedama, tarsi 
atsiribojant nuo anapus sienos esančios Kretingõs, kuri diskurse dažnai nebūdavo. Todėl skaitytojas turėtų į tai atsižvelgti, 
skaitydamas senesnius vokiškus šaltinius. 
278 Asmenvardžio identifikuoti nepavyko, tik aišku, kad Pėteraičio gyvenimo metu ūkį valdė kažkoks Laurus.  

http://wiki-de.genealogy.net/Hennig_Hans/Bewohner
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Did eji Kunkiai* ‒ rekonstruota kaimo vardo forma iš vok. Gr. Kuncken Görge. Kai kuriuose žemėlapiuose 
nurodoma, kad taip buvo vadinami Kunkiai (Gerviškiai), pietinė dab. Kunkių dalis. Toliau žr. 
Kunkiai 1. 

Did eji Ku šiai* ‒ kitas Traki  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Trakia . 
Vardo kilmė: žr. Kuršia  / Ku šiai. 

Did eji Protnešia  ‒ žr. Protnešia  3. 
Did eji Šnaukšta * ‒ kelių stambesnių ūkininkų vieta rytinėje Šnaukšt  k. pusėje. 

Eksp. 1959–60 (Svk): Did ji šn ukšt . 
Vardo kilmė: žr. Šnaukšta . 

Didžióji D tuva ‒ žr. D tuva. 
Didžióji Ža dė* ‒ buv. dvaras ir kaimas, susikūręs padalijus Ža dės kaimo žemes, vėliau įėjęs į Karlsbergo 

dvaro valdas. 
Kiti vardai ir formos: Spengia , Kunca , Carlsberg 2 (Sembritzki 1918: 86, 215), Spenge Daniel 
Peter, Skrandig Gerge oder Groß Szarde (Lange: 108), Didelioji Žardė. 
Vardo kilmė: žr. Ža dė. 

D nviečiai / Diñviečiai* (1)279 ‒ buv. kaimas ir gelež. stotis., sovietmečiu sujungtas su Lelia s. 
Kiti vardai ir formos: Dunwitten (taip) (Part. 1725), Dinwethen, Colowöhnen 1785 (Sembritzki 
1918: 180), Dinwethen (Goldbeck 1785: 29; SchrK 1796; 1802; Reymann 1849; Urm. 1860; KDR; 
Messt. 1912), Dinviečiai / Dinwethen (Klkr 1923), D nviečiai (MLE 1: 297), Diñviečiai (Fenzlau 
1936: 30). 
Vardo kilmė: iš avd. Dinvietis, kuris laikomas latvišku (LPŽ 1: 500), plg. lat. vv. Dinvieši 
Kuržemėje. Pastarasis – sudurtinis iš neaiškios kilmės asmenvardžio šaknies Din- ir vieta ‚vieta‘. 
1785 m. minimas kaip bajoriškasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat), Prieš II p. k. kaime 
buvo 25 sodybos, iš čia kilęs Jurgis Brūvelaitis (MLE 1: 297). 

Di vupiai (1) – kaimas Séndvario snn. 4 km ir pietryčius nuo Sléngių, prie magistralės Vilnius–Kaunas–
Klaipėda ir Smeltãlės upelio. Yra aerodromas, pramoninis rajonas.1925 ‒ 84 gyv., 2011 ‒ 0 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Klausmỹliai.280 
Vardo kilmė: nežinia, kas ir kodėl 1923 m. nusprendė taip pavadinti kaimą, nes nėra duomenų, 
kad apylinkėse būta upės vardu *Dirvupis, o darybos požiūriu tik taip galima aiškinti šį vardą (VP 
2: 104). 

D tuva (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 5 km į šiaurę nuo Pr ekulės, dešiniajame M nijos krante. 1925 ‒ 484 gyv., 
2011 ‒ 409 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Dythwe 1511–1520 (Rowel 2005: 29), Dyttwe 1540 (Diehlmann 2006: 89), 
Dittauwn (VP 2: 105), Dittawen-Thomuzen 1683 (CatPrök), Dittawen, Narkus Prauslen, Dittaw(en) 
Thomuszen 1678 (BžnViz XVII: 145)281, Prausel Narcus 1736 (Lange: 132), Detaus (Le Royaume 
1742), Dittauen oder Ditauen, Dittaun, Dittawen, Ditttauos282, Dittauen (Carte 1670 ir vėliau). 
1785 m. Dittauen susikuria iš atskirų ūkių: Praussel Narkus (Praußel Narkus, Narckuß Praußell), 
Dittauen oder Praussel Narkus (SchrK 1796), Tiedter Jacob (Tiedter Jakob, Jacob Tiedter, Ditauen 
oder Tiedter Jacob (SchrK 1796) ir Thom Ußen (Tomaß Vhsen) (Sembritzki 1918: 181), Praussel-
Narkus, Thom Uszen, Tiedter Jacob (Goldbeck 1785: 124), Tom Uszen od. Dittauen (SchrK 1796), 
Dittauen (SchrK 1802), Dittauen, Neu Dittauen (Messt. 1912; Memel 1941), Ditava / Dittauen 
(Klkr 1923), D tava / D tuva (VP, ten pat), Abbau Dittauen (Messt. 1912), Abbaudittauen (Memel 
1941), Didžióji D tuva, Mažóji D tuva (eksp. 1959–60). 
Eksp. 1959–60 (Vng): D tuva / arba Didžióji D tuva „Daugiau lygumos, viena kita kalvelė“, „Apie 
18 km į pietus nuo Klaipėdos“. 

 
279 MLE rašoma, kad kitas kaimo vardas buvęs Kakliai (žr.), tačiau istoriniai šaltiniai nurodo, jog tai buvę du atskiri kaimai 
(Goldbeck 1785: 29, 62).  
280 1923 m. sąraše Klausmỹliai pervadinti Di vupiais, tačiau sovietmečiu Di vupiai ir Klausmỹliai buvo atskiri kaimai, tiksliau, nuo 
Di vupių kaimo, kuriame buvo kuriama pramoninė zona, buvo atskirtas vienkiemis Klausmỹliai (LTSR ATSŽ). 
281 Šiame šaltinyje nurodomos kaip atskiros vietos.  
282 http://genwiki.genealogy.net/Dittauen#cite_note-0  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Dirvupiai
http://genwiki.genealogy.net/Dittauen#cite_note-0
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Vardo kilmė: greičiausiai nuo upės vardo D tava, kuri teka per kaimą (VP 1: 82). Jos vardas, 
sprendžiant iš darybos (su baltiška priesaga -av- / -uv-?)283, turėtų būti pirminė grandis aiškinant 
kaimo vardo etimologiją (LVŽ 2: 298). 1511–1520 m. Dythwe nurodomas kaip vietovardis, o 
Jacuff ir Jorgen Dytter kaip jos gyventojai (Rowel, ten pat), 1540 m. Dyttwe ir  „Jacub Dytter, ein 
wirtt“ (Diehlmann, ten pat). Vėliau Tiedter Jacob nurodomas kaip vieno iš kaimą sudariusių ūkių 
vardas. Tikriausiai šio asmenvardžio panašumas į upėvardį D tuva yra atsitiktinis (žr. Tiedter 
Jacob*). 
Kaimas įkurtas prieš XVI a., nuo 1736 m. veikė mokykla, 1785 minimas kaip mišrus kaimas su 8 
sodybom (Goldbeck, ten pat), nuo 1903 m. D tuva buvo valsčiaus centras. Kaimo branduolys 
buvo įsikūręs prie Klaipėdos–Šilutės kelio, šalia M nijos. XIX a. kaimas augo į pietvakarius, prie 
geležinkelio (MLE 1: 299). Sovietmečiu kaimo ūkiams priklausiusias žemės užėmė kolektyviniai 
sodai, dab. sodininkų bendrija „Dituva“. 

Dituvãlė (2) ‒ D tuvos kaimo pietvakarinė dalis, įkurta vėliau už pagrindinę. 
Kiti vardai ir formos: Abbau Dittauen (Messt. 1912), Abbaudittauen (Memel 1941), Mažóji D tuva, 
Abauditauen (eksp. 1959–60), Mažóji D tuva (LVŽ 2: 298). 
Eksp. 1959–60 (Vng): (be transkripcijos) „kaimo pietvakarinė dalis, į kanalo pusę, už 
geležinkelio“. 
Vardo kilmė: priesagos -al- vedinys iš kaimo vardo D tuva. 

Dovila  1 (3a) ‒ gyvenvietė, seniūnijos centras dešiniajame M nijos krante, 5 km į pietus nuo Gargžd . Per 
gyvenvietę teka Lãšupis, 1925 ‒ 254 gyv.; 2011 ‒ 1246 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Laschupenn ir Laxupe 1540 (Diehlmann 2006: 102, 103), Laßupehnen (Carte 
1670), Dawillen 1685 (BžnViz XVII: 76; Part. 1725), Dawilischken, Laschupenen, Stantz Gelbehten 
po 1736, Gelbethen-Stantz 1785, Stanz Gelbet po 1820 (Lange: 125), Dawillen oder Gelbethen-
Stantz (Goldbeck 1785: 27), Dawillen oder Stanz Gelbeth (SchrK 1796), Dawiln (Urm. 1860), 
Dawillen (Messt. 1912), Dovilai / Dawillen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Du vẹl, · „buv. bažnytkaimis, dabar kaimas“, „Gyvenęs bajoras Dóvilas“. 
Vardo kilmė: iš baltų asmenvardžio Dóvilas, Dov las (LVŽ 2: 313). Šios kilmės pavardės Lietuvoje 
nepaplitusios, užfiksuotos tik Klaipėdos apylinkėse (LPŽ 1: 518). Gali būti prūsiškos kilmės, plg. 
Dawille (Trautmann 1925: 23). 
Vardu Dovila  (Dawillen) pradžioje buvo vadinama malūno teritorija, greičiausiai pagal tuometinio 
savininko pavardę Dovilas, kurio šeima čia įsikūrė po maro XVIII a. (Genienė, Valančiūtė 2004). 
Kadangi gyvenvietė susikūrė iš kelių gretimų kaimų (Lãšupėnų ir Melag nų), kurį laiką buvo 
vartojami keli vardai: „Mano oma (prieš karą – aut.) dar sakydavo: „eisiu į Dóvilus, kitąsyk į 
Lãšupėnus“ (eksp. 2019 HL). 
Kaimas vardu Dovila  atsirado vėlai, sujungus kelis kaimus ir malūną. Nuo 1854 m. bažnytkaimis, 
iki II p. k. buvo parapijos centras. Nuo 1771 m. minima karčema, vandens malūnas, 1785 m. 
minimas kaip mišrus kaimas, 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). XIX a. pabaigoje buvo du dvarai 
(Sembritzki 1918: 212, 180). XIX a. antrojoje pusėje gyvenvietė išaugo, nusistovėjo jos planinė 
struktūra: centras su jame dominuojančia bažnyčia, šalia – mokykla, pašto tarnyba, keli viešbučiai, 
smuklės, vyko savaitiniai turgūs. Dvarų sodybos išsidėstė gyvenvietės pakraščiuose, nutiesti keliai, 
pastatytas tiltas per M niją. 1870 m. Doviluosè, skaičiuojant kartu su Melag nais, buvo 208 
gyventojai. 1913 m. dvaro savininku nurodomas Max Krause, dvare buvo pieninė, malūnas, įvesta 
elektra, jam priklausė žvyro karjeras (Niekammer: 289). Prieš II p. k. per gyvenvietę ėjo siaurojo 
geležinkelio linija, veikė silikatinių plytų fabrikas (Genienė, Valančiūtė, ten pat). 

Dovila  2* (3a) ‒ vėlesnis kaimo Stallis Hans vardas. 
Kiti vardai ir formos: Hans Stallis 1685 (BžnViz XVII: 84), Daweln (be datos), Dawiln (be datos), 
Dawitteiten (taip) (be datos), Stallies Hanß 1736, Dawil-Szarde po 1774, Dawillen 1785 (Lange: 

 
283 Iš ankstyviausių užrašymų sunku spręsti, kuris priesagos balsis rekonstruotinas. Mažai padeda ir vėlesni vokiški užrašymai, 
kadangi vokiečių šaltiniuose beveik visais atvejais ir -av-, ir -uv- užrašomos kaip -aw- arba -auen, plg. Labguva – Labiau,  Gerdauen-
Girdava / -uva ir kt. Vis dėlto Pėteraitis senesne laiko upės formą su -av-, todėl tarpukariu vartotas variantas Ditava, ko gero, 
autentiškesnis.  
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745; SchrK 1802), Dawilleiten, Dawil-Szarde, Dawiln, Daweln, Stallis Hans (Sembritzki 1918: 180), 
Stallis Hans oder Dawillen (SchrK 1796; Reymann 1849; Urm. 1860), Stallis Hans (Reymnann 
1875; KDR), Dovilaičiai° (VP 2: 127), XX a. nebeminimas. 
Vardo kilmė: žr. Dovila  1. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 1897 m. sujungtas su Žardè (Sembritzki 1918: 215). 

Dovilaičiai°* ‒ kitas Dovil  2 k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dovila  2. 
Vardo kilmė: priesagos -ait vedinys iš Dov las arba vv. Dovila . Kadangi nepriesaginė forma taip 
pat sena, greičiausiai tai vietos gyventojų vartota forma, norint skirti nuo Dovil  1. 

Doviliškiai* ‒ kitas Dovil  1 vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dovila  1. Sembritzkis Dawilischken nurodo kaip lietuvių vartotą vardą 
(Sembritzki 1918: 180). 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš avd. Dov las. toliau žr. Dovila  1. 

Dreižia  (4) ‒ kaimas Agluon nų snn., 4 km į pietryčius nuo Pr ekulės. 1925 – 117 gyv., 2011 – 42 gyv.284 
Kiti vardai ir formos: Dreizen 1683 (BžnViz XVII: 120), Dreschen (Part. 1725), Moßeiten Peter 
1736, Maszeiken Peter 1774, Maszeiten Peter 1785 (Lange: 140), Drehszen oder Maszaiten 
(Moszeiten) Peter 1785 (Sembritzki 1918: 181), Maszeiten-Peter oder Dreyszen (Goldbeck 1785: 
94), Moszeiten Peter od. Dreszen auch Schilleninken (SchrK 1796), Dreszen (SchrK 1802), Drehszen 
1800, Maßeiten Peter oder Maßeiten (Dräszen) (be datos), Dräszen 1843, Schilleninken (Dräszen) 
(Lange: 140), Dräszen (Droeszen) (Urm. 1860), Dreszen od. Moszeiten Peter (Reymann 1849), 
Draszen  (taip) (Reymann 1875), Dräßen (Messt. 1912), Dreižiai / Draeszen (Klkr 1923), Dre žiai, 
Mažáičiai (VP 2: 108). 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Dr žẽ. 
Vardo kilmė: iš pavardės Dre žius (Razmukaitė 1994: 160), Dreižis ar pan.285, kurią LPŽ sieja su 
liet. dr ežas, tačiau čia gal reikėtų ieškoti veiksmažodinės baltų šaknies *dreiz- / dreiž‒ ‚plėšti, 
drėksti‘, plg. lat. pvd. Dreižis (LPŽ 1: 524). Greičiausiai cirkumfleksinio dvibalsio pirmasis 
komponentas buvo tariamas labai siaurai, dvibalsis sporadiškai monoftongizuojamas, ilgainiui 
tarmėje suartėjo su liet. ie atliepimu, todėl vokiškoje rašyboje radosi daug variantų. Fenzlau bando 
aiškinti kaip atvirkštinę senosios vokiečių žemaičių kalbos įtaką (Fenzlau 1936: 55), tačiau 
greičiausiai čia yra kuršiško ei transformacija tarmėje, pasireiškusi ne tik rašybos, bet ir tarimo 
variacijomis. Plg. dar Meižys / Mėžys (Meiszies / Meeszies), Reizgys, Rėzgys (Reisgies, Resgies), 
Deivilaitis / Dėvilaitis (Deiwileit / Dewileit) ir pan. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas su 11 sodybų (Goldbeck, ten pat). 1851 m. kaime buvo 
134 gyv., iš kurių 105 lietuviai. 1865 m. įsteigta pradžios mokyklat. Buvo geležinkelio stotelė, 
tarpukaryje veikė Ūkininkų ir „Santaros“ draugijos. 1944 m. sovietai kaimo teritorijoje buvo 
įrengę aerodromą, iš kurio skrido bombarduoti Karaliaučiaus. Muziejuose saugoma keletas III–
VIII a. radinių iš Dreiži , bet nėra duomenų, ar ten buvo kapinynas, ar radiniai iš kaimyninių 
kaimų (MLE 1: 323). 

Drẽverna (1) ‒ kaimas prie Ku šių mãrių, prie Drẽvernos upės, Pr ekulės snn., 8 km į pietvakarius nuo 
Pr ekulės. 1925 ‒ 334 gyv., 2011‒ 530 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Drivene 1253 (Mortensen 1938: 116); 1455 (Lange: 138), Trafene 1540 
(Diehlmann 2006: 133), Drawehna 1599, Drawehnenn 1648 (Deltuvienė 2006: 57), Drawern 
(H 1638), Drawenen 1683 (BžnViz XVII: 122; po 1820), Drewenen (Carte 1670), Drawehnen 1785 
(Sembritzki 1918: 181; Goldbeck 1785: 31), Drawönen (SchrK 1802), Drawöhnen 1834 (Lange, 
ten pat; Messt. 1912), Draverna (KlKr 1923a), Dreverna / Drawöhnen (KlKr 1923b; Klaipėda 
1935), Dravernà / Drevernà / Drẽverna, Drav nai (VK 31; VP 2: 107). 

 
284 Kartografinėje medžiagoje XVIII a. pabaigoje, XIX a. pradžioje Šiliniñkai ir Dreižiaĩ kartais rodomi kaip vienas administracinis 
vienetas, vėlesniuose žemėlapiuose jie skiriami.  Nuo 1923 m. Dreižiaĩ ir Šiliniñkai yra atskiri kaimai (Klkr 1923). 
285 Dreiszas, Dreiszis ir kt. : http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Dreiszis&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Dreiszis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: greičiausiai pirminiu vardu laikytinas upės vardas Drãverna arba Drẽverna (žr. 
Drẽverna „Upių vardai“), panašiai LVŽ 2: 327. Vokiška vardo forma galėtų būti paveikta analogijos 
pagal kaimų vardus su priesaga - n- (Fenzlau 1936: 144). 
Istoriniuose šaltiniuose kartais prirašoma Fischer Dorf ‚žvejų kaimas‘ (Lange, ten pat). Kaimas 
apsuptas vandens: vakaruose išeina į Ku šių mariàs, iš šiaurės Drẽvernos upė, rytuose V lhelmo 
kanalas ir Brùkšvų pievos. Dėl patogios geografinės padėties XVII–XVIII a. buvo svarbus prekybos 
centras, veikė žuvies turgus. 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie marių, 23 sodybos, 
(Goldbeck, ten pat). 1898 m. įkurta pradžios mokykla.  Kaimas turėjo vandens  reguliavimo stotį, 
lentpjūvę, malūną, navigacijos bokštą. Upės ir kanalo sankirtoje veikė muitinė. Tankiausiai 
apgyvendintos Drẽvernos upės žiotys (MLE 1: 322). Sovietmečiu veikė žvejybos ūkis (P 8415). 
Dabar verčiamasi privačia žvejyba, amatais, teikiamos turizmo paslaugos. Drẽverna garsėjo 
laivadirbystės tradicijomis, veikia laivadirbio Jono Gižo etnografinis muziejus. Kaimo kapinaitės 
prižiūrimos, apie kalną, ant kurio jos įkurtos, pasakojama padavimų286. 

Drukia  (4) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 2 km į vakarus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 82 gyv., 2011 – 89 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Drukkien 1683 (BžnViz XVII: 122), Drucken-Heinrich (Goldbeck 1785: 31; 
Lange: 141), Drucken Heinrich oder Drucken (SchrK 1796), Drucken (SchrK 1802; Urm. 1860 ir 
vėliau), Drukiai / Drucken (Klkr 1923), Drukai (VP 2: 108). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Druk  „Buvo 13 gyvent.“, „Apie 2 km į vakarus nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio *Druk-is (as?), kuris paliudytas 1540 m. Šis asmenvardis vėliau 
Klaipėdos krašte išnyko. Jo kilmė, greičiausiai, iš Kuršo, plg. lat. druķis ‚trumpakojis arklys, mažas 
vaikas‘, panašiai LVŽ (2: 338). 
1511–1520 m. Minijos apylinkėje minimas Henrich Druske (Rowel 2005: 30)287, 1540 m. Heynrich 
Druck (Diehlmann 2006: 8). 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck 
1785: 31). Kaime rastas V a. kapinynas. Jurgio Traušio name XIX a. pabaigoje veikė spaustuvė, 
kuri leido lietuviškus spaudinius (MLE 1: 324). Išlikusios kaimo kapinės (KVR: 37982)288. 

Dullischken* – buv. kaimas ir palivarkas į pietryčius nuo Kalótės. Pėteraitis nemini. 
Kiti vardai ir formos: Dallischken (Gündullischken) (taip) (Sembritzki 1918: 181), Vw. Dullischken,  
Dullischken (Urm. 1860), Dullischken (Reymann 1875), vėliau nebeminimas.289 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nėra žinoma, greičiausiai *Duliškiai, tačiau neaišku, ar 
žemėlapiuose nėra klaidos, nes Sembritzkis nurodo, kad Dallischken (taip) kita forma yra 
Gündullischken. Taigi nėra aišku, iš kurio tiksliai vardo vietovardis padarytas su priesaga -išk-: iš 
Gindulis (plg. netoliese buvusio kaimo vardą Gündeln Urban) ar iš avd. Dulis (of. Dullis, Dullies), 
plg. lat. pvd. Dullis iš lat. dulls ‚kvailas‘, vv. du l(a) (Plāķis 1936: 63). 
Prijungtas prie Kalótės (data nenurodyta) (Sembritzki, ten pat), greičiausiai dar iki XIX a., nes 
Gause nemini. 

Dumbragalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo Dumbregalle iš Sembritzkio (VP 2: 
172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1959–60 m. 
eksp. neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie pavardės 
Dumbris / -ys290; ši tikriausiai latviškos kilmės, paplitusi tik Klaipėdos krašte ir paribiuose su 
Latvija, LPŽ etimologijos nepateikia (LPŽ 1: 542). Kilusi iš lat. du bris, dùmbra ‚šlapia pieva, 
dumblynas‘. 

Dumpia  (4) ‒ kaimas Dovil  seniūnijoje, 12 km į pietus nuo Kla pėdos centro, prie kelio Klaipėda–Šilutė. 
Šiuo metu priartėjęs prie industrinės zonos. 1925 – 76 gyv., 2011 ‒ 30 gyv. 
Kiti vardai: Dumpen (Urm. 1860; Messt. 1912), Bauer Dumpen (SchrK 1796). 

 
286 Padavimai apie Drevernos milžiną (Pamarių sakmės 2010).  
287 Gal nurašymo klaida, s vietoje turėtų būti c?  
288 https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/bb0e7cab-878a-412d-8dc3-46447e49c928  
289 Genwiki nurodo kaip kitą Gindulių k. vardą, tačiau jie parodyti kaip skirtingų kaimų vardai viename žemėlapyje (Urm. 1860).  
290 Dumbris: http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner  

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/bb0e7cab-878a-412d-8dc3-46447e49c928
http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner
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Vardo kilmė: iš pvd. Dumpis, Dumpys (VK 31). XVII a. viduryje čia minimas Merten Dumpff 
(Sembritzki 1918, 54). Pavardė paplitusi tik nedideliame ruože tarp Klaipėdos ir Svencelės291. 
Asmenvardis latviškos arba kuršiškos kilmės, plg. lat. vv. du pi (Plāķis 1936: 11), pvd. Dumpe, 
Dumpies iš dumpis ‚maištas, triukšmas‘ (LPŽ 1: 543). 
Tuo pačiu vardu kitoje kelio pusėje buvo dvaras (vok. Gut Dumpen). Istoriniuose šaltiniuose ir 
žemėlapiuose kaimas ir dvaras nurodomi kaip atskiri vienetai (SchrK 1796). Po karo kaimas buvo 
labai sunykęs (Lange: 143). 

Du piškė / Du piškiai* (1) ‒ kitas Dumpi  dvaro vardas (vok. Gut Dumpen) vartotas vietinių gyventojų 
(abi formos), greičiausiai, siekiant atskirti nuo gretimo Dumpi  kaimo vardo (VP 2: 111; VK: 31; 
Klkr 1923; 1926). 1925 dvare buvo 111 gyv. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pvd. Dumpys, Dumpis ar pan. 

Dumpi  dvãras*‒ buvęs dvaras Dumpi  kaime. 
Kiti vardai: Du piškė, Du piškiai, Gut Dumpen (SchrK 1796: Urm. 1860; Messt. 1912). 
Vardo kilmė: žr. Dumpia . 
1785 m. Dumpen minimas kaip kulminis dvaras, 7 sodybos, (Goldbeck 1785: 32). Dvaras išaugo 
iš ūkio, kurio pradininku minimas Merten Dumpff (Sembritzki 1918: 54). Kitoje kelio pusėje buvo 
Dumpi  kaimo viensėdžiai. Dvarą valdė keli šeimininkai, paskutinysis valdytojas Carl Gustav 
Hilgendorf (Niekammer: 288; MLE 1: 328). Prijungus kraštą prie Lietuvos, dvaras ir kaimas buvo 
atskiri administraciniai vienetai (Klkr 1926). 

Dvylia  (4) ‒ kaimas Veiv ržėnų snn., 20 km į pietus nuo Veiv ržėnų. 1925 ‒ 192 gyv., 2011 ‒ 38 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Dwylen 1683 (BžnViz XVII: 120), Dwilen (Part. 1725), Dwielen, Dwilen oder 
Kiaunoden Matz 1785 (Sembritzki 1918: 181), Kiaunaden-Matz oder Dwilen (Goldbeck 1785: 69), 
Kiaunaden Matz 1785 (Lange: 144), Kiaunoden Matz oder Dwilen (SchrK 1796), Dwilen (SchrK 
1802; Reymann 1849), Dwielen (Reymann 1875; Messt. 1912), Dvyliai / Dwielen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Dvylẽ 2 (?): „Dvỹliu292 (taip) Klumbỹs màn  àtnešẹ v na dônas kùkuli“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Dvylỹs (VK: 9), Dvỹlis, Dvỹlius (Razmukaitė 1994: 160), ši iš liet. dvỹlis 
‚dvylas jautis, dvyla karvė (tamsiai rudo plauko su juoda dėme apie akis)‘, ‚tamsiaplaukis, tamsaus 
gymio žmogus‘ (LPŽ 1: 549). 
1785 minimas kaip karališkasis kaimas su 9 sodybom (Goldbeck, ten pat). Iki II p. k. buvo erdviai 
išsidėsčiusių viensėdžių kaimas, veikė vėjo malūnas. Kaimo apylinkėse yra priešistorinis kapinynas, 
1905 m. tyrinėtas Bezzenbergerio, rasta IX–XIII a. degintinių kapų293. 

Eglien Görge* ‒ kitas Žydẽlių 2 k., Dovil  snn., vardas. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės *Eglynas294, kuri gausiai paliudyta ir išplitusi visoje šiaurinėje 
Klaipėdos krašto dalyje. Tiek pavardės struktūra, tiek su ja užfiksuoti vardai (Janis, Annicke, 
Mikkelis), tiek paplitimo plotai Kretingalės snn. ir pamaryje orientuoja į latvišką jos kilmę. 

Ẽgliškiai / gliškiai 1 (1)295 ‒ kaimas Kretingãlės snn. 4 km į šiaurę nuo Kretingãlės, kairiajame Dãnės / 
Dañgės krante. 1925 ‒ 59 gyv., 2011 ‒ 6 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Nikla Egle (taip) (Carte 1670), Eglischken (Part. 1725), Eglien‒Niclau oder 
Eglischken 1785 (Goldbeck 1785: 33; Sembritzki 1918: 182), Eglien Niclau auch Egglischken 
(SchrK 1796), Egglischken (Schoet. 1802), Eglien Niclau (Urm. 1834; Reymann 1849), Eglischken 
(Urm. 1860; Messt. 1912 ir vėliau), Egliškiai / Eglischken (Klkr 1923), Ėgliškiai (VP 2: 114). 
Vardo kilmė: atrodo, kad anksčiausiai minimo šios vietos savininko asmenvardis buvo 
nepriesaginis Egle (galbūt iš liet. ẽglė, bet greičiausiai iš lat. egle), vėliau pagal vietinę tradiciją, 
kuriai įtakos turėjo latviškoji, asmenvardis įgijo priesagą -yn- (Eglien, plg. Eglyna ), XVII a. -išk- 
ir -yn- vietovardyje konkuravo, vėliau nugalėjo lietuviška forma su priesaga -išk-. Tokia 

 
291 Dumpies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Dumpies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
292 Pagal šią transkripciją neturėtų būti 4 kirčiuotės.  
293 Daugiau žr. Bliujienė 2005.  
294 Eglien, Egliens, Eglins: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Egliens&ofb=memelland&modus=&lang=de 
295 Nepagrįstai įvesta į vartoseną ši forma sukėlė sukėlė sumaištį: ir kartografijoje, ir kelio ženkluose, ir istorikų darbuose (įskaitant 
MLE) , nes ė vietoje e nėra pateisinama.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Dumpies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Egliens&ofb=memelland&modus=&lang=de
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vietovardžių darybos konkurencija šiose apylinkėse nėra retenybė. Pėteraičio atstatyta forma su ė 
remiasi, greičiausiai, vietos gyventojų tarme (Bukantis 2007: 197)296. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas (Goldbeck, ten pat). Vėliau buvo sujungtas su Paupuliais 
(Paupeln Jacob). Dabar viena kaimo dalis liko Kretingos r. Prie kaimo buvusi brasta per Dãnę / 
Dañgę į Anduliùs. Prieš II p. k. kaime buvo 9 viensėdžiai (MLE 1: 341). Išskirtinę vertę turi 
Ẽgliškių piliakalnis, esantis į pietus nuo pilkapyno. Jis liudija, kad čia gyventa jau nuo vėlyvojo 
žalvario amžiaus iki pat XIII a., buvęs stambus kuršių žemių centras. Yra spėjimų, kad tai yra 
kronikose minimos Kretingõs pilies Cretyn vieta (KVR: 5269; Kanarskas 2008: 16; Kanarskas 
2017a). 

Ẽgliškiai / gliškiai 2 (1) – kaimas Kretingõs r. Žálgirio snn., toliau žr. Ẽgliškiai/ gliškiai 1. 
Eglýnai 1 (1) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., 10 km į šiaurės vakarus nuo Gargžd . 1925 – 162 gyv., 2011 

– 56 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Eglienen, litt. Medsedey (SchrK 1796), Eglienen (Kecken Görge) (Urm. 1860), 
Eglien (Goldbeck 1785: 33), Eglienen (Lange: 149; Messt. 1912), Eglynai / Eglienen (Klkr 1923). 
Pėteraitis atstato su galūniniu kirčiavimu Eglyna  (VP 2: 113). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): egl na·“ištįsęs apie porą kilometrų“, „molis su juodžemiu“, „apie 18 
sodybų“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis pirmiausia iškelia asmenvardinę kilmės versiją iš pvd. Eglynas (of. Eglin, 
Eglins, Egliens) (VP, ten pat), kuri buvo paplitusi šiaurinėje Klaipėdos krašto dalyje (registruota ir 
pačiame kaime)297. Tačiau jis taip pat neatmeta galimybės kildinti tiesiai iš liet. eglýnas ‚eglių 
miškas‘ (LVŽ 2: 462). Dabar vieta miškingumu nepasižymi, tačiau XIX a. vid. netoliese buvo 
Mikaitiškių girininkija, apie 1960-uosius čia užrašyti keli miškų vardai. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Neminimas MLE, daugiau 
istorinių žinių nėra. Artimiausia mokykla tikriausiai buvo Sėlenuosè. Kapinaitės sunaikintos. 

Eglýnai 2* (1) ‒ kitas Rusin  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Jurg Eglin 1685 (BžnViz XVII: 83), Eglinai (Part. 1725)298, vėliau toje pačioje 
vietoje Eglienen paliudytas keliuose šaltiniuose: Kerren-Gerge oder Eglienen (Goldbeck 1785: 68; 
SchrK 1796), Kerndorf, früher Kerren-Gerge, Eglienen, Russinnen 1785 (Sembritzki 1918: 192), 
Eglienen (Reymann 1849), po to Eglýnų vardas nebeminimas, Pėteraitis jo taip pat šioje vietoje 
nenurodo. 
Vardo kilmė: žr. Eglýnai 1. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

E norai* (1) – buv. kaimas Kretingãlės snn. 1896 m. sujungtas su Stančiais (Sembritzki 1918: 218). 
Kiti vardai ir formos: Einor Weskint (Carte 1670), Weiskind‒Einahr prieš 1785, Weiskind Einnahr 
po 1785 (Lange: 153), Einnahren od. Weiskind Einahr 1785 (Sembritzki, ten pat), Einnahren oder 
Weiskind-Einnahr (Goldbeck 1785: 34), Einnahern oder Weiskind (SchrK 1796), Einahrn 1820 
(Lange, ten pat), Einahren od. Weiskind (Urm. 1834), Einahren (Urm. 1860; Reymann 1875). 
Vardo kilmė: 1540 m. užrašytas Eynor <zu> Crattynger Wege (Diehlmann 2006: 75). Gramatinė 
forma ir kirčiavimas pagal Pėteraitį (VP 2: 115), Fenzlau nurodo Einóras (Fenzlau 1936: 44). 
Asmenvardis E noras laikomas dvikamieniu ir siejamas su e ti, šios šaknies atitikmenų yra prūsų 
vardyne (Trautmann 1925: 27; LPŽ 1: 568; VP 2: 115), antrasis vardo komponentas šaknis nor-, 
sietina su liet. nor ti, plg. Va šnoras, Daũnoras ir pan. Tačiau neatmestina ir vokiška kilmė, plg. 
lat. Einārs iš vok. Eckehard (LPV: 110)299. Pavardė Einars Klaipėdos krašte buvo susitelkusi beveik 
išimtinai tik Kretingãlės–Kalótės apylinkėse. Vardo Weskint autentišką formą atstatyti sunkiau, 

 
296 Juo pasekė ir kiti (LVŽ); šio kaimo vardas neturėtų būti siejamas su aukštaitiškuose regionuose vartojamu glis ‘kadagys’ (LVŽ 
2: 461), kuris vakarinėje dalyje nevartojamas. Istoriniai šaltiniai rodo, jog vietovardis yra asmenvardinės kilmės.  
297  Sembritzkio kaimų registre pateikti net 4 vietovardžiai vardu Eglien, Eglienen (Sembritzki 1918: 181, 182), 2 iš jų turėję 
lietuvišką formą Eglýnai, trečiasis Eglien‒Niclau lietuviškai buvo ir tebėra vadinamas Ẽgliškiai, o Eglien Görge lietuviškai buvo 

vadinami Žydẽliais. Ar pastarieji du buvo vadinami Eglynais, nėra žinių.  
298 Čia nurodytas atskirai nuo Rusin . 
299 XVIII–XIX a. Einahr figūravo kaip pavardė: Daniel Einahr (Kenkel 1972: 198), Einars: http://ofb.genealogy.net
/namelist.php?nachname=Einahrs&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Einahrs&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Einahrs&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Einahrs&ofb=memelland&modus=&lang=de
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greičiausiai pirmasis skiemuo rekonstruotinas pagal vėlesnius įrašus su weis- (= vais-), tik gale 
vietoje d tikriausiai yra t (galbūt vokiečių rašybai įtakos galėjo turėti liaudies etimologija?). Šaknies 
vais- dvikamieniai vardai lietuvių vardyne nėra dažni300, kur kas populiaresni su vaiš-, tačiau nė 
viename užrašyme variantas su š neatsispindi, taigi visai gali būti, kad Vaiskintas yra ne lietuviškas, 
o prūsiškas asmenvardis (plg. su wais- ir kint- Trautmann 1925: 113, 142). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Eket  1* (3b) ‒ buv. dvaras Séndvario snn. prie Eket s upės. 1925 ‒ 97 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Akitte (Akutte) 1253, (castellatura) Ackete 1258 (Kiparsky 1939: 74),  
Yckyttenn 1511–1520, 1540 (Rowel 2005: 31; Diehlmann 2006: 76), Eckitten, Ekittsche Mühl 
(Carte 1670), Egkitten, Eckitten (Part. 1725; SchrK 1796), Eckitten / Ekitten 1785, Mühl Gut 
Eckitten (Sembritzki 1918: 181), Ekitten (Urm. 1860; Reymann 1785; Messt. 1912), Eketė / Ekitten 
(Klkr 1923), iš gyvosios kalbos Eket s, Ekẽčiai301, Ekitai, Ekėčiai (VP 2: 116). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Radaili  ank.): Èket’e302 „Buvo dv., dabar visiškai išgriautas“, „Apie 150 
metrų nuo Eketės ir Danijos santakos“. 
Vardo kilmė: nuo upės vardo Eket . 
Viena iš anksčiausiai minimų Pilsoto gyvenviečių, turėjusių karinę gynybinę reikšmę. Išlikęs 
piliakalnis, šiauriau rastas kapinynas. Eket s piliakalnis (vok. Schloss-Berg, Alte Schanze) tyrinėtas 
keletą kartų303. XVI a. šaltiniuose vardas reiškė ne dvarą, o didelę apylinkę (žr. Eket  2). Kaip 
dvaras Eket  minima nuo XVI a., vandens malūnas nurodomas XVII a. žemėlapiuose. Dvare ir 
prie piliakalnnio 1807 m. birželį lankėsi karališkoji pora (Sembritzki 1918: 146). Ilgai buvo 
kulminis dvaras, nuo 1895 m. dvaro apylinkė, XX a. pradžioje turėjo du palivarkus, vandens 
malūną su tvenkiniu (Sembritzki 1918: 181)304. 

Eket  2* (3b) ‒ buv. apylinkė prie Eket s upės, dab. Séndvario ir Kretingãlės snn. 
Kiti vardai ir formos: žr. Eket  1. 
Kaip apylinkė minima XVI‒XVII a., į ją įėjo ūkiniai vienetai, vėliau nurodomi kaip kaimai: 1511–
1520 Yckytten (Rowel 2005: 31), 1540 m. das dorff Yckytten / 1687 m. Eckitten305. Apylinkėje 
registruoti ūkiai: Hans Kascherack / Nickolau Kaßeraggen (Casareggen* / Šeškia  1*), Matz Pluck 
/ Martin Plügken (Plukiai* / Kekgaliai*), Jocub Keck / Jacob Kecken (Kekai*), Simon Kawl / Siemon 
Kaull Megallen (Miegaliai*), Andre Kawll / Andreß Kaull Glaudien (Glaud nai), Jahn Kuschel 
(Kuršẽliai), Benusch Taureck / Bendickt Tauregge (Tauregiai*), Pawl Narmuth / Paull Narmundt 
(Normanta ), Urbahn Gindul / Pawl Gyntell (Gindulia  2), Matz Mytz / Matz Meischen (Meissen 
Matz*), Jahn Keytynn (Kaitiniai*), Claus Plutz / Klaus Plutz (Plucai*), Niclas Dautz / Nicolau 
Dautsien (Dautzin Niclau* / Laũkžemiai*), Thomas Dautz / Thomaß Dautsien (Dautzin Thoms* / 
Blyžiai*), Kystenn Dautzynn, Matz Stendt (Matzständen* / Kodjoniai*), Peter Rader / Peter Radell 
(Radailia ), Alßeck Paulix Taleck / Paul Aschieck Talleigken (Tole kiai 2*), Pawll Gasch / Paull 
Gaaßen (Gažiai*), Peter Pampell / Peter Paupel (Paupulia *), Claus Pelleck / Clauß Pelleigken 
(Pele kiai*), Hans Waydell (neidentifikuotas), Bartell Wager / Martin Wagger (Gvildžia ), Dargusch 
Myscheck / Dargusch Mieseigken (Dargusz Miszeiken* / Triušẽliai), Wylhelm Lußke / Wilhellm 
Luhßiegk (Wilhelm Luhszeg / Triušẽliai), Arnyck Bormll / Arnyk Purmall (Pu maliai), 1540 Andre 
Mylisch (neidentifikuotas), Mertin Lull (Lelia ?), Jorge Sylbardt (neidentifikuotas), 1687 Bartell 
Schillegallen (Šilgaliai 2*), Bartel Jagkschen (Jagschen Bartel*), Jackob Piepper (Pip rai), Jahn 
Achbahr (neidentifikuotas), Schimcken (Šimka ). 

Elegna-Paul* – kitas, ankstesnis, Traubi  kaimo vardas. 

 
300 LA užfiksuoti tik keli, ir tarp jų yra abejotinų, galbūt ne visada pagrįstai rekonstruotų iš pavardžių (LA: 155).  
301 Tydeko prisiminimų knygoje pateikta sukirčiuota forma: „Prie Ekeči  dvaro... (Tydecks 2008: 22), taigi daugiskaitinė tikriausiai 
3b kirčiuotės.  
302 Transkripcija neatitinka Vanago nustatytos antraštinės formos, nes teritorija priklauso visuotinio kirčio atitraukimo zonai (Salys 
1930: žemėl.). Tikėtina, kad gyvenvietės vardo kirčiavimas sutapo su upės vardu, žr. Eket  („Upių vardai“).  
303 Plačiau žr. Merkevičius 1974; Jarockis 2008.  
304 Plačiau apie dvaro istoriją žr. Sembritzki 1918: 54–57; Purvinas 2019: 191–193.  
305 „das dorff Yckytten“ (Diehlmann 2006: 76–82) ir „Eckitten (Bezirk)“ http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BC
mmelischer_Crey%C3%9F 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%25BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%25BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%25BCmmelischer_Crey%C3%9F
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Kiti vardai ir formos: tiksli lietuviška forma nežinoma, žr. Traubia . 
Vardo kilmė: 1540 m. Dituvoje mokesčius mokėjo Pawl Alechna (Diehlmann 2006: 91). Kaimo 
vardas iš jo pavardės Aleknà, kuri šiose apylinkėse paliudyta306. Pavardė atkeliavo, greičiausiai, iš 
Didžiosios Lietuvos, ji siejama su krikšto vardais Aleksejus arba Aleksandras (LPŽ 1: 79; LA: 389). 

Élniškė (1)/ E niškė (1)307‒ buv. kulminis dvaras 2 km į vakarus nuo Pr ekulės, 1898 m. prie jos prijungtas 
(Sembritzki 1918: 182; Lange: 158), dabar šiuo vardu vadinama miško dalis ir Pr ekulės kapinių 
vieta. 
Kiti vardai ir formos: Ellnischken (Goldbeck 1785: 34; SchrK 1796; 1802; Urm. 1860), Ellmiszken 
(Reymann 1849), Elnischkn (taip) (Reymann 1875). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pavardės Elnys (VP, ten pat), tačiau nei šiame, nei aplinkiniuose 
kaimuose tokios nerasta. Galimas dalykas, kad miškingoje vietovėje kaimo vardas galėjo atsirasti 
kaip priesagos -išk- vedinys tiesiai iš élnias. Kirčio forma pagal Fenzlau (Fenzlau 1936: 121). 
 1785 m. minimas kaip kulminis dvaras su 3 sodybom (Goldbeck, ten pat). Iki II p. k. kaime buvo 
keli viensėdžiai. Miške išlikusios ir prižiūrimos kapinės, jose palaidoti kunigai E. Endrulaitis, 
J. Armonaitis, dr. V. Gaigalaitis (MLE 1: 355). 

Elseikia * (4?) ‒ kita Alseiki  k. vardo forma (VP 2: 50). 
Vardo kilmė: šaknies pradžios a ir e kaita, plg. ak čios / ek čios ir pan., toliau žr. Alseikia . 

Friedrichsgnade* ‒ vokiškas Liepgiri  dvaro vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Liepgiria . 
Vardo kilmė: kurį laiką dvaro žemę nuomojo ligoninė, dėl to pavadintas Fridricho I vardu. 
Antrasis žodis vok. Gnade ‚malonė‘. 

Fürst Hof* ‒ kitas Séndvario vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Séndvaris. 
Vardo kilmė: iš vok. Fürst ‚didikas, kunigaištis‘ ir Hof ‚sodyba, dvaras‘. 

Gagališkiai°* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn. prie Eket s, 1722 m. sujungtas su Karãliškiais. 
Kiti vardai ir formos: Hoepfnerischken 1638, Gaggelischken prieš 1722 (Lange: 187; Part. 1725), 
Jagalischken (be datos) (Lange, ten pat), Gagalischken od. Hoepfnerischken 1737 (Sembritzki 1918: 
182), vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: lietuviška forma pagal Pėteraitį (VP 2: 121), kilmė matyt sietina su pvd. Gãgalas, 
kurią LKŽ kildina iš ga galas ‚antinas‘ (LPŽ 1: 604), plg. dar Gãgilas, Gãgelas, kurias galbūt galima 
sieti su garsažodinės kilmės gangénti, gag ti ‚kelti garsą (apie antis, žąsis)‘. Kelios tokios pavardės 
buvo užfiksuotos Klaipėdos krašte, tačiau beveik visais atvejais nurodoma, kad asmuo iš Didžiosios 
Lietuvos308. 
Kaimas įkurtas prieš 1638 m., kunigui Hoepfneriui įsigijus kulminio dvaro teisę. 1785 m. dar 
nurodomas kaip kulminis dvarelis (Sembritzki 1918: 57, 128). 

Gaigalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Gaigalle (VP 2: 172; 
Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 
Kiti vardai ir formos: Eksp. 1959–60 (Svk, Ka klės ank. ): Gaigal škiai (gaigal šk,’ ·). 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Ga galas, kuri užregistruota 1540 m. kaip Claus Gaygell (Diehlmann 
2006: 117) ir ilgai čia išlikusi309. Šis vietovardis išsiskiria iš Sembritzkio Ka klės dalių sąrašo tuo, 
kad čia nėra formanto -gal- matyt dėl susidarančios reduplikacijos. 

Galčia  (4) ‒ kaimas Dovil  snn., 7 km į pietryčius nuo Gargžd . 1925 ‒ 76 gyv., 2011 – 32 gyv. 
Kitai vardai ir formos: Matz Pescht 1685 (BžnViz XVII: 77), Galtei (taip) (Part. 1725), Pehsten 
Matz 1736 (Kenkel 1972: 128), Matz-Pesten oder Galten (Goldbeck 1785: 95; SchrK 1796), Matz 
Pesten (Urm. 1860), Matzpesten 1871 (Lange, ten pat), Galten (SchrK 1802; Messt. 1912; Lange: 
190), Galtai / Galten (Klkr 1923; VK: 32). 

 
306 Alekna, Elekna: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Elekna&ofb=memelland&modus=&lang=de  
307 LVŽ taip sukirčiuotas  vardas nurodomas kaip miško vardas (LVŽ 2: 482). 
308 Gagelas, Gagilas ir pan. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gagels&ofb=memelland&modus=&lang=de 
309 Gaigals: http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Elekna&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gagels&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner
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Eksp. 1959–60 (Svk): Galčia . Pėteraitis formą Galtai° nurodo kaip gretiminę šalia Galčia  (VP 2: 
123). Jis spėja formą Galtai esant senesnę, remdamasis Fenzlau, tačiau pastarojo darbe ir fonetinė 
transkripcija, ir norminė yra Galčia  (Fenzlau 1936: 20). 
Vardo kilmė: iš baltų asmenvardžio Galtys (VK: 10). Plg. Galtinis (tik Klaipėdoje) (LPŽ 1: 617), 
vv. Galtgarbiai Rytprūsiuose  (IRPŽ), pr. vv. Galtengarb, Golte (Gerullis 1922: 36). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas įsikūręs Birbinči  
kalvose, tarp kelio ir buv. siaurojo geležinkelio. 1905 m. ‒ 93 gyv., 1984 m. buvo likusios 3 
sodybos (MLE 1: 425). Kapinaitės sunykusios. 

Gal niai Márgiai (1) – Márgių kaimo dalis link Stuči . 
Eksp. 2019 (HL): „márgʼ  ir gal n  márgʼ . Jie eina ant Šniaukšt , ant Stuči  tenais“. 

Galmene* ‒ kai kuriuose šaltiniuose nurodomas kaip istorinis, dar XIII a. paminėtas Kerinų vardas 
(Mortensen 1938: 116). 
Kiti vardai ir formos: neaišku, kuri tiksliai vieta tuo vardu buvo vadinama, žr. dar Kalnuvėnai 2. 
Vardo kilmė: plg. avd. Gálminas, Ga minas (LA: 88), plg. vv. Galmina  (LVŽ 3: 60), pr. Galmen 
(Blažienė 2005: 254), kurš. Galmike, Galmyne (Kiparsky 1939: 280), lat. Gallmicke (Blese 1929: 
285). Tačiau XIII a. Klaipėdos krašto pilių kontekste asmenvardinė kilmė būtų neįprasta, o 
vandenvardžio su tokia šaknimi nerasta. Todėl tikėtina, kad tai užrašymo netikslumas, skaityti 
reikėtų Calnene ar pan. (Mortensen, ten pat). Kadangi Kerinai ir Kalnuvėnai buvo šalia, visiškai 
įmanoma, kad šaltiniuose painiojami. 

Garßden* ‒ tai Gargžd  dalis, buvusi Rytprūsių pusėje. XVI a. šaltiniuose šiuo vardu nurodoma visa 
apylinkė. 
Kiti vardai ir formos: Garßden 1540, Garszden 1542, Garsden 1563 (Diehlmann 2006: 13). XVII a. 
žemėlapyje (Carte 1670) rodomi dveji Gargžda : vieni kaip kaimas dešinėje M nijos pusėje, kiti 
kaip Garßden in Zamaiten kitoje sienos pusėje. Kokia tiksliai „prūsiškųjų“ Gargžd vieta, sunku 
pasakyti, nes žemėlapis nėra geografiškai tikslus. Spėtina, kad lietuviška vardo forma tikriausiai 
nesiskyrė nuo gyvenvietės kitoje sienos pusėje ‒ Gargžda . 
Vardo kilmė: tikriausiai sietinas su upėvardžiu Ga gždupis, kurio senesnė galėjo būti *Gargždė / 
Gargžda ar pan. iš baltų *gergz-, gargz- ‚girgždėti, (liet. gargždas ‚žvirgždas, žvyras‘, lat. gargzda 
‚žvyruotas, smėlėtas dugnas‘), panašiai LVŽ (2: 84). 
Gargžd  apylinkei (Garßden) 1540 m. priklausė ūkiai, kurie vėliau registruojami kaip kaimai: 
Claus Keplyn (Ku šlaukiai), Stanckus (Stankus Schmidt / Kūlia ), Peter Kaunott (Kiaunodai / 
Lyveria ), Dautzkur Kruger (Dautzkur Krüger / Lentynai), Dargell Sadeck (Dargwill-Szodeiken / 
Kùliškiai), Rußlys (Ruslia ) (Diehlmann 2006: 101, 102). 

Gausai°* ‒ buv. kaimas ir dvaras, vėliau palivarkas  Kretingãlės snn., šiaurinėje Kretingãlės dalyje. 1925 ‒ 80 
gyv. Sovietmečiu įtraukas į Kretingãlę. 
Kiti vardai ir formos: Dangel Gaus (Carte 1670), Adl. Gaussen oder Gaussen 1848 (Sembritzki 
1918: 183), Gaussen (SchrK 1796; 1802; Urm. 1860), Gaußen Gut (Messt. 1912), Gauzai (VP 2: 
126), Gausai / Gaussen (Klkr 1912), Adlig Gaussen (Klkr 1926). 
Vardo kilmė: tikriausiai asmenvardinė, galbūt kuršiška arba prūsiška, plg. kurš. Gausan (Blese 
1929: 107), pr. avd. Gause (Trautmann 1925: 29), vv. Gausutte (Kuršių nerijoje) ir kt.; šaknies 
reikšmė turbūt sietina su liet. gausùs ‚turtingas, apstus‘, lat. gaũss ‚t. p.‘. 

Gavẽliai* (2) / Gavila * (3b) (?) – kartais nurodomas kaip kitas Pleškùčių kaimo vardas (VP 2: 309), tačiau 
tai buvo atskiras kaimas, 1897 m. prijungtas prie Pleškùčių (Sembritzki 1918: 183). 
Kiti vardai ir formos: Gawillen 1683 (BžnViz XVII: 122), Gaweln (Part. 1725; Reymann 1849; 
Urm. 1860), Gawellen 1734; Jonalga Jacob 1736 (Lange: 297), Jackob Jonalga oder Gawellen 
(Goldbeck 1785: 53), Jacob Jonalga oder Gawillen (SchrK 1796; Sembritzki, ten pat), Gawillen 
(SchrK 1802), gret. Gavila  (VP 2: 127; gàßẹl, . Fenzlau: 135). 
Vardo kilmė: iš pavardės Gavelis arba Gavilas, kuri kaime paliudyta310. LPŽ pavardę Gavẽlis laiko 
skirtingos kilmės negu Gavilas°, kuri užfiksuota tik Klaipėdos krašte (LPŽ 1: 635). Galbūt galima 

 
310 Gawels, Gawelate: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gawelate&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gawelate&ofb=memelland&modus=&lang=de
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atsargiai sieti su lat. gavilēt ‚linksmintis, švęsti‘, plg. dar 1476 Gawylenn (Kiparsky 1939: 101) ir 
laikyti ją lituanizuotu kuršišku asmenvardžiu, juolab, kad forma Gavila  patikimiau paliudyta. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Gažiai°* ‒ buv. kaimas Séndvario snn., 1896 m. sujungtas su Pele kiais. 
Kiti vardai ir formos: Gaaszen 1683 (BžnViz XVII: 72; SchrK 1802), Gahßen Paul, Gaaßen 1785 
(Sembritzki 1918: 183), Gahszen-Paul (Goldbeck 1785: 38), Gaaszen oder Gaaszen Paul (SchrK 
1796; Urm. 1834), Gaaschen (Reymann 1849), Gaaszen Paul (Urm. 1860), XX a. nebeminimas. 
Vardo kilmė: 1540 m. Eket s k. minimas Pawll Gasch (Diehlmann 2006: 82). Pėteraitis laiko 
suvokietinta (?) liet. pvd. Góžė, kurią sieja su liet. góža ‚vėpla‘. Pavardė Góžė ar Góža Lietuvoje 
mažai paplitusi (be Klaipėdos, dar pora įrašų Tytuvėnuose) (LPŽ 1: 696). Galbūt aiškiau būtų sieti 
su lat. gāzt ‚griauti, versti‘ vediniais: gāža ‚liūtis‘, gāžuoties ‚tinginiauti‘ (ME 1: 620) ir pan., plg. 
liet. góžti. Tokiu atveju pirmuosiuose įrašuose užrašytą šaknies ā nebūtina laikyti vokiečių kalbos 
įtaka. Tačiau galima ir nebaltiška kilmė. 
1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas dvaras su 1 sodyba (Goldbeck, ten pat), Sembritzkio 
nurodmas kaip šatulinis kulminis kaimas, 1896 m. sujungtas su Pele kiais (Sembritzki, ten pat). 

Gėc vė* (1) ‒ sulietuvintas dvaro vardas iš Götzhöfen. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šlapžemiai° 1. 

Gedmina  (3b) ‒ kaimas Dovil  snn., kair. M nijos krante, priešais Dovil  piliakalnį, 8 km į pietvakarius nuo 
Gargžd . 1925 ‒ 96 gyv., 2011 – 27 gyv. 
Kiti vardai: Gedminen 1685 (BžnViz XVII: 82), 1871 (Lange: 194), Gedminnen (Part. 1725; SchrK 
1802; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), Gelbedten Gedmin 1736, Gedmin-Gelbeth 
1785 (Lange, ten pat), Gedmin Gelbeth oder Gedminnen (Goldbeck 1785: 39; SchrK 1796), 
Gedminai / Gedminnen (Klkr 1923). 
Eksp. 1939 (JPtr), 1959–60 (Svk): g dmẹn, ·, „buvo 11 sodybų“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Messittenn apylinkėje užfiksuotas Gedemynne (Rowel 2005: 29), 
1540 m. Lãšupėnų (Dovil ) kaime mokesčius mokėjo Gedemyn Gelwyn (Diehlmann 2006: 103)311. 
Kaimo vardas iš baltų avd. Gẽdminas arba Ged(i)m nas (LA: 90; LPŽ 1: 640). Pavardė Gedminas 
Klaipėdos krašte pasklidusi įvairiose vietose, kiek dažnesnė šiaurinėje dalyje312. Dėl antrojo vardo 
Gelbeth ir pan. žr. Gelbėčiai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos, (Goldbeck, ten pat). 1941 m. kartu su 
Stučia s buvo 275 gyventojai (MLE 1: 438), veikė vėjo malūnas prie M nijos. Išlikusios kapinaitės. 

Gedm no / Gedmin  dvãras* ‒ buv. dvarvietė Kla pėdos mst. pietinėje dalyje. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šlapžemiai° 1. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Ratterslandt apylinkėje minimas Gedmynne Harde (Rowel 2005: 32), 
o 1588 m. Gedmin Herde, kuris buvo vienas iš ūkio savininkų, iš kurių įsigyta žemės dvarui. Toliau 
etimologiją žr. Gedmina  1. Po 1923 m. taip vadinta tik pati dvarvietė, o kaimo oficialus vardas 
buvo Šlapžemiai. 

Gedwill-Nauseeden* ‒ kitas Liaun  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Liauna . 
Vardo kilmė: iš baltų avd. Gẽdvilas (LA: 90), antroji dalis gali būti prievardis Naus das 
‚naujakurys‘. 

Geisland Stenzel* ‒ vokiškas Krãkių kaimo vardas, vartotas iki kaimo sujungimo su Kišk nais. 
Kiti vardai ir formos: žr. Krãkiai. 
Vardo kilmė: iš vok. avd. Geisland ir krikšto vardo Stenzel. 

Gelbėčiai / Gelvėčiai?*– rekonstruotas kitas Dovil  vardas. 
Kiti vardai ir formos: Dawillen oder Gelbethen-Stantz (Goldbeck 1785: 27), Gelbethen Stanz 
(Sembritzki 1918: 180), toliau žr. Dovila  1. XIX a. žemėlapiai (SchrK 1796; Urm. 1860) rodo, 
kad tuo metu prie Dovil  dar nebuvo prisijungęs Melag nų kaimas, o Lãšupėnų vardas oficialiai 
nebefigūravo, likdamas tik šnekamojoje kalboje. 

 
311 Šiame šaltinyje Klaipėdos krašte minima ypač daug asmenvardžių su Ged(e)min-, tai matyti asmenvardžių rodyklėje.  
312 Gedmin: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gedmin&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gedmin&ofb=memelland&modus=&lang=de


87 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

Vardo kilmė: sprendžiant iš rašybos, priesagos -ėt- vedinys, nebūdingas šiam kraštui (plg. VP 2: 
537–564). Šio vardo lietuviškos formos nemini ir Pėteraitis, nepavyko rasti ir vietinių žmonių, 
galinčių paliudyti tarimą. Todėl galimos interpretacijos: *Gelv-viečiai (plg. Būdviečiai ir pan.), 
*Gelv-iečiai (pastarasis iš asm. Gelvietis?), *Gelvyčiai (priesaga -yt- būdinga Klaipėdos krašto 
vietovardžiams). Tokių svarstymų kelia pirmieji šių vietų gyventojų paminėjimai 1540 m: Stentzell 
Gelwyn, Gedemyn Gelwyn (Diehlmann 2006: 102-103) ir šių vardų sąsajos su vėlesniuose 
šaltiniuose nurodomais kaimų vardais: Gelbethen Stanz (Sembritzki, ten pat) arba Stanz Gelbeth 
(SchrK 1796) ir kitoje M nijos pusėje Gedmin  kaimas Gedmin Gelbeth oder Gedminnen (SchrK, 
ten pat). 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas su 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). Toliau žr. Dovila . 

Gelž niai (2) ‒ kaimas Dovil  snn., 10 km į pietus nuo Gargžd . 1925 m. – 146 gyv. 2011 m. – 38 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Gelzinnen 1683 (CatPrök.)313, Gelleßinnen Gedmin 1785, Gellszinnen-
Gedoninn 1785 (Lange: 197), Gellszinnen-Gedeminn (Goldbeck 1785: 39), Gelßinnen oder 
Gelleßinnen Gedmin (Sembritzki 1918: 183), Gellszinnen Gedmin oder Gellszinnen (SchrK 1796), 
Gellszinnen (SchrK 1802), Gelsinnen 1849, 1860 (Urm. 1860; Reymann 1849), Gellszinnen 
(Reymann 1875), Gellßinnen (Messt. 1912), Gelžiniai / Gellszinnen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): „buvo 18 sodybų“; eksp. 2019 (HL): Gelž niai. 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Gelž nis, Gelž nius, ši iš tarm. būdvardžio gelž nis ‚geležinis, iš 
geležies, susijęs su geležimi (pvz., veikla)‘. 1540 m. Agluonos (raš. Agolon) apylinkėje minimas 
ūkininkas Gedemynn Gelschyn (Diehlmann 2006: 43), o 1670 m. žemėlapyje Gedmin Gelße (Carte 
1670)314. Pavardė Gelž nis paplitusi ne tik Klaipėdos krašte, bet ir gana plačiai vakarinėje Lietuvoje, 
jos forma Gelž nius tik Klaipėdos krašte (LPŽ 1: 630). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1905 – 124 gyv.315, 
XX a. pradžioje kaimo viduryje prie kryžkelės buvo kelios didelės sodybos, užeigos namai, 
mokykla, aplinkui keliolika viensėdžių. Sovietmečiu kaimas apnyko (MLE 1: 443). Išlikusios 
kapinaitės tvarkomos, su jomis susijusi tragiška ūkininkų ir belaisvių istorija316. 

Genšeliškiai°* ‒ buv. kaimas Daupar -Kviet nių snn., 1896 m. sujungtas su Smilgýnais. 
Kiti vardai ir formos: Martin Jenzell 1685 (BžnViz XVII: 75), Genschelliszken (be datos), Genscheln 
prieš 1730, Genschel Martin po 1736 (Lange: 197), Genschellen-Martin (Goldbeck 1785: 40), 
Genschellen Martin oder Genscheln 1785 (Sembritzki 1918: 183), Genschelischken oder Genschellen 
Martin (SchrK 1796), Genschelischken (SchrK 1802; Reymann 1849), Gentschellen Martin 1820, 
Genschelischken (Genschellen) (Urm. 1860), Gentschellen 1871 (Lange, ten pat), Genschellen 
(Reymann 1875; KDR). 
Vardo kilmė: minimas ūkio savininkas Genschell Martin yra kaimo vardo pradininkas. Kaimo 
vardas yra priesagos -išk- vedinys iš pavardės Genšelis, ši sietina su liet. geñšė, gęšė ‚garnys‘ (VP 2: 
130), plg. vv. Génšė Užventyje (LVŽ 3: 145). Kitos pavardės Klaipėdos krašte su šaknimis genš- 
arba genč- gali būti vokiškos kilmės (LPŽ 1: 651, 653)317. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis kaimas, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE neaprašytas. 

Gerge Kuschellen* ‒ kitas M nijos karčemos vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. M nijos karčemà. 
Vardo kilmė: nuo pirmojo savininko Georg Kuschel. 

Gerviškiai° 1* ‒ kitas Kunkių k. vardas, vartotas iki XIX a. antrosios pusės. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kunkiai 1. 

 
313 http://genwiki.genealogy.net/Gelzinnen  
314 Jeigu ši forma patikima, galima spėti buvus trumpesnę pavardės formą, pvz., Gelžius ar pan.  
315 Sunku pasakyti, kodėl MLE nurodomi kiti skaičiai, greičiausiai turima omenyje visa Dovil  parapija.  
316 Plačiau Lapienės straipsnyje (Lapienė 2018).  
317 Taip manyti leidžia tai, kad kaimo vardas turi, greičiausiai, deminutyvinę priesagą -el-; apylinkės apgyvendintos gana vėlai, nes 
buvo labai pelkėtos, čia nemažai šatulinių kaimų, kuriuose kūrėsi daugiausia žemaičai. Kitos pavardės su panašiai skambančia 
šaknimi gali būti vokiškos: jos pasklidusios po visą kraštą, šalia jų krikšto vardai dažniausiai turi neadaptuotas vokiškas formas, žr. 
Gensch, Gentsch: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gensch&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://genwiki.genealogy.net/Gelzinnen
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gensch&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: lietuvišką formą Pėteraitis atstatė, greičiausiai, remdamasis vok. raš. Gerwischken (be 
kirčio) ir šio vardo analogais kitose apylinkėse. Jis mano, kad vardas padarytas su priesaga -išk- iš 
liet. pvd. Gérvė. Tačiau tokia pavardės forma šiose apylinkėse nebuvo paplitusi318. Ko gero, 
neatmestina ir kitokia kilmė – kaimo vardas gali būti priesagos vedinys iš liet. gérvė ‚pelkių paukštis 
(Grus grus)‘ 

Gérviškiai 2* – Lietuvos valdymo laikais tarpukaryje vartotas Dėcki  kaimo vardas po to, kai šis buvo 
perkeltas Lėbart  dvarui ir geležinkelio stotelei. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dėckia . 
Vardo kilmė: iš pavardės Gérvė arba iš liet. gérvė ‚pelkių paukštis‘, toliau žr. Gerviškiai 1. 
Kaimas pervadintas XX a. pradžioje, matyt, nenorėta palikti vokiškos kilmės vardo Hennig Hans. 
Galbūt, prijungus kaimą Gerwe Mauschel prie Skrandži  (1897 m.), buvo perkeltas jo vardas? 

Gibišai° 1* ‒ buv. kaimas, dab. Kla pėdos mst. pietinėje dalyje, apie 10 km į pietus nuo Kla pėdos centro, 
Smeltãlės kair. krante. 1925 ‒ 41 gyv. Sunyko sovietmečiu. 
Kiti vardai ir formos: Gibbischen (Part. 1725), Gibbischen Martin 1785 (Goldbeck 1785: 41; 
Sembritzki 1918: 184), Gibbiszen Martin 1820 (Lange: 202), Gibbischen-Martin (Urm. 1860 ir 
vėliau), Gibišai / Gibbischen-Martin (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės. 1503 m. apylinkėse minimas Hans Gibbisch, kurio žemėje 
įkuriamas Gedmin  dvaras (Sembritzki 1918: 57), 1511–1520 m. minimi Hans Gibbeis, Math 
Gibbeis ir Peter Gibbeis (Rowel 2005: 32), 1640 m. Martin Gibbisch, kuris išsipirko iš lažo ir įkūrė 
ūkį (MLE 1: 468; Lange, ten pat). Pavardės G bišas, G bėšas paplitusios tik Klaipėdos krašte ir apie 
Karteną, labiausiai telkiasi į šiaurę nuo Klaipėdos319. LPŽ jas laiko neaiškios kilmės (LPŽ 1: 662). 
Salys laiko lietuviška (Salys 1930: 134)320, remdamasis Kargės darbu, tačiau ten avd. Gybbe 
laikomas kuršišku (Karge 1925: 39)321. Plg. lat. vardyne: Gibe, Gibedats, Gibeke Kurše (LPV: 137; 
Blese 1929: 286), ģibt ‚linkti, smegti‘ (ME 1: 698), liet. gỹbti ‚ menkėti, geibti‘ (daugiausia šiaurės 
žemaičių plote). Asmenvardis su tokia šaknimi fiksuojamas ir Prūsijoje – Gibbune (Trautmann 
1925: 32). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1941 m. buvo 144 gyv. 
Kaime buvo gynybiniai pylimai, datuojami II tūkst. pradžia, dar vadinami Gibišų piliakalniu, jie 
sunaikinti sovietmečiu, tiesiant geležinkelį iš tarptautinės perkėlos (MLE, ten pat). 

Gibišai° 2* ‒ kitas, tikriausiai ankstesnis Gibiš lių k. vardas, vartotas šnekamojoje kalboje. 
Kiti vardai ir formos: žr. Gibiš liai. 
Vardo kilmė: žr. Gibiš liai. 

Gibiš liai (2) – kaimas Kretingãlės snn., 7 km į šiaurės vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 83 gyv., 2011 – 22 
gyv. 
Kiti vardai ir formos: Peter Gibiß (Carte 1670), Gibbischen (Part. 1725), Gibbischen-Peter (Goldbeck 
1785: 41; Sembritzki 1918: 184; Messt. 1912), Gibischen Peter (SchrK 1802), Gibbischen Peter 
(Gibbischen) (Urm. 1860 ir vėliau), Gibišėliai / Gibbischen-Peter (Klkr 1923), Gibišai° / Gibišėliai ° 
(VP 2: 132). 
Vardo kilmė: 1503 m. minimas Hans Gybbeis (VP, ten pat), 1511–1520 m. Rubežiuose Peter 
Gybbeys (Rowel 2005: 31), 1540 m. Peter Gybbis (Diehlmann 2006: 64). Vietovardis 
asmenvardinės kilmės su priesaga -ėl- iš trumpesnės formos Gibišai, ši iš pvd. G bišas. Priesaginė 
forma pradėta vartoti prijungus Klaipėdos kraštą, įtvirtinant oficialias lietuviškas formas, kad 
atskirtų kaimą nuo kito, buvusio į pietus nuo Klaipėdos. Pavardės etimologiją žr. Gibišai 1. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas 
neminimas. 

 
318 Užfiksuota tik Gerwins, buvo paplitusi Pr ekulės sen., apie Vãnagus, Vóveriškius, Dìtuvą: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?
nachname=Gerwin&ofb=memelland&modus=&lang=de  
319 Gibbisch: http://wiki-de.genealogy.net/Gibbischen_Peter/Bewohner  
320 Tam tikra prasme jis teisus, jei laikysime, kad formantas -iš- yra paveiktas lietuvių vardyno analogijos, plg. pvd. Gibiešius 
žemaičių plotuose, tačiau tai, greičiausiai, jau vėlesnės transformacijos.  
321 Kargės darbe minimi keli asmenys su šia pavarde, vienas iš jų Hans Gybbeis, Sme tės karčemos savininkas 1503 m, kuris turėjo 
žemės ir prie Gintaro pelkės, šis asmuo minimas tarp kolonistų, nenurodant jo kilmės (Karge 1925: 44; Sembritzki 1926: 80).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gerwin&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gerwin&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Gerwin&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Gibbischen_Peter/Bewohner
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Gindulia  1 (3b) / Giñduliai (1)322 ‒ kaimas, nausėdija Séndvario snn., 1 km į pietus nuo Sléngių. 1925 ‒ 81 
gyv., 2011 ‒ 791 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Gündull-Paul (be datos), Gindull-Paul prieš 1730 (Lange: 413), Ginduln (Part. 
1725), Krücken Gerge 1736 (Lange, ten pat), Krucken-Gerge (Goldbeck 1785: 76), Krucken Görge 
(Gerge) od. Bachman Gündeln od. Gündul (Gindull) Paul 1785 (Sembritzki 1918: 194), Krucken 
Gerge auch Gündullen (SchrK 1796), Gündullen (SchrK 1802), Krucken Goerg 1820 (Lange, ten 
pat), Gündullen (Reymann 1849), Krucken Görge (Ginduln) (Urm. 1860), Krucken Görge (Reymann 
1875; KDR; Messt. 1912), Ginduliai / Krucken-Görge (Klkr 1923)323. 
Eksp. 1959–60 (Vng): G ndul’ · „yra kalvų“, „buvo 4 gyv.“, 4 km nuo Klaipėdos į šiaurės rytus“; 
Aukštîej’ G ndul’ · „kito kaimo žmogus pasakė Aukštọju G ndulių kálnas (Aukštujų Gindulių 
kálnas)“ (taip). 
Vardo kilmė: 1540 m. Jörge Krück ir Pawll Gyntell (Diehlmann 2006: 79, 112). Asmenvardis 
Gindulis ar Gindelis (?) yra baltiškas, gali būti kuršiškas ar prūsiškas (LA: 94), plg. pr. Ginde ir vtv 
Gyndelen (Trautmann 1925: 32). Pavardė Gindulis kaime paliudyta.324 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat; Sembritzki 1918: 194), 
1939 m. (su Barškia s, Klẽmiške ir Mártinais) ‒ 559 gyv. Buvo nedidelis gatvinis kaimas, turėjo 
vėjo malūną (MLE 1: 482). Dabar nausėdija, Kla pėdos priemiestis. 

Gindulia  2* (3b) ‒ buv. kaimas, dab Kálnuvėnai. 
Žr. Kálnuvėnai. 
Vardo kilmė: 1540 m. tarp Eket s mokesčių mokėtojų minimas Gyndell Matz (Diehlmann 2006: 
79). Toliau žr. Gindulia  1. 

Girkalia  1 (3b) – kaimas Kretingãlės snn., 8 km į šiaurės vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 85 gyv., 2011 ‒ 
462 gyv325. 
Kiti vardai ir formos: Matz Girngallen 1687, Girxkallen (be datos) (Lange: 205), Grinagallen (Part. 
1725), Girngallen Matz oder Girrgallen, Girkallen 1785 (Sembritzki 1918: 136), Girngallen-Matz 
oder Girkallen (Goldbeck 1785: 42; SchrK 1796), Girnkallen (SchrK 1802), Girngallen Matz 
(Girkallen) (Urm. 1860), Girkallen 1785 (Lange, ten pat), Girngallen Matz (Reymann 1849), 
Girngallen (Reymann 1875, KDR), Girnkalia  / Girngallen-Matz (Klkr 1923), Girnkalia  / Girkalia  
(VP 2, 135). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Mertenn Syrnekul (Rowel 2005: 31), 1540 m. Matz 
Syrinkall, Peter Syrnikall (Diehlmann 2006: 63, 119). Dabartinė vardo forma iš sudurtinio 
asmenvardžio *Girn(a)kalis / -ys iš gi ̇̀rnakalis, girnakalỹs ‚kas kala girnas, akmenkalys‘ (LVŽ 3: 
203). XVI a. įrašai Syrnekul, Syrinkall leidžia spėti senesnę kuršiškos kilmės formą, kur šaknies 
pradžios s tikriausiai atspindi dz, vėliau jį pakeičia lietuviškas g326, fonetiškai adaptuota šaknų 
sandūra išmetant n (dar 1923 m. oficialioji forma buvo Girnkaliai). „Pametus“ žodžio reikšmę 
vokiškuose šaltiniuose pasirodo etimologiškai nutolusios formos, pagal analogiją su vardais, 
turinčiais formantą -gal-, tokios kaip Girngallen ir pan. 
1687 m. kaimui priklausęs ūkis Lauck-Michel, nurodoma kaip kaimo dalis (Sembritzki 1918: 136), 
1736 m. Rubẽžiuose mokesčius mokėjo ūkis Michel Lauge (Kenkel 1972: 130). 1785 m. minimas 
kaip karališkasis, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas XX a. pradžioje susidėjo iš 5 stambesnių 
ūkių ir 8 mažesnių viensėdžių pasienyje. Sovietmečiu iškilo kolūkio gyvenvietė (MLE 1: 493). 
Kaimo teritorijoje yra kuršių kapinynas su nedegintiniais ir degintiniais kapais (Kulikauskas 1966). 
XVII a. žemėlapyje šalia kaimo Girnagallen nurodoma „Schanze“ ir „Kaputberg“ (kapų?) (Part. 
1725). 1939 m. ‒ 348 gyv. Išlikusios etnografinės kapinės ir keletas senų sodybų. 

Girkalia  2* (3b) ‒ žr. Girnkalia . 

 
322 LVŽ nenurodoma, iš kur žinoma gretutinė kirčio forma, galima tik spėti, kad tikriausiai naudotasi 1960 m. ekspedicijos 
duomenimis, tačiau ar tikrai buvo įvertintas galimas kirčio atitraukimas?  
323 MLE ir studijoje (VP 2: 133) Pėteraitis nurodo gretutinį vardą Spirkiai, tačiau, greičiausiai, čia jo suklysta, nes Spirkiai susijungė 

su kitu Gindulių k. (Kálnuvėnais), buvusiu arčiau Taurãlaukio.  
324 Gindullis: http://wiki-de.genealogy.net/Krucken_G%C3%B6rge/Bewohner  
325 Kaimas auga dėl geografinės padėties kaip Palangõs ir Klaĩpėdos priemiestis.  
326 Esama abiejų formų ir tame pačiame šaltinyje, žr. Girnkaliaio. 

http://wiki-de.genealogy.net/Krucken_G%C3%B6rge/Bewohner
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Girngalia * (3b) ‒ kitas Katk  k. vardas, Pėteraičio pateikta forma greičiausiai remiasi vokiškų šaltinių rašyba 
Girngallen ir pan. 
Kiti vardai ir formos: žr. Katka . 
Vardo kilmė: žr. Girkalia  1. 

Girnkalia * (3b) – kitas Katk  k., Kretingãlės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraitis atstato formą Girngalia * (VP 2: 175). Žr. Katka . 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Bebrūnėje minimas Gedemyn Pyrnkall327 (Rowel 2005: 31), 1540 m. 
Gedemyn Syrnkall / Gyrnkall (Diehlmann 2006: 68), 1687 m. Gedtmin Girngallen aus Bebruhnen 
(Steuerg. Vogtei Memel)328. Pakeitus lietuvišką kaimo vardą, vokiškoje tradicijoje išliko senesnis 
dviejų narių asmenvardis, įskaitant ir baltišką dvikamienį vardą Ged(e)min (Gediminas, Gedminas). 
Toliau etimologiją žr. Girkalia  1. 

Glaud nai (1)329 ‒ kaimas Séndvario snn., 8 km į šiaurę nuo Kla pėdos, prie kelio Kla pėda–Palangà, 8 km šį 
šiaurės vakarus nuo Sléngių. 1925 ‒ 61 gyv., 2011 ‒ 27 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Glaudz (BžnViz XVII: 72), Claus Glaudien 1730, Glaudin Kiaul Andres 1736, 
Glaudienen-Kiaul-Andres 1785 (Lange: 206), Claus-Glaudien (Glaudienen-Claus Andres), 
Glaudienen-Kiaul-Andres oder Claus-Glaudien (Goldbeck 1785: 23, 49), Claus Glaudienen oder 
Glaudinen Kiaul Andres 1785 (Sembritzki 1918: 178; SchrK 1796), Glaudienen (SchrK 1802; Urm. 
1860), Glaudynai° (VP 2: 137), Glaudynai / Hohenflur (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: žr. Glaudynai*. 
1785 m. karališkasis valstiečių kaimas, nuo 1815 m. laisvasis dvaras (Sembritzki, ten pat). XVIII a. 
įkurta Plukių k. mokykla, XIX a. sujungus kaimus, ji pervadinta į Glaudynų pradinę (Juška 2003: 
387). 1897 m. kaimas įtraukiamas į Hohenflur dvarą. 

Glaudienen Kiaul Andres* ‒ žr. Glaud nai. 
Kiti vardai ir formos: žr. Glaud nai. 
Vardo kilmė: atkreiptinas dėmesys į avd. Kiaul (rašoma ir Kaul), kuris tikriausiai pravardinės 
kilmės, galbūt sietinas su liet. kiaũlė. 1511–1520 m. Pressaw kaime330 minimas Hans Kaule 
greičiausiai sietinas su šia vieta (Rowel 2005: 31). 

Glaudýnai* (1) ‒ tarpukariu vartota Glaud nų k. vardo forma (Klkr 1923; VP 2: 137). 
Kiti vardai ir formos: žr. Glaud nai. 
Vardo kilmė: galbūt asmenvardinės kilmės, iš pavardės *Glaudynas331, tačiau nei tokia, nei 
panašios kilmės Klaipėdos krašto duomenų bazėse nėra užfiksuota. Galbūt sietina su liet. pvd. 
Gliaudỹs (LPŽ 1: 682) arba su liet. ir lat. glaud- ‚glausti, šlieti‘, plg. dar liet. pvd. Gluodas, lat. avd. 
Glude (Blese 1929: 286). Būtent -yn-, o ne -ėn- priesagoje reikėtų atstatyti remiantis ne tik 
vokiškais šaltiniais, bet ir tarpukario tradicija. 

Gõbergiškė (1) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., abipus autostrados Klaipėda–Kaunas, 1 km nuo Daupar , 
1925 ‒ 107 gyv. 2011 ‒ 232 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Paugen (Part. 1725), Gobergis-Pauga (be datos), Gabergis-Pauga 1785 (Lange: 
187), Gabergischken od. Gabergis (Gobergis) Pauga 1785 (Goldbeck 1785: 38; Sembritzki 1918: 
182), Gabergischken (SchrK 1796; 1820; Messt. 1912), Gabergiszken 1820 (Lange, ten pat), Gut 
Gabergischken (Urm. 1860), Gobergiškė / Gabergischken (Klkr 1923), Gõbergiškiai, Gõberiškiai 
(VP 2: 121, 137). 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš avd. Goberis. Pasak Sembritzkio, vardas padarytas iš 
Gabriel. 1763 m. kaime gyvenęs šatulininkas Gabriel Pauga, kuris kitame dokumente jau 
užrašomas kaip Gobergis Pauga. Sembritzkis mano, kad lietuviai vardą Gabriel primiausia perdarė 

 
327 Tikriausiai perrašymo klaida.  
328 http://genwiki.genealogy.net/Girngallen-Gedmin. 
329 Neaišku, kodėl sovietmečiu kaimas pervadintas Glaudėnais (LTSR ATSŽ) ‒ jokiame šaltinyje tokia morfologinė šio vardo 
forma nėra užfiksuota, visi užrašymai, ypač tarpukaryje vartota forma rodo priesagą -yn-. Vienintelę formą Glaudynaio pateikia ir 

Pėteraitis (VP 2: 137). 
330 Dėl Pressaw vardo žr. Normantaĩ.  
331 LVŽ, nurodo tik formą Glaud nai, kurią veda iš nepaliudyto avd. *Glaud nas. Tokia asmenvardžio forma sunkiai tikėtina 
Klaipėdos krašte, kur priesaga -ėn- asmenvardžiams visiškai nebūdinga (Razmukaitė 1994: 159). 

http://genwiki.genealogy.net/Girngallen-Gedmin
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Gabergel, po to Gabergis, Gobergis (Sembritzki 1918: 57). Iš tikrųjų Klaipėdos krašte pasitaikė 
užrašymų Gaberg, Gabergis, Gabergis, Goberis, bet daugiau apie Rusnę ir Priekulę332. 
Šlãpšilės apylinkės dėl pelkėtos žemės buvo ilgai neapgyventos. 1785 m. Gõbergiškė minima kaip 
laisvai paveldimas kaimas (Goldbeck, ten pat; Sembritzki 1918: 182). 1903 m. kaimiškasis 
Gõbergiškės dvaras buvo Mertinaičio nuosavybė. XX a. pradžioje dvaras vertėsi gyvulininkyste ir 
pienininkyste (Purvinas 2019: 193). 

Götzhöfen* ‒ buv. dvaras dab. Kla pėdos mst. pietinėje dalyje, pagrindinėje dalyje dabar Balsio menų 
gimnazijos teritorija Statybininkų prosp. Kaimo, vadinto Šlapžemiais, teritorija dabar gyvenamųjų 
namų kvartalas, o šiaurinė dvaro žemių dalis, buv. Ža dininkų k., dabar gyvenamasis kvartalas 
Baltijos prosp. Kiti vardai ir formos: žr. Šlapžemiai° 1. 
Vardo kilmė: iš savininko Friedrich von Götzen pavardės. 

Gr. Kuncken Görge* ‒  žr. Kunkiai 1. 
Grabia  (4) ‒ kaimas Kretingãlės snn. km į vakarus nuo Kretingãlės, Pajūrio regioniniame parke. 1925 ‒105 

gyv., 2011 ‒ 34 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jacob Polin (Carte 1670), Paulien-Jakob 1730, Podlin Jacob 1736, Pohlien-
Jakob 1763, Paulin-Jacob 1785 (Lange: 213), Grabben oder Paulien Jakob, Pohlien Jakob 1763 
(Sembritzki 1918: 184), Grabben oder Paulin-Jacob (Goldbeck 1785: 44), Grabben / Polin Jacob 
(SchrK 1796), Pohlin Jacob (SchrK 1802), Grabben oder Polin Jacob (Urm. 1832; Reymann 1849), 
Grabben (Part. 1725; Urm. 1860; Messt. 1912), Grabai / Grabben (Klkr 1923), Grabai / Vėsaičiai333 
(VP 2: 138). 
Eksp. 1959–60 (Gargasaitė): gràbẽ, gràb  (taip). 
Eksp. 1959–60 (Svk): gr b · „4 sodybos“. 
Vardo kilmė: tikriausiai iš pavardės Grabs (VK: 10), Grabis, Grabys, kuri geriau paliudyta į pietus 
nuo Kla pėdos apie Ža dę334. Lietuvių vardyne šios pavardės telkiasi šiaurės žemaičių paribyje su 
Latvija. LPŽ sieja su lat. grabis ‚kas tarška; plepys‘ (LPŽ 1: 697). Tačiau neatmestina ir versija iš 
liet. tarm. grãbė ‚griovys‘, plg. dar pr. Grabeniken (Blažienė 2005: 260). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 ūkiai (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas neaprašytas. 

Grabsten Nausseden* – buv. kaimas Dovil  snn., sujungtas su Grobšta s (Sembritzki 1918: 184). 
Vardo kilmė: žr. Grobšta  ir Naus džiai. 
1785 m. minimas kaip šatulinis kaimas, 2 sodybos (Goldbeck 1785: 45). 

Gra baviškiai / Gra boviškė (1) ‒ kaimas Dovil  snn., 3 km į vakarus nuo Gargžd  centro. 1925 – 72 
gyv. 2011 – 30 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Grambow (Part.1725), Jahn-Kuntzen (Lange: 214), Jahn-Kunzen oder 
Grambaus (Goldbeck 1785: 54). Jan Kunzen auch Grambauwischken (SchrK 1796), 
Grambawischken (1802), Gut Gambrawischken (taip) (Urm. 1860), Grambowischken (Reymann 
1875, Messt. 1912), Gramboviškiai / Grambowischken (Klkr 1923, 1926), gret. Gra būviškiai 
(LVŽ 3: 252). 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Gra būviškiai, atstatyta iš tarm. Grãmb viškê, užr. iš vietinio Jurgio 
Sprogio, kilusio iš Ku šlaukių. 
Eksp. 2019 (HL) Gra boviškė. „Mes nesakydavom Grãmboviškiai. Grãmboviške, važiuoju į 
Grãmboviške, Grãmboviškes kâlns“. 
Pėteraitis kaip autentišką nurodo Gra baviškiai (VP 2: 139), tačiau dabartiniai senieji vietos 
gyventojai liudija formą Gra boviškė. LVŽ kaip gretutinė nurodyta Gra būviškiai (LVŽ, ten pat), 
remiantis Pėteraičiu, kad ją galėjusi paveikti vokiška forma Grambowischken. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš neaiškios kilmės asmenvardžio Grambo (raš. Grambou, Grambow), 
greičiausiai dvaro savininko asmenvardis nebuvo vartojamas su baltiška galūne, todėl priesaga -išk- 
priaugo prie pilnos jo formos. 1699 m. minimas žemės savininkas Friedrich Christoph Grambo, jo 

 
332 http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=G&lang=de&modus=  
333 Galbūt turima omenyje kaimas Wehsaath Andres (Žeimiaĩ), kuris buvo įtrauktas į Grabiùs, nes Blušiai / Wessat Hermann ir 
Grabai / Grabben buvo skirtingi kaimai (Klkr 1923; Gause 1983: 116).  
334 Grabies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grabies&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=G&lang=de&modus=
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grabies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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vieta vadinama Grambaus (Sembritzki 1918: 61, 62; Lange: 214). Vardo giminės ir skaičiaus 
formos neatitikimas nėra retas reiškinys, pasitaiko, kad ir tos pačios kartos vietiniai žmonės vartoja 
dvejopai. Balsių o ir a svyravimą galima paaiškinti nenusistovėjusia sulietuvintos formos rašyba 
vokiškiuose šaltiniuose. 
Dvaras įkurtas 1669 m. 1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, 
ten pat). Prieš I p. k. dvarą valdė Eduard Schulz (Niekammer 1913). Iki II p. k. buvo didelė dvaro 
sodyba, liepų alėja, kuri vedė į dvaro kapinaites (MLE 1: 516; Messt. 1912). Sovietmečiu dvaro 
teritorijoje pastatyta statybinių medžiagų gamykla. Buvusio dvaro gyvenamasis pastatas 2006 m. 
sudegė. 

Graud šiai 1 (2) / Grauduõšiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., prie plento Klaipėda‒Palanga, 8 km į šiaurės 
vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 8 gyv., 2011‒ 13 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Bertel Grauduß taip (Carte 1670), Grauduschen 1685 (BžnViz XVII: 71), 
Graudusch Bartel (1785 Sembritzki 1918: 185; SchrK 1796; 1802), Grauduszen-Bartel 1820 
(Lange: 215), Grauduszen Barthel (Urm. 1832), Graudutschen-Barthel (Reymann 1849), Graudusz 
Barthel (Urm. 1860), Grauduszen (Reymann 1875; KDR), Graudusz-Bartel 1895 (Lange, ten pat), 
Grauduß Bartel (Messt. 1912), Graudūšiai / Graudusz-Bartel (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): graudũ·š’ ·, ‚vienkiemis‘ (pateikėjas iš Anaičių335). 
Vardo kilmė: Pėteraitis, remdamasis Fenzlau (Fenzlau 1936: 45) ar LPŽ (LPŽ 1: 702), 
rekonstruoja kaimo vardo formą Grauduõšiai, laikydamas ū žemaitišku uo atitikmeniu (VP 2: 139), 
matyt, juo seka LVŽ (LVŽ 3: 258), tačiau tam nėra pagrindo – nei regiono kalbos ypatybės, nei 
pavardės Graudūšis (ne Grauduošis) paplitimo plotas336, nei analogai (pvd. Sakūtis nėra iš 
Sakuotis), nei rekonstrukcija iš vokiškų užrašymų nesuponuoja tokios versijos. Toliau žr. 
Graud šiai 2. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis su 1 sodyba (Goldbeck 1785: 45). 1941 m. kaime buvo tik 
vienas viensėdis ir lauko darbininkų sodyba (MLE 1: 516). 

Graud šiai 2* (2) ‒ buv. kaimas prie Taurãlaukio, apie 8 km nuo Kla pėdos mst. centro, 1897 m. sujungtas 
su Pu maliais. 
Kiti vardai ir formos: Grauduschen (BžnViz XVII: 71; Goldbeck 1785: 45; SchrK 1796; 1802; 
Urm. 1834), Graudußen po 1820 (Lange: 215), Graudutschen (Reymann 1849), Grauduszen (Urm. 
1860), Adlig Grauduszen 1871 (Lange, ten pat). 
Vardo kilmė: 1462 m. tarp šių žemių savininkų minimas Graudusch337 (Sembritzki 1918: 61), 
vėliau vardas šiuose kraštuose žinomas kaip pavardė Graudūšis ar Graudūšius. Čia remiamasi 
Pėteraičio nustatyta gramatine ir kirčio forma (VP 2: 139). Vardas tikriausiai kuršiškos kilmės, 
istoriniuose šaltiniuose figūruoja greta kitų – Admin338 ir Pidda (žr. Pidden). XVII a. prie 
Nẽmirsetos minimas kitas žemės savininkas Grauduß Bertel (žr. Graud šiai 1). Iš šių asmenvardžių 
kilo pavardės Graudūšis arba Graudušis (VK: 10), plg. lat. Graudušis, Graudužis. LPŽ pavardę 
Graudušis fiksuoja tiktai Klaipėdoje, bet etimologijos nepateikia. Galbūt priesagos vedinys iš baltų 
*graud- ‚griausti, dundėti‘ arba lat. graûds ‚grūdas, javas‘, sąsaja su liet. graudùs mažiau tikėtina 
dėl seno paminėjimo. Priesaga ilginama ir kirtis į ją nukeliamas, greičiausiai, pagal analogiją su 
Sakūtis iš Sakutis ir pan. Plg. dar šiaurės žemaičių vištūtis, žąsūtis ir pan., kuršininkų varnūtis ir kt. 
Abeji Graud šiai įeina į teritoriją ir pavardė paplito, kur buvo gana tankiai apgyvendinta atsikėlėlių 
iš Kuršo. Šios šaknies vardų esama ir Prūsijoje, plg. vv. Graude, Grawdekayme (Blažienė 2005: 
261), avd. Grawde (Gerullis 1922: 45). Galimas dalykas, kad -uš- virtimą į -ūš- paskatino ir 
pavardžių, turinčių -ūtis / -utis, daugiskaitos formos latvių kalboje, kur t> š (Sakūtis: Sakūši). 

 
335 Dar vienas kaimas šiuo vardu buvo netoli Taurãlaukio, žr. Graud šiai 2.  
336 Grauduszis, Grauduszus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grauduszis&ofb=memelland&modus=&lang=de  
337 J. Sembritzkis šiuos asmenvardžius mini, kalbėdamas apie tris ūkius tarp Taurãlaukio ir Bãchmano, tačiau čia pat jis įpainioja 
prie Nẽmirsetos buvusį kaimą Graudusch Bartel (žr. Graud šiai 1). Tikėtina, kad netoli vienas nuo kito esančių kaimų ūkių 
savininkus siejo giminystės ryšys. 
338 Šis vardas vietovardžiuose nebeišliko, greičiausiai sietinas su la. / kurš. āda ‚oda‘ ir baltų *min-‚ minti‘, t. y. ‚odminys‘.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grauduszis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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XVIII a. pabaigoje minimas kaip bajoriškasis kaimas su 4 sodybomis (Goldbeck, ten pat). XIX a. 
kaime buvusi karčema ir sodyba priklausė Pu malių dvarui. 1897 m. kaimas sujungtas su 
Pu maliais (Sembritzki 1918: 185). 

Graũminė (1) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 9 km į pietryčius nuo Kretingãlės, prie Eket s upės. 1925 ‒ 189 gyv., 
2011 ‒ 52 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Graumen oder Graumen Kattkus (SchrK 1796), Graumen Kattkas (SchrK 
1802), Graumen (Graumen Katkas) (Urm. 1860), Graumen Katkus (Reymann 1875; KDR), 
Graumen 1785 (Goldbeck 1785: 45; Sembritzki 1918: 185), (Messt. 1912), Graumenė / Graumen 
(Klkr 1923), Graũminė / Graũmenė (VP 2: 139), gret. Griaũminė (LVŽ 3: 258), gret.*Griauminės 
(?), Graũminių kaimas. 
Eksp. 1959–60 (Gvn): Graũminė (Grã·uminẹ) of., dž. Griaũminė (G’r’ã·uminẹ) (ret.) / Graũminių 
kaimas (ret.) (Grã·umin’u k im's) „apie 30 sodybų“. 
Vardo kilmė: iš liet. graũmenės, griaũmenė, griáumenys ‚medžių prigriuvęs miškas ar kita vieta, 
lūžtvė‘ (VP 2: 139). 
XVII a. minimas laisvų kolonistų (šatulininkų) kaimas, 1785 m. fiksuojama tik 1 sodyba 
(Goldbeck 1785: 45). Kaip kolonistų kaimas išliko iki 1848 m. (Sembritzki, ten pat). Iki II p. k. 
čia buvo 17 sodybų, 1939 m. kartu su kaimyniniais kaimais sujungti į Pliki  bendruomenę su 
vienu seniūnu. Žemės buvo šlapios, laukai sausinti grioviais (MLE 1: 517)339. 

Grauzdai°* ‒ buv. kaimas Dovil  snn. šalia Birbinči . 
Kiti vardai ir formos: Galmene 1509340, Callen 1540, Calnyn 1540 (Diehlmann 2006: 104), Calwin 
prieš 1590 (Lange: 107), Calluwehnen (taip) (Carte 1670), Dautzkur Nahrmunt 1685 (BžnViz XVII: 
77), Calnuwehn (be datos), Callnuwehnen po 1736 (Lange, ten pat), Grauszdei (taip) (Part. 1725), 
Dautzkurren Narmund oder Callnuwehnen (Goldbeck 1785: 27), Dautzkur Narmund od. Grausden, 
Graußen, Kallnuwehnen 1785 (Sembritzki 1918: 180), Dautzkurren Narmundt oder Callnuwöhnen 
(SchrK 1796), Callnuwöhnen (Reymann 1849), Dautzkur Narmund (Kallnuwöhnen, Grausden) 
(Urm. 1860), Dautzkurr Narmund (Reymann 1875; KDR), XX a. nebeminimas. 
Vardo kilmė: iš pvd. Grauzdas, Grauzda (VK: 10), Grauzdỹs (Fenzlau 1936: 56). Gali būti latviškos 
kilmės, plg. lat. vietovardžius Graũzdas kalns, up. Graũzde ir kt. (LPŽ: 702), gràuzdēt ‚gruzdinti‘, 
gŗaũzds ‚trankus, triukšmingas‘. 
Kaimas įkurtas prieš 1509 m., 1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 2 sodybos (Goldbeck, ten 
pat). 1897 m. sujungtas su Kerren Gerge ir pavadintas Kerndorf (Sembritzki 1918: 180). 

Griežia  (4) ‒ kaimas Agluon nų snn., 3 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės. 1925 – 80 gyv. 2011 – 50 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Grezen 1683, 1820 (BžnViz XVII: 123; Lange: 255), Gräßen (be datos), 
Thalutten Grigull prieš 1785 (Lange, ten pat), Talutten-Grigall 1785 (Goldbeck 1785: 166), 
Talluten Grigal oder Gröszen (SchrK 1796), Gröszen (SchrK 1802; Urm. 1860), Grezen 1820 
(Lange, ten pat), Gressen (Reymann 1874), Greszen (Reymann 1875), Tallutten (KDR), Größen 
(Messt. 1912; Lange, ten pat), Größen (Gräßen) oder Thalutten Grigul, littauisch Gre en (taip) 
(Sembritzki 1918: 185), Grėžiai / Groeszen (Klkr 1923; Klžem. 1938), Gr ežės / Grežiai°  (taip) (VP 
2: 140), Grėžai (VK: 34). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Griežia  (Gr ž ) „buvo 9 ūkiai“. 
Iš gausybės užrašymų variantų matyti, kad vokiečių rašyba sunkiai sekėsi užfiksuoti tarmiškai 
tariamą šaknies balsį, kuris, greičiausiai labiausiai panašėjo į ė. Prijungus kraštą prie Lietuvos, 
oficialioji forma buvo priimta nesunorminus šaknies tarimo ‒ Grėžiai. Moteriškos giminės formą 
Gr ežės kaip pagrindinę Pėteraitis nurodo remdamasis Fenzlau (Fenzlau 1936: 11). 
Vardo kilmė: gali būti, kad kaimo vardas kilo iš trumpesnės upės vardo formos *Griežė (žr. 
Griẽžupė), taigi įvardijimo kelias galėjęs būti toks: up. *Griežė / -a ‒ k. Griežia  ‒ up. Griẽžupė. 
Neatmestina galimybė ir iš pavardės Griežis, Griežė ar pan. (LVŽ 3: 288), tačiau lygiai tokios 

 
339 Daugiau apie Graũminę ir Plikiùs M. Tydeko knygoje (Tydecks 2008).  
340 Ne visai aišku, ar tai atskiras vardas, ar klaida, plg. 1540 m. įrašus. Galbūt tai susiję su 1291 m. montis et castri, dicti Galmene, 
vieta turėjusi būti į pietus nuo Ža dės (Salys 1930: 15; Kiparsky 1939: 99). Kitur sakoma, kad XIII a. Galmene yra Kerinai 
(Mortensen 1938: 116).  
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formos pavardės Klaipėdos krašte nėra užfiksuota, atvirkščiai, paliudyta vietovardinės kilmės 
pavardė Griežupis iš upv. Griẽžupė (užrašymai dominuoja kaimuose tarp Pr ekulės ir Ku šių 
mãrių)341. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas (Goldbeck, ten pat), MLE neaprašytas. 

Griežupia * (3a) – buv. kaimas, vėliau Žiauk  k. dalis. 
Kiti vardai ir formos: Gröszuppen-Martin (Godbeck 1785: 46), Größuppen 1785, Grezuppen 1820, 
Gröszuppen 1871 (Lange: 256), Gr ežupiai (VP 2: 140), 1894 m. įtrauktas į Žiaukàs. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Gri žup , „Žiaukų kaimas dabar yra sudėtas iš dviejų kaimų – Žiaukų ir 
Griežupių“. 
Vardo kilmė: pagal darybą iš upės vardo Griežùpė arba Griẽžupė, o šios vardo pirminė forma galėjo 
būti Griežė / -a ar pan. (plg. up. Griežà Eket s int.), žr. dar kaimo vardą Griežia , tokiu atveju 
pavardė ar prievardis Gröszuppen-Martin būtų antrinės kilmės, nuo kaimo vardo.  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Grikša  (4) ‒ kaimas Dovil  snn., apie 5 km į pietus nuo Gargžd . 1925 – 63 gyv. 2011 – 47 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Grickschen 1685 (BžnViz XVII: 76; Messt. 1912), Wetzkepahl Jacob 1717 
(Deltuvienė 2006: 387). Grikschen (Part. 1725; Reymann 1849), Wetz Kepal Jakob 1763, 
Wetzkepallen Jakob 1758, Wetzkopallen Jacob 1785 (Lange: 218), Wezkepallen Jacob oder Grigschen 
(Goldbeck 1785: 180), Wezkepallen oder Grigschen (Lange, ten pat; SchrK 1796), Griegschen 
(SchrK 1802), Griegszen (Reymann 1875), Grickszen (Lange, ten pat), Grikšai / Grickschen (Klkr 
1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): gr kš ·. 
Vardo kilmė: iš pavardės Gr kšas (VP 2: 141), kuri kildinama iš krikšto vardo Gr gas, trump. iš 
Grigorijus (LPŽ 1: 716). Pavardė buvo paplitusi Klaipėdos apylinkėse342. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas su vėjo malūnu, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas 
neaprašytas. Išlikusios kapinaitės, įtrauktos į kultūros vertybių registrą (KVR: 24365). 

Grine dė* (2) ‒ lietuvių vartotas Grünheide dvaro vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grünheide. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Grẹnẽid’e „vok. turėtų būti Grünheide“, „dvaras“, „lyguma“, „apie 6 km į 
šiaurės rytus nuo Klaipėdos, prie Klaipėdos–Plikių kelio“ 343. 
Vardo kilmė: adaptuotas vokiško vardo Grünheide variantas. 

Grobšta  (4) (3?)344 – kaimas Agluon nų snn., apie 9 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės. 1925 – 100 gyv. 2011 
– 81 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Grapszten 1683 (CatPrök; Reymann 1875; KDR), Grabsten-Gerge 1785 
(Goldbeck 1785: 45), Grabsten oder Grabsten Gerge (SchrK 1796), Grabsten (Part. 1725; SchrK 
1802; Messt. 1912  ir vėliau), Grabsten oder Grabsten Gerge, Grabsten Nausseden (Sembritzki 1918: 
184). Grabsten George prieš 1820 (Lange: 214), Grabsten Georg (Reymann 1849; Urm. 1860;), 
Grobštai / Grabsten (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): rekonstruota Grobšta  (3) (anketos tituliniame), transkripcijoje Grõpšt  
(taip)“, „buvo 19 ūkių“, „kaimas yra nuo asm. Grõbštas (taip), šia pavarde žmonių apylinkėj yra“. 
Eksp. 2019 (HL): „Ant Grobšt  biškelį. Va, Grobšta . Grobšta  čia yra. Čia karčema. Žydai turėjo 
karčemą, kas svarbiausia.“ 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pavardės Grobštas, kuri čia buvo populiari345, LPŽ nurodo 
Grãbštas, Grobštà iš Palangos apylinkių (LPŽ 1: 697). Tikėtina, kad greta formos Grobštas, kurį 
liudijama 1960 m. ekspedicijoje, kita forma buvo Grobštà. Plg. pvd. gru pštà (Grobštà): of. Grobst, 
bet kaimo vardas gru pšt ͘ (Grobšta ) /Grabsten (Fenzlau: 86, 87). Pavardę reikėtų sieti su liet. 
grobštùs ‚godus‘, ‚linkęs vagiliauti‘, ‚miklus‘ arba lat. grābslis ‚kuris ko nors griebia, siekia‘ (ME 1: 

 
341 Greszupp, Groeszuppis http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Greszup&ofb=memelland&modus=&lang=de 
342 Grikschas, Grikszas: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grikschas&ofb=memelland&modus=&lang=de  
343 Ekspedicijoje Grineidės anketa užpildyta kaip atskiro kaimo.  
344 Pagal Pėteraičio formą Gróbštus ir Vanago ekspedicijos duomenis, kaimo vardas turėtų būti 3 kirčiuotės. 
345 „Grabßenten Tochter auß Grabsten“ (Fenzlau 1936: 142). Taip pat žr. Grabst, Grabszt : http://ofb.genealogy.net/
namelist.php?nachname=Grabst&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Greszup&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grikschas&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grabst&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grabst&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Grabst&ofb=memelland&modus=&lang=de
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643), grābsis ‚gobšuolis‘ (EH 1: 400) ir pan. Plg. dar Grobšto ragas, kuršininkų Grābsta rags Ku šių 
nerijojè. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1939 m. bendruomenėje 
buvo 390 gyv., per kaimą ėjo siaurasis geležinkelis, prie jo stotelės buvo didelė karčema, veikė 
vėjo malūnas (MLE 1: 524)346. 1889 m. atidaryta pradinė mokykla, 1929 m. mokykla išaugo iki 
50 moksleivių, mokyta lietuviškai (Juška 2003: 388). Mokyklos pastatas išliko, renovuotas. 

Grõpiškiai (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn. 1 km į pietus nuo Pr ekulės, kairiajame M nijos krante. 1925 ‒ 157 
gyv., 2011 ‒ 95 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Urban Grop (Carte 1670), Gropiszken 1683 (BžnViz XVII: 123), Gropischken 
od. Gropen Urban (Urbohn) 1785, (Sembritzki 1918: 185), Gropen-Urbohn oder Gropischken 
(Goldbeck 1785: 46), Gropen Urban oder Gropischken (SchrK 1796), Gropischken (Part. 1725; 
Urm. 1860 ir vėliau), Gropiškiai / Gropischken (Klkr 1923; 1926), Gròpiškė ir Juciškiai (VP 2: 142), 
gret. Grùpiškiai (LVŽ 3: 312)347. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Grõpišk  „prieš karą gyveno Gropas“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Groppe (Rowel 2005: 30), 1540 m. Merten Grob (Diehlmann 
2006: 15). Kaimo vardas su priesaga -išk- iš pavardės Gropas (of. Grops), kuri gausiai čia 
paliudyta348, laikoma vokiškos kilmės (LPŽ 1: 699). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie M nijos, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. čia 
veikė Johano Frydricho Franco Šrėderio įsteigta našlaičių prieglauda ir spaustuvė, leidusi 
lietuviškus leidinius, gimė Mikas Gropas, vienas iš lietuvybę skleidusių aktyvistų.349 Albertas 
Baumgardtas čia turėjo plytinę. 

Groß Jagschen* ‒ kitas Sėlen  kaimo vardas. 
Vardo kilmė: vokiškas iš Groß ‚didysis‘ ir Jagschen, žr. Jokša  1. 

Groß Kurschen* ‒ žr. Trakia . 
Grothnauseeden Thoms / Groth Nausseden Thoms* ‒ kitas Žagar  k. vardas. Lietuviška forma nežinoma. 

Kiti vardai ir formos: žr. Žagara . 
Vardo kilmė: galbūt iš vok. Groß ‚didelis, didysis‘ ir Nausėdai. Neatmestina i kilmė ir iš vok. avd. 
Groth, Grothe ir pan., nors nėra duomenų, liudijančių juos buvus šiose apylinkėse. 

Gruče kiai (2) – kaimas ir glž. st. Pr ekulės snn., 13 km į pietus nuo Kla pėdos miesto centro. 1925 – 25 gyv., 
2011 ‒ 194 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Grützeigken 1719, Gritzeiken prieš 1730, Grütscheicken po 1736, 
Grütscheigken (Goldbeck 1785: 47), Gruetscheicken (SchrK 1796), Gruetscheiken (SchrK 1802 ir 
po 1820), Gut Grudscheiken (Urm. 1860), Grudzeiken prieš 1871 (Lange: 245; Sembritzki 1918: 
62), Grutzeiken po 1871 (KDR), Grudžeikiai / Grudszeiken (Klkr 1923; Klžem. 1938). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Gručẽik  „buvo vienas stambus ūkininkas, dabar nieko nebelikę iš vietinių.“ 
Vardo kilmė: tikriausiai iš pvd. Gručeikis ar pan. (LVŽ 3: 314), bet pavardės su kamienu Gručeik-, 
Grudžeik- Klaipėdos krašto duomenų bazėse nėra užfiksuota. Didelė rašybos variantų įvairovė 
rodo, kad šaknies galo priebalsis vokiečių kalbai neįprastas, galbūt kai kurie variantai atspindi ne 
č, kurį vokiečių kalba nesunkiai atspindi junginiu tsch, bet dž, todėl prieš karą vartotas oficialusis 

 
346 Daugiau informacijos 2019 m. gauta iš Helmuto Lotužio: „Grobštaĩ. Tos kapinikės sunaikintos yra išvis. Antrojo pasaulinio 
karo metu, keturiasdešimt ketvirtais, kai maskolių užėjo, aredromą čia pastatė, bombarduoti iš čia kilo tie lėktuvai Karaliaučiaus ir 
Piluvos, čia buvo tokie trekai padaryti. Ir kad tie medžiai nemaišytų, kapai nemaišytų, kaip tie lėktuvai lek, tai viskas buvo nupjauta, 
viskas sunaikinta. Visks iki žemės sušluota. Ir žodžiu, nieka nebelika iš tų kapų. Dar omama atvesdavo ir sakydavo: čia Pakalniškių 
kapai, čia Makio čia to... Dar prisimenu, toks vieną kartą išlindo iš krūmų Perkams, tas obags tenais ilsėjos... Nu žodžiu, nieka 
nebebova. Ir dabar nieko. Tiktais Pocytę (Silvą Pocytę, istorikę – DK) buvau nusivežęs, parodyti, sakiau fiksuoti reikia. Nes ten 
aplinkui eina karjerai. Ir čia aredroms buvo.“ „Karčema prie pat kelio buvo. Ir stovėjo ilgą laiką, iki kokių aštuonsdešimtų metų 
jin stovėjo. Čia daug karčemų buvo nuo Bùdelkėma, iš Klaipėdos į Bùdelkėmę, Šẽrnų, Grobšt , Kerienės. Tarpukarėj ka 

važiuodavo, visus tus žemaitius reik, visus pinigus ka išlestum iš turgaus ka važio“. 
347 Greičiausiai laikytina fonetiniu variantu arba hipernormalizmu dėl tarmei būdingo trumpojo u platinimo. 
348 Grops: http://genwiki.genealogy.net/Gropischken/Bewohner 
349 Plačiau Tomkaus straipsnyje (Tomkus 2019).  

http://genwiki.genealogy.net/Gropischken/Bewohner
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pavadinimas Grudže kiai galėjo būti autentiškas350. Pėteraitis abejodamas nurodo dvaro vardą 
Grudžeikiai (VP 2: 142). 
MLE duomenų apie šį kaimą nepateikia. Buvęs kulminis dvaras (Sembritzki 1918: 62), 1913 m. 
Grudscheiken dvaro savininkas Robert Motikat (Niekammer: 288), 1940 m. dvaras dar minimas 
(Lange, ten pat). Buvę dvaro pastatai perstatyti ir pritaikyti turizmui. Dabar kaimas auga kaip 
Klaipėdos priemiestis. 

Grumblia  (4) / Gru bliai (2) ‒ kaimas Pr ekulės snn., apie 7 km į pietus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 113 gyv., 
2011 – 14 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Grumbeln 1678 (BžnViz XVII: 158; Urm. 1860; Messt. 1912), Grumbeln-
Rupeinen prieš 1730, Grumblen-Rupeicken po 1736 (Lange: 245),; Grumblen Rupeiken (1785), 
Grumblen-Rupeicken oder Grumblen (Goldbeck 1785: 48), vėliau Grumblen (Sembritzki 1918: 
186), Grumblen Rupeicken 1785, Grumblen oder Grumblen Rupeicken (SchrK 1796), Grumblen 
(Part. 1725; SchrK 1802), Grumbliai / Grumbeln (Klkr 1923), Grumlia  (LVŽ 3: 317)351. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Grumbl , Gruml  „buvo 13 ūkių“, „apie 7 km į pietus nuo Priekulės, prie 
Minijos“. 
Vardo kilmė: galbūt iš upėvardžio Grumblỹs, tačiau toks upės vardas fiksuojamas tik dabartiniuose 
žemėlapiuose ir kadastruose. Šios kaimo vardo kilmės versijos nemini ir Pėteraitis. Kita versija ‒ 
iš pavardės Grumblỹs (LVŽ, ten pat), kuri šiame kaime gerai paliudyta352; 1511–1520 m. minimas 
Rupeick Grumblis (Rowel 2005: 32), 1540 m. Rubeck Grommelis Vyžeikiuose (Diehlmann 2006: 
50). Pavardė yra galūnės vedinys iš liet. tarm. grumblas ‚nelygumas, gumbas‘ (LKŽe), plg. dar lat. 
gru ba ‚raukšlė‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 11 sodybų (Goldbeck, ten pat). Iki II p. k. kaimo 
branduolys buvo dešiniajame M nijos krante, kairiajame krante – užliejamos pievos. Sovietmečiu 
kaimas apnyko (MLE 1: 527). 

Grünappe* ‒ buv. kaimas prie Laugali , Daupar -Kviet nių snn. 
Kiti vardai ir formos: Grünhof (Part. 1725), Grünapp od. Januschen Schick Nausseden 1785 
(Sembritzki 1918; 185), Januschen-Schick-Nauseeden (Goldbeck 1785: 54), Grünappe oder 
Januschen Schick Nauseden (SchrK 1796), Grünappe (SchrK 1802: Reymann 1849; KDR). 
Vardo kilmė: kadangi ankstyviausias turimas užrašymas nurodo vokišką kilmę iš vok. grün ‚žalias‘ 
ir Hof ‚kiemas, sodyba‘, tikėtina, kad forma Grünapp(e) galėtų būti perdirbinys, nedideliame kaime 
gyveno beveik vien vokiečių šeimos353. 
1835 m. nurodomas kaip laisvasis (šatulinis) kaimas, 1848 m. palivarkas. 1897 m. sujungtas su 
Laugalia s (Sembritzki, ten pat). 
1785 m. minimas kaip negyvenamas žemės sklypas (Goldbeck, ten pat). 

Grünheide* ‒ buv. dvaras Séndvario snn., 1 km į pietryčius nuo Baũkštininkų. 
Kiti vardai ir formos: Grünheide Adl. (Sembritzki 1918: 185; Goldbeck 1785: 47), Vw Grünheide 
(Urm. 1860), Grünheide (Reymann 1875; KDR), Adl. Grünheide, Grünheide-Corallischken 1873 
(Lange: 11), Bertuliškė / Grünheide Gut (Klkr 1923), Grine dė (1960 eksp.). 
Vardo kilmė: vokiška iš grün ‚žalias‘, ir Heide ‚šilas‘. 
1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas ūkis prie sienos 2 sodybos (Goldbeck 1785: 47). Dvaras 
įkurtas 1873 m. (Sembritzki, ten pat), prijungus Be tuliškės dvaro žemes, todėl vietinių lietuvių, 
o po 1923 m. ir oficialiai vadintas Be tuliškės dvarù354. 

Gudẽliai* (2) – kitas Pleškùčių kaimo vardas (VP 2: 309). 
Kiti vardai ir formos: žr. Pleškùčiai. 

 
350 Šiuo metu oficiali vardo forma tikriausiai remiasi 1959–1960 m. ekspedicijos duomenimis, nors juos pateikė ne vietinis 
gyventojas (anketoje visiškai neužfiksuota mikrotoponimų, informantas pripažįsta, kad vietinių gyventojų nebėra).  
351 Kadangi laikytina fonetiniu variantu (LVŽ 3: 317), ši forma į antraštines neįtraukiama.  
352 http://genwiki.genealogy.net/Grumbeln/Bewohner; 1736 m. Grumbliuosè minimas Gerge Grumblaith kaip didžiausio sklypo 

savininkas (VP 2: 143). 
353 http://genwiki.genealogy.net/Gr%C3%BCnapp/Bewohner 
354 Plačiau dvaro istoriją žr. Purvino straipsnyje (Purvinas 2019: 187-189), tik ten neatsižvelgta į J. Sembritzkio nurodytą Grünheide 
dvaro įkūrimo datą, tad iki 1873 m. kalbama apie ankstesnį Be tuliškės dvarą, kuris po minėtosios datos buvo įtrauktas į Grünheide.  

http://genwiki.genealogy.net/Grumbeln/Bewohner
http://genwiki.genealogy.net/Gr%C3%BCnapp/Bewohner
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Vardo kilmė: pagal šaltiniuose minimą Gudellen-Thomas matyti, kad iš liet. pavardės Gudẽlis, kuri 
iš deminut. etnonimo gùdas. Pavardė Klaipėdos krašte reta, dažniau paminėta Šilùtės apylinkėse355. 

Gumbiniškiai°* ‒ išnykęs kaimas, pagal žemėlapius gali būti, kad Kl. Sznauksten senesnis vardas. 
Kiti vardai ir formos: Gumbinnischken (SchrK 1796; Reymann 1849; Lange: 247), vėlesniuose 
neberodomas (Reymann 1875 tik Sznauksten). „Gehörte vermutlich zu Schnaugsten“ (Lange, ten 
pat). Forma nurodoma pagal Pėteraitį (VP 2: 146). 
Vardo kilmė: tikriausiai priesagos -išk- vedinys iš asv. Gu binas (Tauragėje, LPŽ 1: 742). 
*Gumbinis ar pan., tačiau tokio Klaipėdos krašto registruose nėra užfiksuota. Pavardės kilmė 
sietina su liet. gu bas, plg, dar Gumb nė (mst. Karaliaučiaus krašte). 
Prijungtas prie Šnaukšt  (Sembritzki 1918: 186). 

Gut Karlshof* – žr. Karãliškiai. 
Gut Meyenhoff* ‒ dvaras prie Kliši  k. Pr ekulės snn. 

Kiti vardai ir formos: figūruoja tik vokiškiuose šaltiniuose (Urm. 1860), Meyenhof (KDR), iš 
vietinių gyventojų užrašyta tik neadaptuota vardo forma. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Meinhof ir Marinhof356 „ūkis, dabar čia gyvena Grinius, šiapus kanalo“ 
1799 m. įkurtas Johanno Mey, 1895 m. sujungtas su Klišia s (Lange: 496). 

Gutszellen* ‒ kitas Dargusz-Miszeiken kaimo vardas, nurodytas Sembritzkio (Sembritzki 1918: 179). 
Kiti vardai ir formos: žr. Dargusz-Miszeiken. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nežinoma, rekonstruotina galbūt kaip *Gučeliai ar *Gudželiai? 

Gūžgauriai° (Gužgauriai°?)* ‒ buv. kaimas, sujungtas su Švẽpeliais. 
Kiti vardai ir formos: Markuszen 1730, Gußgauren Gergen 1736, Markusen (Part. 1725), 
Guszgauren-Gerge oder Markuszen (Goldbeck 1785: 49), Markuszen oder Guszgauren Gerge (SchrK 
1796), Markuszen (SchrK 1802), Guszgauren Goerg (taip) 1820, Guszgauren-Gerge (Lange: 258), 
Gussgauren (Markuszen Görge) (Urm. 1860), Guszgauren (Reymann 1875; KDR), XX a. Švẽpelių 
dalis (Messt. 1912). Pėteraitis iš rašytinių šaltinių atstato Guzgauriai, gretutinę nurodydamas 
Gužgauriai (VP 2, 147). 
Vardo kilmė: iš pvd. *Gūžgauris / Gužgauris, ši greičiausiai iš liet. gūžỹs ‚paukščio gurklys‘, 
‚šlaunies kaulo viršūnė‘, lat. gūža ‚šlaunies kaulo viršūnė‘, neišleistinas iš akių Kuržemėje ir Kuršių 
nerijoje gūža ‚žąsis‘ (ME 1: 687), plg. lat. vv. gūža (Plāķis 1936: 79). Antrasis komponentas liet. 
gaurai ‚vešlūs plaukai, kailis‘, lat. gauri ‚kūno plaukai‘. 
1756 ir 1785 m. nurodomas kaip mišrus kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1863 m. dalis 
prijungta prie Švẽpelių, kita ‒ prie Rimk  (Lange, ten pat). 

Gvildžia  (4) ‒ kaimas, buv. dvaras Séndvario snn. prie Dãnės / Dañgės, 11 km į šiaurės rytus nuo Kla pėdos 
centro, 5 km į šiaurę nuo Sléngių. 1925 ‒ 22 gyv. 2011 ‒ 30 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kruck Martin Gwild (taip) (Carte 1670), Gwilde (Part. 1725; 1736), Gwilden 
1785 (Goldbeck 1785: 50; Sembritzki 1918: 186), vėliau t. p., Gvildžiai / Gwilden (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Gv ld’ · „5 km į šiaurę nuo Klaipėdos, prie Danijos“. 
Vardo kilmė: 1638 m. minimas Martin Gwilda, 1774 m. Janis Gwildis iš Gvildžių (VP 2: 147). 
Kaimo vardas iš liet. pvd. Gvildỹs, Gvi dis (LVŽ 3: 378). Pavardė paplitusi Lietuvoje, greičiausiai 
sietina su liet. gvildỹs, gv ldis ‚kas gvildo, gvildytojas‘ (LPŽ 1: 753). 
1785 m. minimas kaip kulminis dvarelis, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 

Gwilden Wagger* ‒ istoriniuose šaltiniuose 1763 m. nurodoma valstiečių gyvenamoji vieta 8 km į šiaurę 
nuo Klaipėdos, greičiausiai kaimas prie Gvildži  dvaro (Lange: 260). 
Kiti vardai ir formos: nežinoma. 
Vardo kilmė: žr. Gvildžia . Antroji dalis galbūt sietina su lat. pvd. Wagger (Blese 1929: 317) iš 
vagars ‚prievaizdas‘? 

Helme Krüger* – kitas Mėželi  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mėželia . 

 
355 Guddelatis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Guddelate&ofb=memelland&modus=&lang=de 
356 Pastaroji forma kelia abejonių, kadangi Marienhof buvo gana dažnas vietovardis Vokietijoje, galėjo veikti analogija, ypač jei 
vardas nebesiejamas su žinomu asmeniu.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Guddelate&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: vokiškas asmenvardis Helme ir prievardis Krüger ‚smuklininkas‘357. 
Hennig Hans* ‒ kitas Dėcki  kaimo vardas Dovil  snn. 

Kiti vardai ir formos: žr. Dėckia . Atrodo, kad vardas Hanß Hennige yra vėlesnis. 
Vardo kilmė: iš vokiškos pavardės Hennig ir vardo Hans. 

Hoepfnerischken* ‒ kitas Gagališkių k. vardas358. 
Kiti vardai ir formos: žr. Gagalischken. 
Vardo kilmė: su lietuviška prisaga -išk- iš vok. avd. Hoepfner359. 

Hohenflur* ‒ dvaras, įkurtas 1897 m. iš Glaudynų, Kekių, Plukių ir Tauregių. 
Kiti vardai ir formos: žr. Glaud nai. 
Vardo kilmė: iš vok. Hohenflur ‚aukštos grindys, aukštuma‘, plg. netoliese esančio kaimo vardą 
Žemgrindžia . Prijungus Kla pėdos kraštą, vokišką vardą pakeitė vieno iš prijungtų kaimų vardas 
Glaudýnai. 
Dvaras įkurtas 1897 m., turėjo parką. 1939 m. 258 gyv. (Lange: 285). 1913 m. dvaro savininkas 
J. Tolksdorf (Niekammer: 288). MLE neaprašytas. 

Hoppen Michel* ‒ Ka klės k. dalies vardas (SchrK 1796; Reymann 1875). 
Kiti vardai ir formos: žr. Ka klė. 
Vardo kilmė: žr. Michel Hopp. 

Ilgaudai° 1* ‒ kitas Kibel̃kščių k. Kretingãlės snn. vardas (VP 2: 149). 
Kiti vardai ir formos: žr. Kibe kščiai. 
Vardo kilmė: 1590 m. minimas Maszerim Ilgaude (Kiparsky 1939: 149), kaimo vardas iš Ilgaudas 
(žr. dar Ilgauden Gindull Paul ir Micka ). 

Ilgaudai° 2* ‒ buv. kaimas prie Eket s, 1897 m. sujungtas su Ẽkete. Pėteraitis šio kaimo nemini. 
Kiti vardai ir formos: Ilgauden (Part. 1725), Ilgauden-Gindul-Paul prieš 1730, Ilgauden Gindul Paul 
po 1736 (Lange: 292), Ilgauden Gindull Paul oder Ilgauden 1785 (Sembritzki 1918: 189), Ilgauden 
Paul oder Mitzken (SchrK 1796)360, Ilgauden Paul (Goldbeck 1785: 56; Urm. 1860), Ilgauden 
(Reymann 1875; KDR). Lietuviška vardo forma atstatyta pagal kito kaimo vardą, žr. Kibe kščiai. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis valstiečių ūkis, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 1897 m. 
prijungtas prie Eket s (Sembritzki 1918: 189). 

Ilgaudai° 3* – rekonstruota forma iš Ilgauden-Paul*. Kitas Mick  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Micka . 
Vardo kilmė: kaimo vardas sietinas su 1511–1520 m. minimu Pawel Illgawd (Rowel 2005: 29), 
1540 m. Pawll Ylgautz „ein wirt zur Dyttwe“ (Diehlmann 2006: 91) ir liet. avd. Ìlgaudas (LA: 97). 
Kadangi vardas Ilgauden figūruoja ir Kretingãlės seniūnijoje, kur 1590 m. užfiksuotas asmuo 
Maszerim Ilgaude, tikėtina, kad ir čia lietuviška Kalvaičio užfiksuota vardo forma (VK: 35) turėjo 
būti tokia pati361. 

Ilgauden (Gindul) Paul* – kitas Ilgaudų 2. k. vardas, kuriame užfiksuotas asmenvardis Gindul. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ilgaudai 2. 
Vardo kilmė: 1540 m. Eket s k. fiksuojamas ūkininkas Pawll Gyntell (Diehlmann 2006: 79). Toliau 
žr. Gindulia  1362. 

Ilgauden Mauserim* ‒ kitas Kibel̃kščių k. Kretingãlės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kibel̃kščiai. 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Ilgaudai 1, antroji sietina su avd. Mãžrimas  (LA: 113). 

 
357 1540 m. Vyžeikiuose užfiksuotas asmuo Albrecht Kuger su vėlesniais šios vietos vardais, priešingai, negu skelbiama genealogų 
tinklalapyje (http://genwiki.genealogy.net/Albert_Kuger#cite_note-1 ), greičiausiai neturi nieko bendra.  
358 1737 m. įraše sakoma, kad Höpfneris turėjo dvarelį apie mylią nuo Klaipėdos, kuris pagal jį buvo vadinamas Hoepfnerischken, 
dar kitaip Gagalischken (Sembritzki 1918: 57). 
359 Sembritzkis nurodo, kad Höpfneris buvo lietuvių kunigas (Sembritzki ten pat).  
360 Nors nurodoma toje pačioje vietoje, kaip ir kituose žemėlapiuose, tačiau panašu, kad Mitzken yra iš kito kaimo, kuris taip pat 

turėjo Ilgaudų vardą, žr. Mickaĩ ir Ilgaudai 3.  
361 Deja, nepavyko nustatyti kirčiavimo.  
362 Prie Sléngių esantys Ginduliaĩ (vok. Krucken Görge) istoriniuose šaltiniuose siejami su Gindull-Paul, tačiau tai yra kitas kaimas, 
Ilgauden (Gindul) Paul buvo prie Radaili , treti Ginduliai buvo kitoje Dãnės / Dañgės pusėje, dab.  Kálnuvėnai. 

http://genwiki.genealogy.net/Albrecht_Kuger
http://genwiki.genealogy.net/Albert_Kuger#cite_note-1
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Ilgejahnen* ‒ kitas Ilg niškių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ilg niškiai. 
Vardo kilmė: sudurtinis iš dviejų vardų Ilg nis arba pravardės Ilgas ir vardo Jonas (Janas). 

Ilgijõnai* (2) ‒ kitas Ilg niškių k. vardas.363 
Kiti vardai ir formos: žr. Ilg niškiai. 
Vardo kilmė: greičiausiai vėlyvas perdirbinys iš vokiškos formos Ilgejahnen, vartotas tarpukario 
gyventojų lietuvių. 

Ilg niškiai* (1) ‒ buv. kaimas Dovil  snn. 1925 ‒ 18 gyv., sovietmečiu panaikintas. 
Kiti vardai ir formos: Gergen Skrandell 1687364, Ilginen (Part. 1725), Ilgjahn Scrandel Gerge 1736, 
1785 (Goldbeck 1785: 56), Ilgejahn‒Skrandel-Gerge po 1785, Ilgegahen (taip) (be datos) (Lange: 
292), Ilge Jahn Skrandel Gerge 1785, vėliau Ilgejahnen (Sembritzki 1918: 189), Ilgejahnen oder 
Skrandel Gerge (SchrK 1796), Ilgejahnen (SchrK 1802; Reymann 1849; Messt. 1912), Skrandel 
Goerge po 1820 (Lange, ten pat), Ilgejahnen (Skranden Gerge) (Urm. 1860), prieš 1895 (Lange, ten 
pat), Ilginiškiai / Ilgejahnen (Klkr 1923). 
Eksp. 2019 (HL): Ilg niškiai, žmonės dar sakė Ilgijõnai. 
Vardo kilmė: Sembritzkis kaimo vardo kilmę sieja su konkretaus gyventojo pavarde Ilginnis 
(Sembritzki 1918: 172). Matyt, tokia buvo pradinė vietovardžio forma (Part. 1725). Pavardė Ilginis 
buvo išplitusi Pr ekulės ir Dovil  snn. Priesaginė forma Ilg niškiai365 gyvojoje kalboje galėjo būti 
vartojama ir anksčiau, tačiau įteisinta tik 1923 m. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas neaprašytas. 

Immersatt* ‒ buv. pašto vieta Nẽmirsetoje. 
Kiti vardai ir formos: Posthalterey (SchrK 1796: 1802), Posthalterei Immersatt (Urm. 1860: KDR). 
Lietuviška vardo forma nežinoma. 
Vardo kilmė: figūruoja nuo XVIII a. (Sembritzki 1918: 76), sietinas su vokiška Nẽmirsetos vardo 
forma Nimmersatt, tačiau jokių dokumentų apie šio vardo atsiradimą nerasta (Sembritzki ten pat). 

Inken-Kurschen* ‒ kitas Kuršẽlių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kuršẽliai. 
Vardo kilmė: greičiausiai Inken yra tas pats Hincke, žr. Kursche Hincke Tholeike ir Inkiai. 

Inkiai°* ‒ buv. dvaras prie Sudmant  1, Séndvario snn., 1904 m. sujungtas su Sudmanta s 1. 
Kiti vardai ir formos: Incke (Part. 1725), Incken prieš 1785 (Lange: 293; Goldbeck 1785: 56), Ingken 
1785 (SchrK 1796; Sembritzki 1918: 189; Urm. 1860; KDR), Adlig Ingken 1871 (Lange, ten pat). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš lat. pvd. Iņķis (VP 2: 150; LPŽ 1: 772 prie Inkėnas). Pavardė 
Iņķis Latvijoje reta ir gali būti vokiškos kilmės iš Hincke ar pan., žr. dar Inken-Kurschen. 
1785 m. nurodomas kaip bajoriškasis dvaras su 3 sodybom, priklausęs Bãchmano dvarui, 1904 m. 
sujungtas su Sudmanta s 1 (Goldbeck, ten pat; Sembritzki, ten pat). 

Iurge Pruss* ‒ kitas Mikolaičių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mikolaičiai. 
Vardo kilmė: 1656 m. minimas Jürgen Pruss, susijęs giminystės ryšiais su Martinu (Sembritzki 
1918: 81). Toliau žr. Prussen Martin. 

Iutzellen* ‒ buv. kaimas tarp Liepgiri  ir Gagališkių (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: nežinomi. 
Vardo kilmė: tikriausia rekonstruotinas kaip *Juceliai ar *Jučeliai. Pėteraitis nemini. Tikriausiai 
sietinas su pavardėmis Jucas, Jucys, Jucius, Jučius366 ar pan., plg. dar Jučia , Juciškiai ir kt. (VP 2: 
156). 

Jacku* ‒ taip pažymėta karčema prie Jak , kitur nurodoma kaip mažas gyvenvietė (Lange: 295). 

 
363 Pėteraitis atstato gretiminę formą Ilgaganiaio (VP 2: 149) ir ją etimologizuoja kaip perdirbinį iš Ilgajaniai. Abejotina, ar forma 
Ilgaganiai buvo tikrai vartojama gyvojoje kalboje, greičiausiai Pėteraitis ją pats rekonstruoja iš vokiškų šaltinių. 
364 Böttelsdorf : http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F  
365 Pėteraitis nesukirčiavo, nors kaimas buvo netoli jo tėviškės, nepateikia jo vardo ir Fenzlau. Čia remiamasi Helmuto Lotužio, 
kilusio iš Kisini , informacija.  
366 Jutzas, Jutzies ir kt: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jutzies&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jutzies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Hans Baumgardth (Goldbeck 1785: 50), Hans Baumgard oder Jacku (SchrK 
1796). 
1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Jacob Jonalga* ‒ kitas Gavẽlių / Gavil  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: tiksli lietuviška forma nežinoma, žr. dar Gavẽliai. 
Vardo kilmė: iš pavardės Jonalga ar Jonelga, kuri nei LPŽ, nei duomenų bazėse nepaliudyta, tačiau 
tikriausiai yra retos priesagos -alg- vedinys iš krikšto vardo Jonas. 

Jagschen Bartel* ‒ buv. kaimas Daupar -Kviet nių snn., spėjama, buvęs prie Sėlen  (Lange: 296). 
Kiti vardai ir formos: Bar. Jokscha (Naronski 1670), Jaackschen 1685 (BžnViz XVII: 73), Bartel 
Jagkschen367 1687, Bertel Jaaksz (Part. 1725), Jagschen Bartel 1763 (Sembritzki 1918 187), vėliau 
nebeminimas. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška vardo forma nežinoma, greičiausiai tokia pat kaip aplinkinių kaimų 
panašiu vardu, žr. Jokša  1. 

Jagschen Martin* ‒ kitas Šern  k. Dovil  snn. vardas. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Jãkšas, 1540 m. minimas Jakszen Martin (Kalwen) (Diehlmann 
2006: 12), žr. Jakšai368. 

Jahn Kunz / Jan Kunzen* – ankstesnis Gra baviškių kaimo vardas. 
Kitos formos: žr. Gra baviškiai. Lietuviška forma nežinoma. 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Jhan Kuntz vietovėje Garßdenn369, toliau žr. Kunca . 

Jahn Trusch Wehsaath* ‒ kitas Triùšių k. vardas, vartotas XVIII a. (Sembritzki 1918: 221). 
Kiti vardai ir formos: žr. Triùšiai. 
Vardo kilmė: žr. Wesaath Trusch John. 

Jaka  (4) ‒ kaimas, buv. dvaras, dabar nausėdija Séndvario snn. prie autostrados Klaipėda–Kaunas žiedinės 
sankryžos ir Smeltãlės upės, 6 km į pietus nuo Sléngių. 1925 ‒ 70 gyv., 2011 ‒ 921 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Iutschen das Dorf 1511–1520 (Rowel 2005: 31), Gutschen 1540, 
Jwtschen1542, Guetzschen 1563 (Diehlmann 2006: 13), Jecke Jutzinn 1615 (Sembritzki 1918: 63), 
Jack Juttschunen 1685 (BžnViz XVII: 83), Vietinghofen-Hof 1719 (Lange: 295), Iacken (Part. 1725), 
Jacken 1785 (Goldbeck 1785: 53; Sembritzki ten pat: 187; SchrK 1796; Reymann 1875; KDR), 
Gut Jacken (Urm. 1860), Jakai / Jacken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš avd. Jãkas, kuris yra vardo Jokūbas, vok. Jacob trumpinys. 
Nors kaimo vardas minimimas XVI a., dvaras įkurtas 1615 m. (Lange: 295; Sembritzki 1918: 63), 
1785 m. minimas kaip kulminis dvaras (Sembritzki 1918: 187). Dvaro istorija aprašyta Purvino 
straipsnyje (Purvinas 2019). 1936 m. įkurta Klaipėdos radijo stotis, kurią sunaikino traukdamasi 
Vokietijos kariuomenė. Po karo kaimas tapo tarybinio ūkio pagalbine gyvenviete, kuri plėtėsi ir 
toliau. Buvusio dvaro valdose susikūrė dešimtys naujų sodybų. Senosios dvarvietės nebeliko. 
Dabar Jaka  yra Klaipėdos priemiestis, veikia kelios verslo įmonės. Šiaurinėje kaimo dalyje yra 
piliakalnis, dar vadinamas Moz rų bei Sudmant  vardais. 

Jakšai°* ‒ kitas Kalvi  kaimo vardas. 
Ne visai aišku, ar Pėteraitis atstatė formą iš vietinių žmonių tarimo, ar iš rašytinių šaltinių įrašų, 
tokių kaip Jagschen Martin, Jaakzen Martin (VP 2: 166). Ekspedicijose tokio kaimo vardo 
nebeužfiksuota. 
Vardo kilmė: iš pavardės Jakšas arba Jokšas, kuri gausiai paliudyta Klaipėdos apylinkėse, tačiau 
daugiausia Kretingãlės snn.370 Lietuvoje pavardė paplitusi vakarinėje dalyje, turi atitikmenį latvių 
vardyne Jakšs, tai gali būti vardo Jokūbas (Jacob) trumpinys (LPŽ 1: 788). 

Janeiken Gerge* ‒ kitas Jañkaičių k. vardas, vartotas XVIII a. 
Kiti vardai ir formos: žr. Jañkaičiai. 

 
367 Eket s apylinkėse: http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F 
368 Kaimas buvo sujungtas su Kalviaĩs.  
369 1699 m. Friedrich Christoph Grambo perka žemę iš asmens Jon Kuntzen, gyvenusio Kretingãlės apylinkėse ir nebegalėjusio 
išlaikyti ūkio prie Gargžd  (Sembritzki 1918: 61). 
370Jagschas, Jakschas: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jakschas&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jakschas&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Janis Janiko (Rowel 2005: 31), 1540 m. Jahn Jennycke 
(Diehlmann 2006: 56), kuris matyt ir buvo šio kaimo pradininkas. Pavardė lietuvėjo pakeičiant 
Kuršui būdingą priesagą -ik- į lietuvišką -eik- Janeikis. Šaknis tikriausiai sietina su krikšto vardu 
Jan (liet. Jonas, lat. Jānis). Pavardė Janeikis užfiksuota gretimuose kaimuose371 Nėra visai aišku, ar 
vardas Jankaitis, iš kurio galimai kilusi forma Jañkaičiai, yra tos pačios šeimos vardas (pakeistas dėl 
nežinomų priežasčių), ar tai kitos šeimos pavardė. 

Jañkaičiai* (1) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., tarp Peskõjų ir Pótrų. 1895 m. susikūrė sujungus Janeiken 
Gerge ir Labotag Michel (Labõtakiai 2) (Gause 1983: 60). 1925 ‒ 147 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Iankeiten (Part. 1725), Janeicken Gerge auch Jankeiten (SchrK 1796), Jankaiten 
(SchrK 1802; Messt. 1912), Janeicken Görge oder Jankeiten (Urm. 1834), Janeicken Görge (Jankeiten) 
(Urm. 1860), Janeiken (Reymann 1785; KDR), Jankaičiai / Jankaiten (Klkr 1923)372. Kaimas 
panaikintas sovietmečiu, įkūrus Kretingalės  tarybinį ūkį (P 8415), LTSR ATSŽ nebenurodomas. 
Eksp. 2018 (VG): Č’a b va Jãnkaičių kàpines, o Peskõjų tas dvàrs t n kažkur b va, ten buva i 
kapináitẹs. [O kada pervadino?] Po kãra. 
Vardo kilmė: turėtų būti iš pavardės Jankaitis. Neįprasta tai, kad pavardė jokia atpažįstama forma 
šiuose kraštuose nėra užfiksuota373, todėl kelia abejonių, ar kaimas nebus pervadintas iš senesnės 
pavardės Janeikis, žr. Janeiken Gerge. 

Januschen Peter* ‒ buv. kaimas šalia Bùdelkiemio ir Žirgapaulių, Pėteraitis nemini374. Prijungtas prie 
Bùdelkiemio, data nenurodoma (Lange: 298). 
Kiti vardai ir formos: Peter Januschen 1736 (Kenkel 1972: 136), Januschen Peter (Goldbeck 1785: 
54; SchrK 1796; Sembritzki 1918: 188). Tiksli lietuviška vardo forma nežinoma. 
Vardo kilmė: 1540 m. Bùdelkiemio apylinkėje minimas Peter Janus (Diehlmann 2006: 298), 
1736 m. Peter Januschen ūkyje dar minimas Jahnis Januschis375. Toliau žr. Jõnušai.  
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis prie Smeltãlės, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 

Januschen Schick Nausseden* – kitas Grünappe vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grünappe. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžių Jonušas ir Šik (?) ir prievardžio Nausėdas. Dėl pirmosios dalies žr. 
Jõnušai. Antrojo kilmė neaiški, galbūt pravardinė. 

Jecke Jutzinn* ‒ ankstyviausias žinomas Jak  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Jaka . 
Vardo kilmė: asmenvardis Jutzin greičiausiai sietinas su liet. Jucius, Jucys ar pan. Pavardės su 
šaknimi Jutz- ir Jutsch- gana dažnos. 1511–1520 m. minimas  Jan Dutsche (Rowel 2005: 31), 
1540 m. įvairiomis rašybos formomis asmenvardis minimas mokesčių registruose. Greičiausiai tas 
pats Jutzinn yra kelių kaimų junginys Gutschen (1542 Jwtschen, 1563 Guetzschen), kurio knygos 
autorius negalėjo identifikuoti (Diehlmann 2006: 13, 104). Dėl pirmosios dalies žr. Jaka . 

Jerellen-Lux* ‒ kitas Pózingių k. Veiv ržėnų snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: lietuviška šio vardo vartosenos tradicija nežinoma. 
Vardo kilmė: galbūt skaitytinas kaip *Gerel-376 (?), plg. Gerulis (of. Gerullis), kuri šiame kaime 
gerai paliudyta377. 

Jodicken Nausseden* – kitas Maž jų Júodikių vardas. 

 
371 Janeikis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Janeikis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
372 Vardo forma gyventojų kalboje dar gyva, nes išlikusios kapinaitės, kurios dabar pervardintos į Peskõjų, tačiau visi vietiniai jas 
vadina Jañkaičių kapinėmis.  
373 Artimiausia forma Jankat yra moters įvardijimas, taigi tikriausiai mergautinė pavardė iš Jankus, be to, fiksuojama Priekulės 
apylinkėse.  
374 Tiksliau, Pėteraitis neatskiria dviejų kaimų ‒ mini 1751 m. fiksuojamą asmenį  Martins Peterjanuszis iš Peter Januszen, siedamas 
jį su kitu kaimu (Jõnušai Daupar  ‒ Kvietìnių sen.). Kalbama apie Pėteračio gimtąsias vietas, ir  tai rodo, kad XX a. kaimo vardas 
buvo pamirštas. 
375 Šis įrašas liudija ir vardo, ir pavardės formą, atskleidžia Klaipėdos krašto vakarinės dalies gyventojų sudėtį ir kalbų sąveiką.  
376  Dėl vokiečių kalbos tarimo ypatybių baltų g ir j vokiečių rašyboje prieš e, ē dažnai buvo painiojami: Jerkandt (Gerkantas), 
Jedmins (Gedmins), Bejehden (Begėdžiai) ir kt. (Fenzlau 1936: 65). Beje, LPŽ taip pat pastebi, kad netgi tokia iš pažiūros 
etimologiškai skaidri pavardė kai kur Lietuvoje buvo tariama smarkiai palatalizuojant: Jerulis, Jarulis (LPŽ 1: 659).  
377 Gerullis: http://genwiki.genealogy.net/Posingen/Bewohner. 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Janeikis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Posingen/Bewohner
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Kiti vardai ir formos: žr. Maž eji Júodikiai. Kaip buvo vartojama lietuviška šio vardo forma, 
nepavyko nustatyti. 
Vardo kilmė: žr. Júodikiai ir liet. naus das ‚naujakurys‘. 

Jodicken-Wittko*‒ kitas Didži jų Júodikių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Did eji Júodikiai. Kaip buvo vartojama lietuviška šio vardo forma, 
nepavyko nustatyti. 
Vardo kilmė: žr. Júodikiai. Antrasis vardas Wittko greičiausiai atitinka liet. V tkus (LPŽ 2: 1241). 

Jogučia * (3a)378 ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 4 km į pietus nuo Kretingãlės, po 1963 m. sujungtas su 
Stančia s. 1925 ‒ 75 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Schwirbel (Carte 1670), Iagutten (Part. 1725), Schwirbul Jaguth 1736, 
Szwirblen Jagutten 1785 (Lange: 296), Jagutten oder Szwirblen Jagutten (Goldbeck 1785: 54, 
Sembritzki 1918: 187), Szwirblen Jagutt oder Jagutten (SchrK 1796), Jagutten (SchrK 1802; Urm. 
1860; Messt. 1912), Jogučiai / Jagutten (Klkr 1923), Jagučia , Šeškiai°, Žvirbliai° (VP 2: 155, 470). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. prie Kretingãlės minimi Jorgenn und Dargusse Swirboll (Rowel 2005: 
31), 1591 m. Jagutte Schirwal (Kiparsky 1939: 287). Asmenvardinės kilmės, sietina su liet. Jagùtis, 
Jogùtis, ši kildinama iš krikšto vardo Jacob trumpinio (LPŽ 1: 783, 784), išplėsto priesaga -ut-. 
Tačiau neišleistini iš akių ir baltiški dvikamieniai asmenvardžiai su šaknimis Jag- / Jog- (Jãgvilas, 
Jógminas ir pan.) bei jų trumpiniai (LA: 97, 98). Plg. dar Jagutte, Jagotthe „Schalwe“ (Trautmann 
1925: 38). Pavardė Kretingãlės apylinkėse buvo išplitusi379. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas su vandens malūnu, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 
Joguči  apylinkėse būta piliakalnio, žmonių vadinto Kukudra (Kukūdra?), kuris buvo nukastas dar 
XIX a. Joguči -Spirki  kapinynas archeologų tirtas jau XIX a., po to dar keletą kartų. Rezultatai 
liudija, kad Eket s apylinkės I tūkst. pradžioje buvo svarbi gynybinė ir gyvenamoji teritorija, 
prekybinių ryšių su Skandinavija kelias.380 

Johannishof* ‒ buvęs Pakamori  dvaro palivarkas prie Eket s up. (Sembritzki 1918: 189). 
Kiti vardai ir formos: lietuviškas vardas nežinomas, Schroeterio žemėlapyje nenurodytas, 
pradedamas rodyti XIX a. (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR), XX a. neberodomas. 
Vardo kilmė: vokiškas vardas iš vardo Johann ir Hof ‚sodyba‘. 

John Snoten* ‒ ūkis, prijungtas prie Lañkupių (nenurodoma data) (Sembritzki 1918: 190), tačiau ne anksčiau 
kaip XVIII a. pabaigoje. 
Kiti vardai ir formos: Jansnotin 1678 (BžnViz XVII: 147), John Snoten oder Snoten 1785 
(Sembritzki, ten pat; Goldbeck 1785: 59). 
Vardo kilmė: iš krikšto vardo John ir avd. Znuots arba tiesiai iš lat. znots ‚žentas‘381, pastaroji dalis 
galėjo būti prievardis, nes pavardžių su šia šaknimi nerasta. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 12 sodybų. 

Jokša  1 (4) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 5 km į pietvakarius nuo Pr ekulės, prie Drẽvernos upės ir V lhelmo kanalo. 
1925 – 51 gyv.,  2011 ‒ 26 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jacob Jagscheidt 1614, Jackschen 1678, Jakszen 1683 (BžnViz XVII: 123, 
154), Jacob Jagkschaith 1687 (Schulz. Memel), Jagschen-Jacob (Goldbeck 1785: 54), Jaagschen oder 
Jagschen Jakob oder Jaakschen 1785 (Sembritzki 1918: 187), Jagschen oder Jagschen Jacob (SchrK 
1796), Jagschen (Urm. 1860), Jaakszen (KDR), Jaagschen po 1912 (Lange: 321; Messt. 1912). 
Jogszai (Klkr 1923a), Jokšai / Jaagschen (Klkr 1923b). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Jõkš  „buvo 7 ūkiai“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Jõkšas, Jokšỹs (of. Jockschas, Jogschies ir kt.), kuri kildinama iš vok. 
trumpinio Jaksch iš krikšto vardo Jacobus (LPŽ 1: 788). 

 
378 Kirčiavimas nustatytas pagal Fenzlau pateiktas formas (Fenzlau 1936: 129), greičiausiai, juo rėmėsi ir Pėteraitis  
379 Jaguttis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jaguttis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
380 Plačiau Tamulyno straipsniuose (Tamulynas 2005; 2009).  
381 XVI a. dokumentuose fiksuojamas Janus Lankop, o kiek vėliau Stans, kuris galėjo būti pirmojo žentas. 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jaguttis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 11 sodybų (Goldbeck, ten pat). XX. a. pradžioje tai 
buvo kupetinis kaimas ant kalvos, apsuptas pelkėtų pievų. Jokšáms priklausė Br edlankis (of. 
Brödlankis) ir dalis Brùkšvos pievų. Sovietmečiu kaimas apnyko (MLE 1: 645). 

Jokša  2* (4) ‒ kitas Sėlen  kaimo vardas. 
Vardo kilmė: žr. Jokša  1. 

Jokub nė* (2) ‒ kitas Liepgiri  k. vardas (Klkr 1923a), vartotas 1923 m., kraštą prijungus prie Lietuvos, 
tačiau netrukus buvo pakeistas į L epgirius. 
Vardo kilmė: iš krikšto vardo Jokūbas, tačiau neaišku kodėl, nes tarp dvaro savininkų, bent jau 
XX a., Jokūbo nebuvo. 

Jõnušai (1) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., 2 km į vakarus nuo Daupar . 
Kiti vardai ir formos: Jurg Janusch 1685 (BžnViz XVII: 79), Januschen-Gerge (Goldbeck 1785: 54), 
Januschen Gerge oder Klipsten oder Jurg Januschen 1785, vėliau Januschen Gerge (Sembritzki 1918: 
188)382, Klipsten oder Januschen Gerge (SchrK 1796), Klipsten (SchrK 1802; Reymann 1849), 
Klipsten (Janeischen Goerge) (taip) (Urm. 1860), Januszen Görge (Reymann 1875; KDR), Jonušai / 
Januszen-Görge (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Missittenn apylinkėje minimas Mertenn Janusch (Rowel 2005: 29), 
kaip ūkio vardas Jurg Janusch minimas 1685 m., kaimo vardas Jurgjanuschen nurodytas 1752 m. 
krikšto knygose (Fenzlau 1936: 133). Kilęs iš liet. pvd. Janušas, Janušis, kuri šiose apylinkėse gerai 
paliudyta, variantas Jonušas paplitęs į rytus nuo Pr ekulės383. Pavardė sietina su le. Janusz krikšto 
vardo Jan forma (LPŽ 1: 805). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas 
neminimas. 

Juciškiai°* ‒ galimai kitas Grõpiškių kaimo vardas. 
Vardas paminėtas tik viename iš tikrintų šaltinių ‒ Pėteraičio knygoje (VP 2: 142)384. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Jucys arba Jucius385. 

Juhszen John / Jußen Jahn*‒ kitas Šiliniñkų kaimo vardas, fiksuojamas iki XIX a. vid., lietuviška forma 
nežinoma. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, plg. Jan Gutz 1683 (BžnViz XVII: 119), tačiau sunku 
rekonstruoti baltišką formą (*Judžiai, *Jūdžiai, *Jučiai ir pan.). Pavardės su šaknimis Jusch- ar pan. 
paplitimas nesudaro vieningo ploto, dalis jų fiksuojama Pagėgių ir Šilutės apylinkėse. 

Júodikiai (1) – kaimas Agluon nų snn., 8 km į šiaurę nuo Pr ekulės. Buvo sujungti greta esantys kaimai 
Maž eji Júodikiai ir Did eji Júodikiai (Sembritzki 1918: 189)386, tačiau vietiniai gyventojai ilgai 
vartojo atskirus vardus sujungto kaimo dalims vadinti (eksp. 2019). 1925 ‒ 240 gyv. 2011 – 24 
gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jodeken 1683 (CatPrök), Iodicken (Part. 1725); Maž eji Júodikiai: Klein 
Jodicken, Jodicken Nauseeden (Goldbeck 1785: 57). Did eji Júodikiai: Jodicken Wittcko 1736, 
Jodicken-Wittko 1785 (Lange: 302, 358), Gr., Kl. Godicken Wittko oder Godicken (taip)387, Jodicken 
Gerge388 (SchrK 1796), Jodikken 1820 (Lange: 302), Gr., Kl. Jodicken (SchrK 1802; Urm. 1860 ir 
vėliau), Groß Jodicken 1895 (Lange: 302). 
Eksp. 1959–60 (Vng) Jôdik  „buvo apie 20 ūkių“. 

 
382 Noch 1818 war der Name Klipsten der gebräuchlichere (Sembritzki, ten pat).  
383 Januszas, Jonuszas, Jonuszies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jonuszas&ofb=memelland&modus=&
lang=de 
384 Galima klaida: XIX a. žemėlapyje šalia Gropiškių nurodytas palivarkas Jonischken (Urm. 1680).  
385 Pavardės Jutzas, Jutzies ir pan. pasitaikė tolimesniuose nuo šio kaimo regionuose: http://www.online-ofb.de/
famlist.php?ofb=memelland&b=J&lang=de&modus=d 
386 Sembritzkis mini dar Jodicken John, tačiau vietovė, matyt, anksti buvo prijungta prie kitų kaimų, todėl kitur nefiksuojama 
(Sembritzki, ten pat).  
387 Būtent šis įrašas rodo dviejų kaimų sujungimą ir vieno vardo prigijimo pradžią.  
388 Schroeterio žemėlapyje nurodyta tik kaimui priklausanti teritorija zu Jodicken Gerge, o kur pats kaimas, neaišku.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jonuszas&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jonuszas&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Jonuszas&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=J&lang=de&modus=d
http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=J&lang=de&modus=d
http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=J&lang=de&modus=d
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Eksp. 2019 (HL): „Mes sakydavom Jódike. ir Redẽike Jódike., Bẽndika Jódike.·‒ čia tie mažieji. Ant 
Butkų eina (Tie mažieji yra Bendiko?). Bẽndika yra, arba Redẽik’o, mes sakydavom. (O tie Gross 
Jodicken?). Jo jo, čia kapinikės yra, Juodik’ kapiniai yra. Čia dar po karo laidojosi (Ar dvaro likučiai 
buvo ten?) Jau ne“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Júodikis, plg. liet. júodikis ‚toks pinigas, trečdalis skatiko‘ 
(LKŽe), tačiau lygiai tokia forma ši pavardė Klaipėdos krašte nuo XIX a. nebefiksuojama ir jos 
struktūra vertintina kaip patroniminės priesagos vedinys. Reikia atkreipti dėmesį į 1511–1520 m. 
užfiksuotus du įrašus Peter Jodeycke (Agluonėnai) ir Peter Jodickes (Gursaw?)389 (Rowel 2005: 29), 
kurių skirtinga rašyba (jeigu ji teisinga) galėtų rodyti tos pačios kilmės patroniminių priesagų -eik- 
ir -ik- konkurenciją. 
1785 m. Jodicken-Nauseeden minimas kaip šatulinis dvaras, 1 sodyba, o Jodicken-Wittko kaip 
karališkasis kaimas su 11 sodybų (Goldbeck, ten pat). Kaime yra smėlio telkinys, išlikusios 
kapinaitės. 

Juraičiai°*‒ buv. kaimas Pr ekulės snn., dab. pietinėje Pr ekulės dalyje. 
Kiti vardai ir formos: Juraiten 1678 (BžnViz XVII: 148), Brosin Jurait (Carte 1670), Iurraite (Part. 
1725), Jurraiten-Brusz oder Jurreiten (Goldbeck 1785: 62); Brusz oder Juraiten (SchrK 1796), 
Juraiten (SchrK 1802; Reymann 1849; KDR), Jureiten (taip) (Urm. 1860). Pėteraitis pateikia 
nekirčiuotą formą (VP 2: 160). 
Vardo kilmė: iš pavardės Juraitis, kuri kildintina iš vardo Juris, ši forma buvo populiarus vardo 
Jurgis variantas390. Pavardė buvo paplitusi Pr ekulės ir Rùsnės apylinkėse391.  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Jùrgiai (1) ‒ kaimas Dovil  snn., 8 km į pietus nuo Gargžd . 1925 – 45 gyv. 2011 – 4 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jurgen 1683 (BžnViz XVII: 125), Iurgey (taip) Part. 1725), Nauseden Gergen 
1717, Gerge Neuseden 1723 (Deltuvienė : 362), Naußeeden Gergen 1736, Nauseeden Gerge 1754, 
Nausseden Görge 1785, Jurey 1785 (Lange: 310), Nauseeden Gerge oder Jurey (Goldbeck 1785: 
103), Nauseden Gerge oder Jurgey (SchrK 1796), Jurgay (SchrK 1802), Jurgen (Urm. 1860; Messt. 
1912, Klkr 1923), Jurgai (taip) (Reymann 1849), Jurgen. Pėteraitis dar nurodo vardą Naus dai. 
Eksp. 1959–60 (Svk): Jûrg ·,“Buvo 5 sodybos“. 
Eksp. 2019 (HL): „Júrgæ·. Važiojam į Júrgʼus“392. 
Vardo kilmė: iš vardo Jùrgis. Pagal gyventojo krikšto vardą sudarytas kaimo vardas įsitvirtino todėl, 
kad Dovil  apylinkėse būta labai gausu naujakurių ir prievardis Naus das šiuo atveju neatlieka 
indentifikatoriaus funkcijos. Pastebėtina, kad užrašymas Jurey galėtų atspindėti regioninę ypatybę 
‒ vardo Jurgis sulietuvintą latvišką formą Juris. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas buvo nedidelis, 
vad. kupetinis. Nuo 1911 m. čia gyveno Klaipėdos krašto Direktorijos narys ir pirmininkas 
Martynas Reizgys, nužudytas nacių koncentracijos stovykloje (MLE 2: 672). 

Kackeln Janneicken* ‒ kitas Kaklių k. vardas (Sembritzki 1918: 198). 
Kiti vardai ir formos: žr. Kakliai. 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Kakliai; antroji dalis iš pvd. Jane kis393, žr. dar Jañkaičiai. 

Kairia  (4) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 11 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės, 13 km į pietus nuo Kla pėdos centro, 
prie V lhelmo kanalo. 1925 ‒ 66 gyv. 2011 – 44 gyv.394 
Kiti vardai ir formos: Kair nė, Kishcken Bartel oder Kayren (SchrK 1796; Goldbeck 1785: 70; 

 
389 Nepavyko identifikuoti apylinkės, tačiau pagal sąraše minimus asmenvardžius ir eiliškumą turėtų būti tarp Šernų, Rimkų ir 
Lėbartų.  
390 Iš Martyno Tydeko atsiminimų: „Vardai buvo skiriami tarp žemės ir pajūrio. Mano dėdė vokiškai buvo Georg, Graumenėje ‒ 
Jurgis, pajūryje – Juris“ (Tydecks 2008: 31). 
391 Juratis, Juraitis, Jureitis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Juraitis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
392 Helmutas Lotužis pateikia daugiau informacijos apie Jùrgių kaimą tarpukariu: „Šiaip žemių daug yra, bet gyventojų tik penki 

tebuvo. Ar šeši? Šeši. [dideli ūkininkai?] Jo, keturi buvo vieno vieto, Pãdago, Redveĩkio ir Reizgi  ir Povil , ten toliau Ki vis ir 
Várna. Vien Dėckiaĩ turėjo virš 50 haktarų. Padago buvo nemažai...“  
393 Janeikis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Janeikis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
394 Gyventojų skaičius neauga dėl to, kad kaimas yra miške, greta karinių poligonų, ir dėl riboto susisiekimo.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Juraitis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Janeikis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Reymann 1849), Kayren po 1785 (Lange: 315), Kayren (Krug) (SchrK 1802), Kischken Bartel 
(Kayrin) (Urm. 1860), Kischken (Reymann 1875; KDR), Kairinn (Messt. 1912 ir vėliau), Kairiai / 
Kairinn (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): K ir . 
Vardo kilmė: 1753 m. minimas krikštijamas asmuo iš Kairių pavarde Kairys (VP 2: 162)395. Ši 
pavardė (vok. Kairis, Kairies), kilusi iš liet. kairỹs ‚kairiarankis‘, davė kaimui vardą. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). XVIII a. pabaigoje atidaryta 
pradžios mokykla, bažnyčia pastatyta 1909 m. Prieš I p. k. veikė lietuviška „Gintaro draugija“. 
Kaimas turėjo vėjo lentpjūvę ir užeigą. 1939 m. gyveno 282 gyv. (Lange, ten pat). Po karo 
Kairiuosè įsikūrė sovietų karinis poligonas, kuris ir sunaikino kaimą (MLE 1: 692). Buvę klebonijos 
ir mokyklos pastatai dabar yra gyvenamieji namai, kapinės apleistos.396 

Kair nė* (2) – vietinių gyventojų vartotas neoficialus Kairi  kaimo vardas, rašytiniuose šaltiniuose pasirodo 
XIX a. vid., jis buvo įtvirtintas vokiškame atitikmenyje. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kair ne. 
Vardo kilmė: būdvardinės priesagos -in- vedinys iš pavardės Kairỹs (VP 2: 162). 

Kaitiniai°* ‒ buv. kaimas Séndvario snn., 1891 m. įtrauktas į Mártinus. 
Kiti vardai ir formos: Kaitinnen oder Kaitinnen Jahn, Hospital Dorf (SchrK 1796), Kaitinnen (SchrK 
1802; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR), Kaitinnen Jahn (Reymann 1849), vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: iš pvd. Kait nis (Fenzlau 1936: 51), kuri buvo paplitusi į šiaurę nuo Kla pėdos ir prie 
marių397; greičiausiai kuršiška, plg. 1490 m. Hans Kaithin (Kiparsky 1939: 290), plg. pr. Kaitithe, 
Kaytekaym (Trautmann 1925: 41; Blažienė 2005: 80). 

Kakliai°* ‒ buv. kaimas Séndvario snn., šalia Leli . 1898 m. sujungtas su D nviečiais. 
Kiti vardai ir formos: Kackeln oder Kackeln Janneicken (Sembritzki 1918: 198), Kacklen (Goldbeck 
1785: 62), Kackeln (SchrK 1802), Gut Kackeln (Urm. 1860), vėliau nesikeičia iki prijungiant prie 
Leli . 
Vardo kilmė: iš pvd. Kaklỹs, Kãklis (LPŽ 1: 891), pavardė apylinkėse buvo paplitusi398. 1540 m. 
Bãchmano dvare fiksuojami: Mertenn Kackell der wirt, Hans, des Kackels bruder (Diehlmann 2006: 
111)399. Tikriausiai reikėtų sieti su liet. kãklas ir lat. kakls, plg. dar Hermann Kackell Kurše (Blese 
1929: 289). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Kãktiškė (1) ‒ kaimo dalis  Eglýnų kaime, Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Eglýnų ank.): Kàtkiškẹ „gyvenvietė, apie 15 x 15 m. rytiniame Eglynų k. 
gale, 200-300 m iki Smilgynų k. sienos“. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Kaktys ar pan., tačiau tokios neužfiksuota Klaipėdos 
krašte. Galbūt sietina su lat. kakta ‘kampas‘. 

Kálnuvėnai 1 (1) ‒ kaimas, nausėdija Séndvario snn., apie 8 km į šiaurės vakarus nuo Sléngių, kur į Dãnę / 
Dañgę įteka D mešis ir Eket , 1925 ‒ 81 gyv., 2011 ‒ 102 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Gyndullen 1683 (BžnViz XVII: 72), Urbahn Gindull 1687 (Lange: 260), 
Ginduln (Part. 1725), Gunduln Urbahn 1736 (Lange, ten pat), Gündeln Urban (SchrK 1796), 
Gunduln-Urban (Goldbeck 1785: 49), Gündullen Urbohn (Urban) oder Gunduln Urban 1785, vėliau 
Gündullen (Sembritzki 1918: 186), Gündel Urban (SchrK 1802), Günduln Urban (Urm. 1834; 
Reymann 1849), Gündullen Urban 1730 (Lange, ten pat; Urm. 1860), Gunduln Urban 1820, 
Guendeln po 1820 (Lange, ten pat), Gündullen (KDR; Messt. 1912), Kalnuvėnai / Gündullen (Klkr 
1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Math Gyndol (Rowel 2005: 31), 1540 m. Eket s kaime 
Gyndell Matz ir Pawll Gyntell (Diehlmann 2006: 79), iš kurių pirmasis galbūt yra šio kaimo 
pradininkas, Pawll Gyntell reikėtų sieti su Gindulia s 1. Ne visai aišku, kada prijigo vardas 

 
395 „Taufe eines Albrekts Kayris von Kayren“. 
396 Kapinės tyrinėtos Klaipėdos universiteto istorikų: https://kapai.briai.ku.lt/index.php?/category/123/start-45 
397 Kaitinnis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kaitinis&ofb=memelland&modus=&lang=de  
398 Kacklies, Kaklies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kacklies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
399 Šiuose užrašymuose atsispindi būdinga pamario tarmių ypatybė – balsių įterpimas tarp k ir l prieš redukuotą galūnę.  

https://kapai.briai.ku.lt/index.php?/category/123/start-45
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kaitinis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kacklies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kálnuvėnai, nes tokio vardo nemini ankstesni šaltiniai iki XX a., Pėteraitis šiuo vardu nurodo kitą 
kaimą. Šnekamojoje kalboje dar buvo vartojamas vardas Aukšt eji Gindulia , tikriausiai, siekiant 
atskirti nuo kito kaimo vardo (žr. Gindulia  1). Vardas Kálnuvėnai nėra išgalvotas, bet galimai 
perkeltas, nes tokiu pačiu vadinosi kaimas Daupar -Kviet nių snn. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas su vandens malūnu, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas 
paminėtas karališkosios poros lankymosi Klaipėdoje istorijoje400. 

Kalnuvėnai° 2* ‒ kitas Grauzdų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grauzdai. 
Vardo kilmė: ne visai aišku, ar tai ne vėlesnis perdirbinys iš seno asmenvardžio Galmene (1509) 
arba kurio nors kito XVI a. užrašyto vardo. Tačiau tikėtina, kad 1540 m. užfiksuotame trijų kaimų 
junginyje vardas Calnyn (Diehlmann 2006: 104) yra pirminė šio kaimo vardo forma. Tokiu atveju 
sieti reikėtų su liet. kalnýnas ‚kalnuota vieta‘401. Gali būti, kad šio kaimo gyventojų pavardėse būta 
kaimo vardo dalies kaln- su įvairiom priesagom, kurios matomos rašytiniuose šaltiniuose. Kaip 
tiksliai atsirado forma Kalnuvėnai ir kaip ji buvo lietuvių kirčiuojama, dabar sunku tiksliau pasakyti 
(plg. dar Kálnuvėnai 1, Séndvario snn.). 

Kalótė (1) ‒ kaimas Kretingãlės snn. prie Kalótės ežero, 9 km į pietvakarius nuo Kretingãlės, 10 km į šiaurę 
nuo Kla pėdos centro. 
Kiti vardai ir formos: Collaten (Carte 1670; SchrK 1802; Urm. 1860), Collathen 1785 (Goldbeck 
1785: 24; Lange: 396), Callaten (SchrK 1796), Köllimisch Collaten prieš 1895 (Lange, ten pat), 
Kollaten (Messt. 1912), Kalotė / Kollaten (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk) kalu te „8 sodybos“. 
Vardo kilmė: kilmė baltiška, tačiau tolimesnė etimologija sudėtinga. Būga šį ir prūsų vv. Kalis, 
avd. Kalioth veda iš kal  (Būga 1: 524). Pėteraitis laiko priesagos -ot- vediniu iš baltų šaknies *kal- 
‚šviesus, baltas‘. Plg. dar Kolatiškiai / Kollatischken (Gumbinės apskr.). Galbūt hidroniminės 
kilmės, jeigu ežero vardas senesnis, tačiau ežeras žemėlapiuose dažniausiai tik parodomas, bet jo 
vardas pradedamas minėti gana vėlai. Be to, kai kuriuose žemėlapiuose (XVII a.) jis nurodomas 
kaip Žvejõnės ežeras. 
Kalótės vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 m. Kalaten (Kuršo 2017: 79). 
Vėliau šiuo vardu buvo vadinamas kaimas ir dvaras: 1511–1520 Callathen daß dorff (Rowel 2005: 
31). 1612 m. Kulmo teise žemę įsigyja Loranz Baumgart, įkuriamas Kalótės dvaras (Sembritzki 
1918: 47). Dvaro žemės buvo kelis kartus dalijamos ir pardavinėjamos, XVIII a. tris ūkius nupirko 
vietiniai ūkininkai (žr. Mauriai, Lãbrenciškė ir Beñdikai). 1785 minimas kulminis dvaras su 1 
sodyba (Goldbeck 1785: 24). XIX a. įkurta mokykla, šalia nutiestas geležinkelis, pastatyta stotis, 
kaimas turėjo savo paštą, užeigą, parduotuvę. 1941 m. bendruomenėje buvo 530 gyv. (įskaitant 
kelis aplinkinius kaimus) (MLE 1: 704). Sovietmečiu gyvenvietė buvo kolūkio centras, pastatyta 
naujų namų, viensėdžiai sunyko. Dabartinio Kalótės kaimo ribos neatitinka istorinių ‒ prie jos 
prijungti keli aplinkiniai kaimai abiejose Palangõs–Kla pėdos plento pusėse, kaimas auga kaip 
Kla pėdos priemiestis. 

Kalotiškė°* ‒ buv. kulminis kaimas, 1906 m. prijungtas prie Kalótės. 
Kiti vardai ir formos: Collatischken (Sembritzki 1918: 178; Lange: 114). 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš kaimo vardo Kalótė. 
1785 m. minimas kaip kulminis kaimas prie Kalótės dvaro, 4 sodybos (Goldbeck 1785: 24). 

Kálvaitiškė (1) ‒ kaimo dalis  Eglýnų kaime, Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Eglýnų ank.): Kâlvaitiškẹ „apie 5-10 arų“, „gyvenvietė, rytiniame kaimo gale, 
apie 100 m į šiaurę nuo keliuko, einančio į Smilgynus“ „Aplink buvusią sodybą auga medžiai, 
kiek žymu pamatų vietos“. 

 
400 1807–1808 m. Prūsijos karališkoji šeima apsigyveno nuošaliausiame Napoleono neužimtame Prūsijos mieste – Klaipėdoje, 
tapusiame laikinąja valstybės sostine. Tarp kitų epizodų įvairiuose istorijos šaltiniuose minimi vizitai į Tauralaukį. 1807 m. 
karališkoji pora dalyvavo Gindulių k. seniūno Purvino dukters vestuvėse (Sembritzki 1918: 146).  
401 Birbinči  k. apylinkės iš tiesų pasižymi kalvomis, netoliese būta piliakalnių. 
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Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Kalvaitis. Pavardė populiari Klaipėdos krašte, 
užregistruota ir šiame kaime402. 

Kalvia  (4) / Kálviai (1) ‒ kaimas Dovil  snn., 12 km į pietvakarius nuo Gargžd , prie kelio Kla pėda–
Veiv ržėnai. 1925 – 178 gyv., 2011 – 73 gyv. Istoriškai buvęs prie M nijos kranto, dabar jis 
sumažėjo, o abiejose kelio pusėse išaugo Ketvergia . 
Kiti vardai ir formos: Jakszen Martin 1785, Jagschen-Martin 1785; Callwen po 1785 (Lange: 320), 
Jagschen-Martin oder Calwen (Goldbeck 1785: 54; SchrK 1796). Kallwen po 1871 (Lange, ten pat; 
Reymann 1875; KDR), Calwen (SchrK 1802), (Kalwen Jaakzen Martin) (Urm. 1860), Kalwen 
(Reymann 1849; Messt. 1912; Klkr 1923), Kálviai (VP 2: 166). 
Eksp. 1959–60 (Svk): K ·lvʼ . 
Vardo kilmė: iš pavardės Kálvis (of. Kalwis ir Kalwies), kuri gausiai paliudyta šiose apylinkėse403. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Kálviškiai (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn. 7 km į pietus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 184 gyv., 2011 ‒ 41 gyv. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kâlvišk  „buvo 12 ūkių“. 
Kiti vardai ir formos: Peter Zudmunten 1717, Peter Sudmandten 1722, Peter Sudtmandten 1723 
(Deltuvienė 2006: 372), Callwischken (Part. 1725), Peter-Szudmanten po 1736 (Lange: 318), 
Kallwischken oder Peter Sudmanten 1785 (Goldbeck 1785: 117; Sembritzki 1918: 191), Peter-
Sudmanten prieš 1820, Kallwiszken po 1820 (Lange, ten pat), Kallwischken (Urm 1860 ir vėliau), 
Kalviškiai / Kallwischken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: greičiausiai, iš pavardės Kalvis (of. Kalwies), kuri paplitusi visame Klaipėdos krašte 
(plg. dar VP 2: 166). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas 
neminimas. Išlikusios apnykusios kapinaitės. 

Kantvaina  (3b) ‒ kaimas Agluon nų snn., Agluonõs dešiniajame krante, 7 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės. 
1925 – 146 gyv., 2011 – 71 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kantwainen 1678 (BžnViz XVII: 148), Kandtwaynen (Part. 1725), Waynen 
Kandt oder Kandtweinen (SchrK 1796), Christoph Kandt Wayen (taip) po 1766, Kandt Waynen, 
Wayen Kandt, Wainen Kandt (be datos), Woynenkandt prieš 1785, Kandwoynen 1785, Weynenkandt 
1785 (Lange: 323), Weynenkandt oder Kantweynen (Goldbeck 1785: 180), Waynen od. Christoph 
Kandt Waynen oder Waynen Kandt oder Kandwoynen, vėliau Kantweinen (Sembritzki 1918: 191), 
Kantweinen (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1849; KDR), Kantwainen (Reymann 1875), 
Kantvonai / Kantweinen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): K ntvain  / / K ntvon  „buvo apie 35 ūkiai, apie 5 km į šiaurės rytus nuo 
Priekulės“. 
Eksp. 2019 (HL): „Žióbriškė, ant Kantvon  einant, jo. Dabar nebėra, jau yra nugriauta.“  „Ėjom į 
Kãntvonus. Bet tie ūkiai buvo atskirai nuo Kantvon  jau“. 
Pėteraitis antraštine pateikia Kantvona , pripažindamas, kad forma Kantvaina  yra senesnė 
(Pėteraitis 1: 169). Grąžinti kaip norminę formą Kantvaina  siūlo Vanagas404. 
Vardo kilmė: sietina su pavarde Kantvainis (of. Kantwain, Kantwainis), kuri yra gausiai paliudyta 
šiame kaime405. Kaimo gyventojo pavardė minima istoriniuose dokumentuose: 1511–1520 m. 
Nantwain (Rowel 2005: 29)406, 1515 m. Kantwain, 1724 m. „Kantwains, ein alter wirt aus 
Kantwainen“ (Fenzlau 1936: 124). Iš to, kad istoriniuose dokumentuose ši sudurtinė pavardė 
rašoma dviem dėmenimis ‒ Kant- ir Vain- ir tie dėmenys sukeičiami vietomis, matyti, kad pačiu 
ankstyviausiu jų fiksavimo periodu jie dar figūravo kaip du atskiri asmenvardžiai. Baltų vardyne 

 
402 http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner  
403Kallwis, Kalwis, Kalwies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kalwis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
404 Ekspedicijos anketoje yra Vanago pastaba: „Formą Kantvonaĩ girdėjau dažniausiai, Kantvainaĩ pasakė tik Jonelaitienė iš Juodikių 
kaimo ir Genienė, gyvenanti Kantvainuose, o anksčiau apie 50 metų išgyvenusi Būdviečiuose. Kaip literatūrinės kalbos normą, 

galbūt, reikėtų teigti formą Kantvainai, nes -vain- (o ne -von-) šaknį patvirtina ir vokiška forma. Be to, šaknis -vain- lietuviškuose 
tikriniuose varduose yra neretai sutinkama“.  
405 Kaltwainis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kantwainis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
406 Šaknies pradžios priebalsė tikriausiai yra perrašymo klaida.  

http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kalwis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kantwainis&ofb=memelland&modus=&lang=de


108 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

abi dalys gerai paliudytos ir atskirai ir kituose varduose: pr. avd. Cante, Wayne (Trautmann 1925: 
42, 113), vv. Wayniten, Waynothin ir kt. (Gerullis 1922: 192), Cantekaym, Kantwyden (Blažienė 
2005: 39, 270). Vien lietuvių vardyne esama daug variantų, kur abu šie dėmenys eina pirmuoju ir 
antruoju komponentu dvikamieniuose varduose, kiekvienas atskirai dar sukūrė savo vedinių su 
įvairiomis priesagomis (LA: 100, 154). Sprendžiant iš to, kad pavardė Kantvainis nebuvo išplitusi 
toliau negu 10 km spinduliu, galima daryti prielaidą, kad pirmieji šio asmenvardžio turėtojai 
Priekulės–Vanagų apylinkėse galėjo būti atsikėlėliai, greičiausiai, iš Prūsijos, ir atsikėlė jie dar 
tada, kai nebuvo nusistovėjusi jų pavardės forma, asmenvardyje figūravo du vardai. 
XVII a. čia užeigą turėjo I. Kanto prosenelis Richardas Kantas. 1698 m. Imanuelio Kanto senelis 
Hansas Kantas išsikėlė iš Kantvain  į Ve dainę. 1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 6 sodybos 
(Goldbeck, ten pat). Kaime veikė kilnojamas vėjo malūnas. 1905 m. Kantvainuosè buvo 255 
gyventojai (MLE 1: 717). Išlikusios trejos kapinaitės. 

Kapteiniškė°* ‒ galimai kitas Vytaũčių k. vardas (VP 2: 169)407. 
Kiti vardai ir formos: Kaptainischke (Urm. 1860), Grunappe oder Capitainischken (Goldbeck 1785: 
48), Capitainischken auch Grunappe 1785 (Sembritzki 1918: 177)408, Capteinischken 1871 (Lange: 
268). 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš galbūt pravardės ar prievardžio Kapteinis (lat. kapteinis 
‚kapitonas‘). Pėteraitis sieja su Ka klėje 1675 m. žemės įsigijusiu kapitonu Albrechtu Pertersohnu, 
tačiau kokia istorinė sąsaja su tolokai buvusia Vytaũčių apylinke, neaišku. 
1785 m. minimas kaip šatulinis dvaras, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 

Karãliškiai* – buv. kaimas ir dvaras Kretingãlės snn., šalia Pliki . 1925 – 224 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Corahlen (Part. 1725), Szabern (be datos), Szabren 1730, Corallischken 1736, 
Coralischken 1785 (Lange: 401), Corallischken auch Szabern (Goldbeck 1785: 24; SchrK 1796), 
Corallen (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1875; Messt. 1912), Korralen (Reymann 1849); Gut 
Karlshof (Urm. 1860), Carlshof (Vorwerk) (Sembritzki 1918: 177), Adlig Korallischken prieš 1895 
(Lange, ten pat), Karališkiai / Corallischken (Klkr. 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Karàlišk’â· „dvaras ir kaimas“, „dabar visiškai sudeginti, nebėra nė vienos 
sodybos“, apie 6 km nuo Kla pėdos į Pliki  pusę. 
Vardo kilmė: 1637 m. ten minimas Jan Corallis (Sembritzki 1918: 47); kaimo vardas su 
priesaga -išk- iš avd. Karãlius. Kirčiavimas čia pagal Fenzlau (Fenzlau: 22). 
1785 m. bajoriškas dvaras ir kaimas (Sembritzki 1918: 178).409 1871 m. turėjo riteriškojo dvaro ir 
atskiros dvaro apylinkės statusus. Jiems priklausė 3 gyvenvietės: pats Karãliškių dvaras (10 sodybų 
su 109 gyventojais), Knochenšteino (Knochenstein) palivarkas ir Mikaitiškių (Mikaitischken) 
palivarkas (Purvinas 2019: 198). 1853 m. Karãliškių palivarkas pavadintas Carlshof (Sembritzki, 
ten pat). 

Karklabėkis°* ‒ Pėteraičio nurodoma kita Karkliniñkų / Ka klės kaimo vardo forma (VP 2: 172). 
Kiti vardai ir formos: žr. Ka klė. 
Vardo kilmė: sulietuvinta forma iš vok. Karkelbeck, kur antrasis sandas vok. beck, beek reiškia 
‚upelis‘. Vartoti pradėta, greičiausiai, XX a. pradžioje, ekspedicijų medžiaga rodo, kad lietuviškai 
kalbėję kaimo gyventojai dažniausiai vartojo formą Ka klė. 

Ka klė (2) – kaimas Kretingãlės snn., prie jūros, 10 km į pietvakarius nuo Kretingãlės, 13 km į šiaurę nuo 
Kla pėdos mst. centro. 1925 ‒ 841 gyv., 2011 ‒ 255 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kerkelbeck 1540 (Diehlmann 2006: 117–121), Karkel beek (taip) ir Karkel 
bek (Carte 1670), Karklej kien (kiemas?) (Naronski 1670), Karckelbeck (Part. 1725; Goldbeck 1785: 
65; Urm. 1860), Karkelbeck od. Hoppen Michel (SchrK 1796), Karkelbeck (SchrK 1802), (Karkelbek 

 
407 Ne visai aišku, ar tuo vardu buvo kaimas, ar tik girininkija (Sembritzki 1918: 177) ir nežinia, ar ji priklausė Vytaũčiams: „Ehem. 
Forstrevier in der Gemarkung Truschen, dann Vorwerk zu Lappenischke gehörig 1908 vom Dahrlehnsverein Plicken zur 

Parcelierung angekauft“ (Sembritzki, ten pat). 
408 Kituose šaltiniuose nurodoma Grünapp kaip Jonušai (Sembritzki 1918: 185). 
409 1785 m. minimos dvi vietos: bajoriškasis dvaras Corallen su 1 sodyba ir kaimas  Corallischken oder Szabren su 12 sodybų 
(Goldbeck 1785: 24). 
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/ Hoppen od. Cölmisch Karkelbek (Reymann 1875), Karklininkai / Karkelbeck (Klkr 1923), gret. 
Karkliniñkai Karklabėkis / Mikeliai (VP 2: 172). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Karkliniñkai (of. dažn.) (karklin nk, ), Ka klė (kãrkle) „didelis kaimas, buvęs 
bažnytkaimis“, „1940 apie 1000 gyv.“, Ant Baltijos jūros kranto tarp Melnragės ir Palangos“. 
„karklin nk,   sako paties kaimo gyventojai, kitų kaimų (Kalotės, Dargužių, Nemirsetos gyventojai 
sako kãrkle)410“. 
Eksp. 1994 (GT įr.): Karkelbėk vadinom (šeimoje kalbėjo dviem kalbom)“,  „Karklin nka vadinom 
kad Smetonos laika.s“, „Kã·rkle ir dabar“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš liet. ka klas ‚Bachweide‘, lygina su upv. Ka klė (tačiau ne 
kildina), turėdamas omenyje kitą kaimą ir upę (VP 1: 103) Paka nės apylinkėje, prie Ku šių marių. 
Klaipėdos Ka klės kaimo vardui pridėtas vokiškas elementas bek / beek / beck ‚upelis‘ rodo, kad 
reikia ieškoti upėvardinės kilmės. Baltų kalbose (lietuvių ir kuršininkų) kaimo vardas, matyt, buvo 
vartojamas tiesiog perkėlus upelio vardą Ka klė (žr. Didžióji Ka klė ir Mažóji Ka klė „Upių vardai“). 
Kad tokios upės egzistavo, rodo 1725 m. žemėlapis, kur nurodoma Gros Karckel (taip) ir Kl. 
Karckel. Vėliau upių vardai pasikeitė (žr. Rikinė ir Cỹpos upė / Cypà), o kaimo išliko. Be to, 
atkreiptinas dėmesys į kaimo vardą Karklej kien (kiem-?) Naronskio žemėlapyje. 
Vienuose šaltiniuose teigiama, kad Ka klė įkurta prieš 1594 m., nuo to laiko minimas kaip žvejų 
kaimas (Lange: 324). Tačiau du kaimus panašiais vardais (Meschekarkel / Meddekarkel ir Kerkelbeck 
/ Karckelbeck, 1542 m. Kerkelbegk) mokesčių knygos mini jau 1540 m. (Diehlmann 2006: 13), 
plg. dar Meddekarkel (Sembritzki 1918: 6)411. 1647 m. minimas sklypas, kurį gauna Michel Hopp 
Kulmo teisėmis. Tai buvo kulminio kaimo pradžia. 1670 m. žemėlapyje nurodomi du 
vietovardžiai: Karkel beek ir Karkel bek, pirmojo savininkas nurodomas Hans Frischgesell, antrasis 
nurodomas kaip žvejų kaimas. 1758 m. jame minimi keturi valstiečiai, iš kurių vienas Christoph 
Ziepa (žr. Cỹpos ùpė). 1785 m. minimas karališkasis pajūrio valstiečių kaimas, šalia kulminis dvaras 
Hopeen-Michel 44 sodybos (Goldbeck 1785: 65). 1863 m. Ka klės kaimas ir kulminis kaimas 
Hoppen Michel (Mikeliai) sujungti (Sembritzki 1918: 66). Tuo pačiu į vieną kaimą sujungta 11 
atskirų apylinkės ūkių, turėjusių savo vardus. Mokyklos pradėtos kurti XVIII a., prieš II p. k. jų 
buvo 3. Gyventojai vertėsi žvejyba ir žemdirbyste, ūkininkų sodybos buvo išsidėsčiusios padrikai, 
atokiau nuo kranto, o žvejų spietėsi prie jūros. Žvejų šeimos kalbėjo latvių k. dialektu – kuršininkų 
kalba. 1897 m. nurodoma gyventojų sudėtis: 747 lietuviai, 25 kuršiai, 18 vokiečių (MLE 1: 750). 
1902–1910 m. pastatyta bažnyčia, kuri po II p. k. buvo nugriauta. 1956 m. įkurtas karinis dalinys, 
iškeldintos 42 šeimos, kaimas tapo uždara zona. Iš 3 kapinių išlikusios vienerios, ant kopos. Dabar 
Ka klė įeina į Pajūrio regioninį parką ir tapo ne tik gyvenamąja, bet ir rekreacine zona412. 

Karkliniñkai (2) ‒ kitas Ka klės  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ka klė. 
Vardo kilmė: priesagos -inink- vedinys iš kaimo vardo Ka klė. Tokia forma rašytiniuose šaltiniuose 
pasirodo tik XX a. ir įteisinama 1923 m. kaip oficiali forma (Klkr 1923). 

Karlsbergas* ‒ buv. dvaras, įėjęs dab. Rimk  gyvenvietę. 
Kiti vardai ir formos: Spengischken (Part. 1725), Spenge Daniel Peter oder Skrandig Gerge (Goldbeck 
1785: 154), Spenge Daniel Peter oder Skrandig Gerge auch Szarden oder Carlsberg (SchrK 1796), 
Spenge Daniel Peter, Skrandig Gerge oder Groß Szarde (Lange: 108), Gut Szarde (Spenge Daniel 
Peter), Gut Garlsberg (Urm. 1860), Carlsbg. H. (Reymann 1875; KDR), Karlsberg (Messt. 1912), 
Karlsberg, D. Karsberg, St. Rimkai (Klaipėda 1935)413. 
Vardo kilmė: iš vok. avd. Carl ir Berg ‚kalnas‘. 

 
410 Anketos skiltyje „Istorinės žinios‘: „Kaimas įsikūręs seniai. Įkūrę latviai – pabėgėliai nuo carinės kariuomenės. Jų tarpe buvę ir 
žemaičių. Visi gyventojai vertęsi žūkle ir gintaro rinkimu bei žvejojimu. Vokiečių okupacijos metu veikusios trys mokyklos, 
kuriose buvo mokoma vokiškai ir šiek tiek lietuviškai. Senųjų gyventojų dabar tebėra apie 11 šeimų“. („vokiečių okupacijos metu“, 

t. y. II p. k. vargu ar buvo mokoma lietuviškai, lietuviškai galėjo būti mokoma Lietuvos laikais, t. y. iki 1939 m. – aut. past.).  
411 "südlich davon [von Rubeßen] Meddekarkel mit Brusdeylien, Karkelbek, Perkam-Gerge, Kunken-Gerge“.  
412 Plačiau apie Karklės kaimą žr. Karklės atlasas 2016.  
413 Atskirai pažymėti dvaras, kaimas ir stotis.  
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1785 m. minimas kaip kulminis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat), tais pačiais metais 
aplinkines žemes įsigijo Spenge Daniel Peter, kuriam 1787 m. gimė sūnus Tobies Carlas, šiam buvo 
pastatyti nauji namai, pavadinti jo vardu (Sembritzki 1918: 350; VP 2: 333). Tačiau to paties 
Spengio šeima, matyt, apylinkėse gyveno jau gerokai anksčiau, nes kaimas vardu Spengischken 
rodomas jau 1725 m. žemėlapyje. 1825 m.  Karlsberg minimas kaip kulmiškasis dvaras su 34 
gyventojais. Jam priklausė Kuncai. Per kaimą XIX a. pabaigoje nutiestas geležinkelis ir pastatyta 
geležinkelio stotis.414 

Kãspariškiai415 (1) ‒ kaimas Dovil  snn., apie 11 km į pietryčius nuo Kla pėdos mst. 1925 – 35 gyv., 2011 ‒ 
115 gyv. Kaimas auga kaip priemiestis. 
Kiti vardai ir rašybos variantai: Casper Schmiedt 1687, Schmidt-Casper 1736; Schmied Casper 1785 
(Lange: 329), Casperischken oder Schmidt-Casper (Goldbeck 1785: 22), Casperischken / Schmied 
Casper (SchrK 1796), Schmidt Caspar (SchrK 1802), Casperischken, Casperiszken 1820 (Lange: 
329), Casparischken / Schmidt Caspar (Urm. 1860; Sembritzki 1918: 177), Kasparischken (Messt. 
1912), Kaspariškiai / Kasparischken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Caspar Schmidt (Diehlman 2006: 95), taigi kaimo vardas iš šio 
asmenvardžio, kuris buvo virtęs pavarde (VP 2: 174), ji šiame regione paliudyta.416 Mažesnė 
tikimybė, kad iš vardo Kasparas (Caspar / Casper), jeigu Schmidt (su variantais) yra pavardė, o ne 
prievardis ‚kalvis‘. 
1785 m. minimas kaip 2 karališkosios sodybos (Goldebck, ten tap). 1898 m. prie Kãspariškių 
prijungtas kaimas Vygužiai (Wygusz-Bartel). 

Katka  (4) ‒ kaimas Kretingãlės snn. 5 km į rytus nuo Kretingãlės, prie Bebr nės upelio. 1925 ‒ 119 gyv., 
2011 ‒ 95 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Katken (taip) (Part. 1725), Kattkus 1747 (Sembritzki 1918: 66), Kattcken 
1785 (Lange: 205), Girngallen-Gedmin oder Kattcken (Goldbeck 1785: 42), Girngallen Gedmin od. 
Kattken 1785 (Sembritzki 1918: 136), Kattken, Katkai / Girngallen-Gedmin (Klkr 1923), Girnkalia  
/ Girkalia  / Katka  (VP 2, 135), Katka  (4) (LTSR ATSŽ). 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Kãtkus. Pavardė kildinama iš le. Chodko, Chodek: Teodor (LPŽ 1: 
947). Greičiausiai asmuo atsikėlė iš Didžiosios Lietuvos. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). XX a. pradžioje buvo viena 
didelė sodyba ir keliolika vienkiemių. Sovietmečiu kaimas dėl melioracijos išretėjo. Apylinkėse 
yra kapinynas, kurio radiniai datuojami VIII–XIII a. (MLE 1: 493 Girngalia ). 1939 ‒ 269 gyv. 
(Lange: 205). 

Kauliai°* ‒ buv. kaimas Kretingõs r. Žálgirio snn., 1896 m. sujungtas su Andulia s (Gause 1983: 65). 
Kiti vardai ir formos: Gergen Urbahn Kaull 1687, Kaulen (Part. 1725; SchrK 1802; Urm. 1860; 
Reymann 1875), Kiaul-Urban 1730, Kiaul Urban Gerge 1736, Kaulen Görge 1785, Kaulen-Gerge 
1820 (Lange: 333), Kaulen-Gerge oder Kiaul-Urban (Goldbeck 1785: 67), Kaulen oder Kaulen Gerge 
(SchrK 1796), XX a. nebeminimas. 
Vardo kilmė: kaimo vardas asmenvardinės kilmės. 1511–1520 m. minimas Kaull Jorgenn (Rowel 
2005: 31), 1540 m. Jorgenn Kaul (Diehlmann 2006: 71). Pavardė Kaulis (Kaulỹs LPŽ 1: 950) gerai 
paliudyta pačiame kaime ir apylinkėse417. Sietina su liet. káulas, lat. kaũls. Tiek galūnė, tiek kiti 
požymiai (šeimoje būta latviškų vardų)418 leidžia spėti latvišką kilmę. Plg. dar lat. avd. Kurše Kaule 
(Blese 1929: 40, 290), Kaule Semboje419. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas su 13 sodybų (Goldbeck, ten pat). Kaulių kaimo istorija 
išsamiai aprašyta Kanarsko darbe (Kanarskas 2019). 

Kėbeliai / Kebeliai°* (?)420 ‒ buv. kaimas pietinėje Kantvain  dalyje. 

 
414 Daugiau apie dvaro istoriją žr. (Elertas 2005e).  
415 Kai kuriuose žemėlapiuose (Google.maps) nurodoma forma Kaspariškės, tačiau tokios kituose šaltiniuose nerasta. 
416 Kaspar: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kaspar&ofb=memelland&modus=&lang=de  
417 Kaulis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kaulies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
418 Kaulių šeimos istorija plačiai pristatyta Kanarsko straipsnyje (Kanarskas 2019).  
419 Laikomas vėlyvu (Blažienė 2005: 79).  
420 Pėteraitis atstato Kebeliai ir painioja du kaimus, kurių vienas yra prie Vìlkyčių, kitas prie Kantvain  (VP 2: 178).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kaspar&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kaulies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Keblen 1683 (BžnViz XVII: 123), Kebelka Kurschleicken oder Keeblen (SchrK 
1796), Keebeln (SchrK 1802; Urm. 1860), Köbeln prieš 1730, Kebbelcka Kurschleicken 1736, Kebelka 
Kurschleicken po 1785, Kebelken Kurschleicken 1820 (Lange: 334), Kebelka Kurschleiken od. Köblen, 
Keebeln (Sembritzki 1918: 191). 
Eksp. 1959–60 (Vng): K blas, K blai (?) (t. K blas, K bl )421.“Dabar jau seniai suaugo su 
Kantvainais. Abu kaimai sujungti apie 1891 metus“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Agluon nų apylinkėje minimas Kebel (Rowel 2005: 29), vardo kilmė 
neaiški, gali būti iš vokiško asmenvardžio Kebbel (LPŽ 1: 964) arba sietinas su apylinkėse 
paplitusiais baltiškais Kybelka, Kebelka, juolab kad pastarasis registruojamas tarp šio kaimo vardų 
variantų. 
1785 m. karališkasis kaimas prie Agluonos, 1895 m. sujungtas su Kantvaina s (Lange, ten pat; 
Sembritzki, ten pat). 

Kebelka, Kebelken Kurschleicken* ‒ kitas Kėbelių kaimo vardas. Lietuviška forma nepaliudyta. 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Kėbeliai, antroji dalis tikriausiai neteisingai perrašyta iš 
*Kuršlaukiai, plg. dar Ku šlaukiai Daupar -Kviet nių snn. 

Kebelkštai°* ‒ žr. Kibel̃kščiai. 
Kecken Görge* ‒ kitas Eglýnų 1 k. vardas. 

Kiti vardai ir formos: žr. Eglýnai 1. 
Vardo kilmė: žr. Kekia . 

Kecken* ‒ žr. Matzkecken. 
Kekai* (Kekiai?) – buv. kaimas prie Kalótės geležinkelio stoties, 1897 m. įtrauktas į Hohenflur. 

Kiti vardai ir formos: Kecken-Jacob 1785 (Goldbeck 1785: 67; Sembritzki 1918: 192), Kecken Jacob 
(SchrK 1796; 1802; Reymann 1849), Kecken Jacob (Urm. 1860), Köken-Jakob po 1895 (Lange: 
427), Kecken (KDR), vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Jacob Kecke (Rowel 2005: 31), 1540 m. Jocub Keck. Lieuvių 
pavardė Kekỹs gali būti latviškos kilmės, plg. lat. ķeķis ‚bedantis‘ (LPŽ 1: 967). 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 

Kekgaliai°* ‒ buv. kaimas Séndvario snn., 1897 m. įtrauktas į Hohenflur (Sembritzki 1918: 207). 
Kiti vardai ir formos: Kekgallen 1730 (Lange: 601), Plücken Martin (Goldbeck 1785: 122; 
SchrK 1796: Urm. 1834), Plücken Martin oder Plucken Martin oder Kekgallen (Sembritzki 1918: 
207), Plucken Martin (Lange: 601), Plukiai° (VP 2: 311). 
Vardo kilmė: su dalimi galas nuo gretimo kaimo vardo Keka  arba tiesiai iš ūkio savininko vardo 
Kekỹs ar pan. 
Įkurtas 1685 m. (Lange, ten pat), 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, 
ten pat). 1897 m. kartu su Kekais, Glaudynais, Tauregiais įtrauktas į vieną bendruomenę Hohenflur 
(Gause 1983: 58). 

Kekia * (4) ‒ kitas Eglýnų 1 vardas. 
Kiti vardai ir formos: Eglienen (Keken Görge) (Urm. 1860). 
Vardo kilmė: iš pavardės Kekỹs ar pan., žr. dar Kek(i)a , Séndvario snn. Ši pavardė kaime XIX a. 
nebefiksuojama, artimiausias regionas ‒ prie Dvyli . 

Kekßen / Kekszen* – istoriniuose šaltiniuose nurodomi kaip gretutinis Tauregių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Tauregiai*. 
Vardo kilmė: tikriausiai tai Kekų (Kekių) vardo formos, kartu su Tauregiais 1897 m. kaimas įtrauktas 
į Hohenflur. 

Kėkšta  (3) – k. Kretingõs r. Žálgirio snn., prie Bónės upelio, 8 km į pietus nuo Kretingõs centro, 3 km į rytus 
nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 115 gyv., 2001 ‒ 16 gyv.422 
Kiti vardai ir formos: Schudbarsden (Carte 1670), Kegsten (taip) (Part. 1725), Schudebarsden Gail 
1734, Schudebarszden Gail 1736 (Lange: 697), Schudebarsden auch Koegsten (SchrK 1796), Kögsten 

 
421 Rinkėjas bando atstatyti vardo formą, tačiau, matyt, pateikėjas nėra užtikrintas ir pateikia variantus pagal oficialiai vartotą 
vokišką formą Keebeln.  
422 Duomenys iš KASD. 
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(SchrK 1802; Reymann 1875; KDR), Keksiten prieš 1820, Szude Barsden po 1820 (Lange, ten pat), 
Kögsten Jahn (Reymann 1849), Kögsten (Szude Barsde) (Urm. 1860), Szudebarsden (Lange, ten 
pat), Kögsten (Reymann 1875), Schudebarsden (Messt. 1912), Kėkštai / Schudebarsden (Klkr 1923), 
Kėkštai° / Šūdbarzdžiai° (VP 2: 178). 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės K kštas, kuri iš liet. k kštas ‚žvirblinių būrio miško paukštis (Garrulus 
glandarius)‘, pavardė buvo paplitusi Kretingãlės apylinkėse 423. 
XX a. pradžioje kaime buvo keliolika viensėdžių, kalvė. Sovietmečiu sunyko (MLE 2: 57). Šiuo 
metu kaime veikia misionieriaus kun. H. Šulco įsteigtas jaunimo socialinės globos centras. Plačiau 
apie kaimo dabartį Šeškevičienės straipsnyje (Šeškevičienė 2007). 

Keller Kummeter* ‒ kitas Mùižininkų  kaimo vardas. 
Vardo kilmė: vardas Keller Kummetter pasirodo pirmiau, jis galėtų būti iš vok. pavardės Keller arba 
žodžio Keller ‚rūsys‘ (?), ir liet. kùmetis ‚samdomas darbininkas, dirbantis už būstą ir atlyginimą 
natūra‘. 

Kepala * ‒ kitas Ku šlaukių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ku šlaukiai. 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Claus Keplyn iš Garßdenn (Diehlmann 2009: 101). Tai, ko gero, 
senesnė šio vardo forma su kuršiška priesaga -īn-. Kamienas Kepal- vargu ar kildintinas iš pavardės, 
sietinos su liet. kẽpalas ‚duonos kepinys‘, kaip siūlo Pėteraitis (VP 2: 180), nes tokia nei kaime, 
nei visame Klaipėdos krašte neužfiksuota424; be to, šiose apylinkėse duonos kepalui vadinti buvo 
vartojamas žodis kukulis, plg. lat. kukulis ‚duonos kepalas‘. Galbūt kamieną *kepal-  reiktų sieti su 
lat. ķe̦pals ‚kas nors kibus, klampus‘, ķepāt ‚terlioti, negražiai valgyti‘, arba ķēpāt ‚lėtai, tingiai eiti‘; 
jo istoriškai paliudytą formą Claus Keplyn (*kep-l-in-) galima sieti su lat. ķepelis ‚terlius‘ (ME 2: 
366, 367) ar pan. Kad šį vardą reiktų kildinti iš Kuršo, rodo ir kito, prie Dovil  esančio Grikš  
kaimo senasis vardas Wezkepallen, kurio pirmoji dalis yra lat. vec- ‚senas‘. Neatsitiktinai, matyt, 
kitas šio kaimo vardas yra Ku šlaukiai. Vardo forma ir kirčiavimas pagal Pėteraitį (VP 2: 180), 
kuris remiasi Kalvaičiu (VK: 39). 

Kepal-Claus ‒ žr. Kepala . 
Kiti vardai ir formos: žr. Ku šlaukiai. 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Kepala , antroji yra vok. vardas Claus. 

Kerinai° (Kerai?)* ‒ kitas Rusin  kaimo vardas, Dovil  snn. 
Kiti vardai ir formos: žr. Rusina . 
Vardo kilmė: iš pavardės Ker(a)s, kuri gausiai paliudyta, ypač šiaurinėje Klaipėdos krašto dalyje425. 
Kaimo vardo formą Kerinai atstato Pėteraitis, matyt, remdamasis vok. formomis Kerren ir pan. 
Tačiau Fenzlau nurodo, kad vok. Kerren yra asmenvardžio Kers genityvo forma (Fenzlau 1936: 
149), taigi nėra pagrindo atstatyti asmenvardžio formos *Kerinas, juolab kad tokios nepatvirtina 
jokie šaltiniai, o forma Kerrs gausiai paliudyta. 
Pavardė sietina su liet. kẽras ‚kelmas su šaknimis‘, lat. ķera ‚vešlūs plaukai, kupeta‘, ķergalvis 
‚susivėlusiais plaukais‘ ir pan., šaknies paplitimo plotas Latvijoje rodo galimą kuronizmą. 

Kerndorf* ‒ vokiškas Rusin  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kerinai°. 
Vartotas XX a., sudarytas iš senesnio Kerren ir Dorf ‚kaimas‘. 
Vardo kilmė: iš vok. formos Kerren, kuri savo ruožtu yra lietuviško vardo Kerai perdirbinys 
(Fenzlau 1936: 149). 

Kerren Gerge* ‒ vokiškas Rusin  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kerinai. 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Kerndorf, antroji dalis krikšto vardas Gerge (Georgius, Jurgis). 

 
423 Kögst http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=K%C3%B6gst&ofb=memelland&modus=&lang=de Kekszt 
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kegst&ofb=memelland&modus=&lang=de 
424 Pavardė Kẽpalas yra tipiškai aukštaitiška, užfiksuota tik plote tarp Utenos, Anykščių ir Rokiškio (LPŽ 1: 973).  
425 Kerrs ir kt. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kerrs&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=K%C3%B6gst&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kegst&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kerrs&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Ketvergia  (3)426 / Ketve giai (2) ‒ kaimas Dovil  snn., 12 km nuo Gargžd , prie M nijos ir kelio Kla pėda–
V žaičiai. 1925 ‒ 131 gyv. 2011 – 560 gyv. Išaugo kaip Klaipėdos priemiestis. 
Kiti vardai ir formos: Matz Kabelek 1685 (BžnViz XVII: 78), Kibelken Matz oder Kybelken Matz 
1785 (Sembritzki 1918: 193), Kebellken-Matz oder Kettwergen (Goldbeck 1785: 67), Kybelken Matz 
oder Kettwergen (SchrK 1796), Kettwergen (SchrK 1802; Urm. 1860 ir vėliau; Lange: 339), 
Ketvergiai / Ketwergen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Ketve giai (transkr. Ketve gê). 
Eksp. 2019 (HL) Ketvẽrg’ : „jie naktį praleido Ketvẽrg̕u.s“. 
Kitaip kirčiuoja Fenzlau: ķètßerģ , ķètßerģus, pavardė ķetß ·rgis·(Fenzlau 1936: 128). 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės *Ketvergis, nors tokios nefiksuoja nei LPŽ, nei duomenų 
bazės, atrodo, kad ir Fenzlau ją atstato pagal kaimo vardą. Pavardė turėtų būti siejama su ketvérgis 
‚ketverių metų gyvulys‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). Per kaimą teka upelis 
Ketve gio upãlis. XX a. pradžioje kaimas turėjo pradžios mokyklą, 1905 m. 129 gyv., kurių 
absoliučią daugumą sudarė lietuviai. Sovietmečiu kaimas sumenko, liko vos kelios senos sodybos. 
Dabar dėl patogaus susisiekimo, M nijos kaimynystės kaime išaugo privačių namų rajonas, kur 
gyvena Klaipėdos mieste dirbantys žmonės. 

Kiaunodai° 1* ‒ buv. kaimas prie Kalvi , Dovil  snn., 1897 m. sujungtas su Kalvia s (VP 2: 183). 
Kiti vardai ir formos: Kiaunoden Gerge und Andres 1736, Kiaunoden-Gerge (Goldbeck 1785: 69), 
Kiaunoden Goerge 1820 (Lange: 344). 
Vardo kilmė: žr. Kiaunodai 3. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Kiaunodai° 2* ‒ kitas Dvyli  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dvylia . Aisės (Ais nų) kaime 1540 m. minimas Matz Keunoth 
(Diehlmann 2006: 40). 
Vardo kilmė: Kiaunodai 3. 

Kiaunodai° 3* ‒ kitas Lyveri  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Lyveria . 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Peter Kaunott Gargžduosè (Diehlmann 2: 101), 1590 m. Kiaunode 
(VP 2: 183). Tai greičiausiai sulietuvėjęs kuršiškas (sprendžiant pagal paplitimą) asmenvardis iš 
baltų *kʼaun- (lat. caune) ‚kiaunė‘ ir *āda ‚kailis‘ (plg. lat. āda ‚kailis‘). Su šia šakinimi yra 
atitikmenų ir prūsų vardyne ‒ Kiauwneyn (Blažienė 2005: 82). Ši pavardė išnyko, tačiau jos buvimą 
liudija net trijų netoli vienas kito buvusių kaimų vardai, kurių vokiškose formose fiksuojama ne 
tik pavardės, bet ir vardo forma. Šiuo metu nėra nė vieno kaimo šiuo vardu. 

Kybélkai 1* (1) – buv. kaimas, sujungtas su Ketvergia s / Ketve giais. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ketvergia  / Ketve giai. 
Pėteraitis šio vardo kaip gretutinio iš gyvosios kalbos nenurodo, tik mini iš istorinių užrašymų, 
nerekonstruodamas lietuviškos formos. Čia vyriškosios giminės forma nustatyta remiantis 
ekspedicijos medžiaga. 
Eksp. 2019 (HL): „Kùitekle·buvo sujungti su Kybélkais, tada pri Ketve g’u“. 
Vardo kilmė: 1540 m. apylinkėse minimas Matz Kabelke (Diehlmann 2006: 100). Kaimo vardas iš 
pavardės Kybelka, kuri paplitusi tik Klaipėdos krašte (LPŽ 1: 986), ši greičiausiai iš liet. kybelka° 
‚sulysęs, kreivomis kojomis gyvulys‘. 

Kybélkai 2* (1) / Kybelkos (?) ‒ kitas Lỹpkių k. vardas dab. pietinėje Kla pėdos mst. dalyje, LEZ teritorijoje. 
Kiti vardai ir formos: Kibelken Peter oder Kybelken Peter, auch Kl. Kibelken (Piktasch Kebelken Erbe) 
1785 (Sembritzki 1918: 193), Kybelken Peter (Goldbeck 1785: 81; SchrK 1796), Kibelken Peter 

 
426 Nors Pėteraitis atstato galūninį kirčiavimą (VP 2: 180), greičiausiai laikydamasis Fenzlau (Fenzlau 1936: 128), tačiau to 
nepatvirtina ekspedicijų duomenys. Sovietmečiu buvo nustatyta norminė forma pagal 3-ąją kirčiuotę (LTSR ATSŽ: 132). Jeigu 
laikytumės Vanago užrašymo 1960 m. ekspedicijoje bei Helmuto Lotužio 2019 m., turėtume kirčiuoti pagal 2-ąją kirčiuotę 
Ketve giai.  
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(SchrK 1802), Kybelken Peter (Gut Liebken) (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR), Kybelkos (VP 2: 
183)427. 
Vardo kilmė: žr. Kybélkai 1. Atkreiptinas dėmesys į šaltiniuose minimą prievardį Piktasch, kuris 
greičiausiai sietinas su Paul Picktasche, minimu apylinkėse 1511–1520 m. (Rowel 2005: 31). 
Vėliau šis vardas minimas 1620 m.428. Greičiausiai čia turime latvišką įvardžiuotinę formą piktaiš 
‚piktasis‘, būdingą kuršininkų tarmei (Plāķis 1927: 25). Tačiau visiškai įmanoma ir kita versija, žr. 
Piktõžiai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat), 1863 m. sujungtas su 
Lỹpkiais. 

Kybélkai 3* (1) / Kybelkos (?) – kitas Vaidaug  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Vaidauga . 
Vardo kilmė: rekonstruota kaimo vardo forma iš Kybelken Grütz. 1540 m. netolimose apylinkėse 
minimas Grytsch Kebelke (Diehlmann, 2006: 105). Toliau žr. Kybélkai 1. Antrasis asmenvardis 
tikriausiai sietinas su liet. pvd. Gr cius iš krikšto vardo Grigorijus (LPŽ 1: 709). 

Kibel̃kščiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 3 km į šiaurę nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 29 gyv., 2011 ‒ 27 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kebbelsten (Part. 1725), Ilgauden Mauserim (Mauserum, Mauserinn) oder 
Kybelksten, Kebellischken (taip) 1785 (Sembritzki 1918: 189), Ilgauden-Mauserin (taip) oder 
Kebellkschten (Goldbeck 1785: 56), Kebelksten auch Ilgauden Mauserim (SchrK 1796), Kebeiksten 
(taip) (SchrK 1802), Kebelksten (Ilgauden Maserims) (Urm. 1860), Kebeiksten (Reymann 1849), 
Ilgauden Mauserim (Reymann 187; Messt. 1912), Ilgauden Mauserim (Kibelksten) (KDR), 
Kebelkštai / Ilgauden Mauserim (Klkr 1926). 
Eksp. 1959–60 (Svk): kibẽ·lkst’ , „4 sodybos“, „Esą kažkada gyvenęs Ilgaudas“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis formą Kebelkštai, kuri buvo tarpukariu oficiali, laiko perdirbiniu iš 
Kibelkštai ir sieja pvd. Kibelkštis iš liet. kib lkštas ‚kas šlubčioja‘ (LPŽ 1: 986). Pavardė, kurioje 
galbūt atsispindi tarminės ypatybė (i platinimas), buvo paplitusi Kretingalės seniūnijoje429. Žr dar 
Kybélkai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas 
neaprašytas. 

Kickus* ‒ buv. kaimas prie Paug  Daupar -Kviet nių snn. (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: nerasta. 
Vardo kilmė: tikriausiai sietina su kitais šaknies Kik- / Kīk- vardais, žr. Kýkoliai. 

Kýkoliai* (1) – išnykęs kaimas Kretingãlės snn., apie 1,5 km į pietus nuo Nẽmirsetos, 10 km į vakarus nuo 
Kretingãlės. 
Kiti vardai ir formos: Kikahlen, Kykallen, Kikohlen (be datos), Uszekiekillen Thoms (taip) (Lange: 
802), Toms Ußukikal (Carte 1670), Kieckallen (Part. 1725), Uszeigkikallen Thoms oder Kikohlen 
(Goldbeck 1785: 173), Ußeikikal Thoms oder Ußeikikallen, Kikahlen, Kikohlen 1785 (Sembritzki 
1918: 221), Uszeickiokallen Toms (taip) oder Kickohlen (SchrK 1796), Kickohlen (SchrK 1802), 
Uszeikickallen Thoms oder Kickollen (Urm. 1834), Uszeickiockallen (Kykallen od. Uszeikikallen 
Thoms) (Urm. 1860), Uszeikikallen Toms (Reymann 1849), Uszeikikallen (Reymann 1875, KDR). 
1896 m. Uszeikikallen Thoms prijungtas prie Anáičių (Sembritzki, ten pat) ir ankstesniu vardu 
nebefigūruoja. Pėteraitis nė vieno iš šių vardų nepateikia. 
Eksp. 1959–60 (Svk): Kýkoliai (kî·kol’ ), „buvo kaimas, dabar Anaičių dalis“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Rubežiuose minimas Thomas Husen (Rowel 2005: 31), 1540 m. 
Thomas Huse (Diehlmann 2006: 63), o 1687 m. Thomas Uhsekickahl430. Kaimo vardas kildintinas 
iš baltų (kuršių?) asmenvardžio formos *Kikal- / Kikāl-, Kīkal- / Kīkāl-? Plg. kuršių avd. Kicke, 
lat. sodybos vardas ķiķi, ķīķi, (Blese 1929: 110), ķīkaļ(i) (Plāķis 1936: 63), lat. avd. Kike (LPV: 

 
427 Pėteraitis, būdamas vietinis, pateikė kitos giminės nekirčiuotą formą, todėl įmanoma, kad kaimai, kurių vardas remiasi tuo 
pačiu asmenvardžiu, galėjo turėti skirtingas giminės formas. 
428 Piktasch Kebelke (Kibelken-Peter) (Sembritzki 1918: 57, 58), žr. Šlapžemiai.  
429 Kebelksztis, Kibelkstis ir pan. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kibelksties&ofb=memelland&modus=&
lang=de 
430 http://wiki-de.genealogy.net/Uszeikikallen 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kibelksties&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kibelksties&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kibelksties&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Uszeikikallen
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195). Liet. pavardės Kikolis, K kalas, Kikalỹs laikomos latviškomis (LPŽ 1: 990), matyt sietinos su 
lat. ķīķis ‚suopis‘ ar lyvių kikk ‚gaidys‘ (Blese, ten pat). Esama atitikmenų prūsų vardyne Kikiten, 
Kykywinne (Gerullis 1922: 62). Kirčiavimas pagal ekspedicijos medžiagą. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Kykutt-Barsden* ‒ kitas, senesnis V veriškių k. vardas.431 
Kiti vardai ir formos: žr. V veriškiai. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nežinoma. 1540 minimas Andres Kyrkuth, kuris greičiausiai ir 
yra ansktyviausias žinomas šios vietos savininkas. Jo vardo forma šiame šaltinyje kitokia, todėl ne 
visai aišku, kurią šaknį reikia etimologizuoti. Apylinkėse gerai paliudyta pavardė Kikutis432, plg. 
vv. Kýkoliai, Užkikoliai, Antroji dalis Barsden tikriausiai pravardinės kilmės, sietina su liet. barzdà, 
lat. Kuršo tarm. bârzda (ME 1: 273). 

Kinčia  1 (4) – kaimas vakarinėje Kla pėdos rajono dalyje, Pr ekulės snn. 12 km į pietus nuo Kla pėdos centro, 
tarp V lhelmo kanalo ir geležinkelio. 1925 ‒ 53 gyv., 2011 ‒ 11 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kindschen Bartel (SchrK 1796; SchrK1802), Kindtschen-Bartel 1785 
(Goldbeck 1785: 70), Kindschen Bartel / Kindschen (Urm. 1860), Kindschen-Bartel (Messt. 1912), 
Kinčiai / Kindschen-Bartel (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): K nč  „daugiausia lygumos, rytuose kalvos“, „buvo 5 ūkiai, dabar yra 4“, 
„apie 3 km į šiaurės vakarus nuo Dituvos“. 
Vardo kilmė: 1540 m. šiose apylinkėse (Dorf Syllegall) užfiksuotas ūkininkas Bartell Kyndsch 
(Diehlmann 2006: 87), 1752 m. Bertul Kintszen (MLE 2: 98). Vietovardis kilęs iš pavardės Kiñčius, 
kurią LPŽ laiko neaiškios kilmės, ji paplitusi beveik vien žemaičių ir klaipėdiškių areale (LPŽ 1: 
996). Pavardė Kinczus ir pan. gerai paliudyta Pr ekulės apylinkėse433. 1551‒1520 m. minimas 
Bartolth Kyndth (Rowel 2005: 29)434, 1540 m. dokumentuose ji paminėta net 6 kartus, daugiausia 
Klaipėdos krašto šiaurinėje dalyje, žr. dar Kinčiai (Radwill Kindschen), Kretingãlės snn. Nors šios 
šaknies reikšmė nėra aiški, jos baltiškumas nekelia abejonių ir dėl paplitimo, ir dėl greta esančių 
antrųjų vardų (Bartkus Kyndschus, Dorgell Kyntsch) bei patroniminės priesagos (Paul Kinscheit) 
(Diehlmann 2006: 60, 87, 102, 206, 237). Asmenvardžio šaknį *Kint- galima sieti su ir 
vietovardžiu Kinta . Gali būti, kad tai dvikamienio asmenvardžio trumpinys. plg. Kiñtvainas, 
Kiñtvilas, Bárkintas, Daũkintas (LA: 103), be to, jį turėjo prūsai: Kynteyne, Kyntinne, Kyntenne („ist 
ein Samayte“), Kyntwang (Trautmann 1925: 45, 63), galbūt ir kuršiai: Kinckus, Kincke (?) (Blese 
1929: 291)435. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). XX a. pradžioje buvo 
grupė kelių didesnių sodybų tarp kanalo ir geležinkelio, netoli Kairi  bažnyčios. Sovietmečiu 
kaimas stipriai apnaikintas (MLE, ten pat.). 

Kinčia  2* (4) ‒ rekonstruotas buv. kaimo Kretingãlės snn. vardas. 1897 m. kaimas įtrauktas į Dargužiùs. 
Kiti vardai ir formos: Kinß Radzwil (taip) (Carte 1670), Kintschey (taip) (Part. 1725), Radwill 
Kintsch (Kinschen) 1785 (Sembritzki 1918: 209; Goldbeck 1785: 128), Radwillkindschen (taip) 
(SchrK 1802; Urm. 1834; Reymann 1849), Radwillkindschen (Kindschen) (Urm. 1860), Radwill-
Kindschen (Reymann 1875; KDR), vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: XVII a. gyvenamosios vietos vardas buvo iš dviejų asmenvardžių: liet. dvikamienio 
Rãdvila / as (LA: 127) ir Kiñčius, žr. Kinčia  1. 1511–1520 m. apylinkėje minimas Rudewille 
(Rowell: 31). Formą Kinčia  kaip autentišką leidžia rekonstruoti ne tik istoriniai įrašai, liudijantys, 

 
431 Atrodo, Diehlmanno darbe bus supainioti vardai Veiviržas (Wewersche, apylinkė, vadinama Dorf) su V veriškiais, nes prie 
apylinkės priskirti asmenvardžiai skirtini kaimams Veivìržo upės apylinkėse, dab. Saug  sen.: Stonáičiai, Mantydaĩ ir kt. (Diehlmann 
2006: 16, 37, 38).  
432 Kekutt, Kikutt, Kikuts: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kickutat&ofb=memelland&modus=&lang=de 
433 Kincze: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kincze&ofb=memelland&modus=&lang=de  
434 Šio šaltinio publikacijoje ne visi kaimai teisingai identifikuoti: nurodomas Karschauschen Heyde, kurį autoriai spėja esant prie 
pietrytinės sienos su Žemaitija (Rowel 2005: 29), bet pagal suminėtus asmenvardžius aišku, kad kalbama apie plotą tarp Dituvos, 
Klaipėdos ir Kuršių marių. 
435 Dėl ck, c ir t refleksijos rašyboje žr. Blese 1929: 50.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kickutat&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kincze&ofb=memelland&modus=&lang=de
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kad buvo vartota ir vieno vardo forma, ne tik lietuviška jo forma, užrašyta 1725 m. žemėlapyje, 
bet ir išlikęs identiškas vardas Pr ekulės snn. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis 2 sodybos, (Goldbeck, ten pat) 

Kiõkiai (2) – kaimas Kretingãlės snn., 5 km į šiaurės rytus nuo Kretingãlės. 1925 – 61 gyv., 2011 – 20 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kaik Mikel (Carte 1670), Kayken oder Matz Kayken (SchrK 1796; Urm. 
1832), Kaiken (Reymann 1849), Kiaken (Urm. 1860; Messt. 1912; Reymann 1875), Kiaken / 
Kayken 1785 (Sembritzki 1918: 190), Adlig Kiaken po 1871 (Lange: 339), Kiacken (KDR), Kiokiai 
/ Kiaken (Klkr 1923), Kiokia  (VP 2: 185). Žemėlapiai rodo, kad panašiais vardais Kecken ir Kiaken 
(galbūt ūkių savininkai buvo giminės?) buvo du kaimai šalia vienas kito, vėliau Kiõkiai išliko 
atskiras kaimas, o Kecken / Matzkecken buvo prijungtas prie Liepỹnės dvaro. 
Vardo kilmė: paini ir marga rašyba rodo, jog vokiečių kalbai adaptuoti šį vietovardį nebuvo lengva, 
nepavyko bent kiek tiksliau atspindėti nei vokalizmo, nei palatalizuoto k (Fenzlau 1936: 69). 
Pėteraitis senesne forma laiko *Kiakiai ir kildina iš lat. ķāķis ‚kovarnis‘ (VP, ten pat). Greičiausiai 
kaimo vardo pradžia yra asmenvardis, plg. Rubežių apylinkėje 1511–1520 m. Jan Koyke (Rowel 
2005: 31), Jorge Keyck ir Hans Keyck (Diehlmann 2006: 66). Neaišku, ką atspindi rašyba ey, ay ir 
kodėl ji vėliau pakito, tačiau ankstyviausi šių kaimų užrašymai rodo dvigarsį. Plg. lat. kaika, kaiks 
‚pasiutęs, pasileidęs‘ (ME 2: 132). Galbūt vardas lietuvėjo? Jei šaknis yra kek- ar kēk-, artimiausia 
sąsaja būtų su liet. pvd. Kekỹs ar pan., tačiau ji Klaipėdos krašte reta, užfiksuota apie Pr ekulę, plg. 
dar Kekai* (Kekiai?) prie Eket s (Séndvario snn.). 
MLE kaimas neaprašytas. 

Kioschen* ‒ buv. kaimas Daupar -Kviet nių snn., prie Smeltáitės, priešais Alksniùs (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: neužfiksuota. Lietuviška forma tikriausiai tokia pat kaip Kiošia  (Šilutės r.). 
Vardo kilmė: žr. Ruschpelken Kiosch Kretingãlės snn. 

Kirvai / Kirviai°* ‒ kitas Spengi  kaimo vardas, greičiausiai, kurį laiką laikęsis susijungus dviem ūkiams. 
1725 m. žemėlapyje Spengen ir Kirway pažymėti kaip atskiros vietos (Part. 1725). 
Eksp. 2019 (HL) (apie senuosius Jùrgių kaimo gyventojus): „ten toliau K rvas ir Vârna“. 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Kirva (LPŽ 1: 1003), kuri patikimai paliudyta tiek Spengiuosè436, tiek 
aplinkiniuose kaimuose (žr. eksp. 2019 HL). Galbūt sietina su liet. kirv- / kerv- šaknimis, plg. 
kerventi, kervoti ar pan. ‚lėtai, nerangiai eiti‘ (tačiau pavyzdžiai fiksuojami tolokai nuo regiono), 
bet neatmestina kuršiška kilmė, plg. lat. ķerv- šaknies žodžius, reiškiančius ‚susitraukti, susisukti, 
tapti kreivam‘. Siejimas su žodžiu ki vis abejotinas dėl darybos437. 

K rviškė* (1) ‒ buv. gyvenama vieta Gedmin  k., Dovil  snn. 
Eksp. 1939 (Ptr): Priklausiusi Gedminų kaimui, dabar dar yra ten kelios trobelės, kadaise buvęs 
didis ūkis.“ 
Eksp. 2019 (HL): (apie Jùrgių k. gyventojus): „Padago, Redveikio ir Reizgų ir Povilų, ten toliau 
K rvas ir Varna“. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pvd. Kirvà (K rva?), žr. Kirvai / Kirviai. 

Kischken Bartel*‒ kitas, ankstesnis Kairi  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kairia . Lietuviška vartosenos tradicija nėra tiksliai žinoma, galbūt Kiškiai? 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Kiškis (of. Kishckies), plg. 1540 m. Gerge Kischken (Kišk nai, 
Dovil  snn.) (Diehlmann 2006: 8). 

Kischken-Görge* ‒ vokiškas Kišk nų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kišk nai438. 

Kisinia  (3b) ‒ kaimas Dovil . snn. apie 12 km į pietvakarius nuo Gargžd , prie Šern  girios. 1925 – 164 
gyv., 2011 ‒ 104 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kissinen 1683 (BžnViz XVII: 124), Kissinnen Mastwill 1698, Martwillen 
Kißinne 1736, Martwill Kissimmen 1785, Martwill-Kissimmen oder Kissinney (taip) (Goldbeck 1785: 

 
436 Kirwa: http://wiki-de.genealogy.net/Spengen/Bewohner  
437 Paprastai vietovardžiai su šia šaknimi neabejotinai siejami su liet. ki vis, lat. cìrvis, plg. pr. Kirwiten (Blažienė 2005: 276), tačiau 
šiuo atveju kalbame apie asmenvardį. 
438 Ši daugiskaitinė vardo forma leidžia manyti, kad galėjo būti vartojama lietuviška vardo forma Kiškiai, kaip nurodo ir Pėteraitis.  

http://wiki-de.genealogy.net/Spengen/Bewohner
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93; Lange: 345), Kissinnen (SchrK 1796; Urm. 1860; Messt. 1912), Kiszinnen (Reymann 1875; 
KDR), Kisinai / Kissinnen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Kisina  (k sin ) „buvo 18 sodybų“. 
Eksp. 2019 (HL): „gimiau 1955 Kisiniuõse. Kisini  kaime.“ 
Vardo kilmė: atrodo, kad su kaimo vardu reikėtų sieti anksčiausiai, apie 1511–1520 m., Agluon nų 
apylinkėse paminėtą Maschwille Kyschenn (Rowel 2005: 29). Prūsų Lietuvoje gyventojai su 
panašiomis pavardėmis paliudyti Šilutės apylinkėse, plg. Kisáitis (Fenzlau 1936: 82), Kissatis, 
Kissuth439. Tikėtina, kad šios šaknies atitikmenys yra ir pr. avd. Kisticke (Trautmann 1925: 46), 
vv. Kisus, Kyssellen, Kiszeyn, Kissenitten, Kissitten (Gerullis 1922: 65; Blažienė 2005: 85), Kissinnen 
(Wertimlaucken) (Pilkalnis) (Goldbeck 1785: 180). Galimas dalykas, kad Kisin  k. pradininkas 
galėjęs būti prūsiškos kilmės asmuo.440 
Kaimas įkurtas prieš 1698 m. 1785 m. minimas kaip kupetinis kaimas ir keliolika mažesnių 
viensėdžių. 1905 m. buvo 140 gyv. Rytiniame pakraštyje ėjo siaurasis geležinkelis. Kaimas 
išsaugojo ir puoselėja etnografines kapines. Jose palaidotas vienas iš 1831 m. sukilimo vadų 
Antanas Gelgaudas ir periodinės Mažosios Lietuvos spaudos pradininkas J. F. Kelkis (Kelch) (MLE 
2: 69, 111). 

Kisinùkai (2) – dalis Kisini  kaimo, kairėje K supės pusėje, Dovil   snn. 
Eksp. 2019 (HL): „Ant Margi  linkui, už K supės, čia dar yra. Tie Kisinùkai žemės turėjo gan 
nemažai, jie už upės gan nemažą plotą čia va taip užėmė. Viskas iki pat Margi  čia dar ėjo. 
Kisinùkai turėjo apie trisdešimt trobų dar<...> ten tokia smiltė ir tokie vargingesni ūkiai“. 

Kissinnen Mastwill*‒ kitas Kisini  kaimo vardas. Pasak Sembritzkio, užrašymas Martwill yra klaida 
(Sembritzki 1918: 68). 
Vardo kilmė: dėl pirmosios dalies žr. Kisinia . Antroji dalis yra dvikamienis baltų vardas Mãstvilas 
(LA: 219). 

Kišk nai (1) ‒ kaimas, buvusi dvarvietė Dovil  snn., 10 km į pietvakarius nuo Gargžd . 1925 – 82 gyv., 
2001 – 208 gyv., 2011 – 677 gyv. Dabar sodų bendrija, kaimas auga čia nuolatiniam gyvenimui 
persikeliant sodų sklypų savininkams. 
Kiti vardai ir formos: Jurg Kischk 1683 (BžnViz XVII: 77), Kiškia  (VP 2: 187; MLE 2: 112), Gut 
Kischken-Görge (Urm. 1860), Kischken-Gerge oder Russinnen (Goldbeck 1785: 70)441, Kischken 
Gerge (SchrK 1796), Kischken Görge (Reymann 1875; KDR), Kišk nai / Kischken Görge (Klkr 
1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk) kiškiênâ, „buvęs dvaras, dabar kaimas“, „prie Birbinčių k.“, „vietinių 
gyventojų nėra“. 
Vardo kilmė: priesagos -ėn- vedinys iš liet. asmenvardžio K škis. 1540 m. Jorge Kyschke minimas 
Šlapžemės apylinkėse (Diehlmann 2006: 108). Greičiausiai, ankstesnė forma buvo Kiškia , galbūt 
priesagine forma norėta atskirti nuo kito kaimo vardo Kiškia  (netoli Kint ). 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Seno kaimo vietoje XVIII a. 
įsikūręs dvaras Kischken-Görge. XX a. pradžioje turėjo 241 gyv., valdė Ernst Hesse (Niekammer: 
290). XVIII a. pabaigoje prie dvaro prijungtas kaimas Krãkiai (?) / Geisland Stenzel442. 

Kiškia * (4) ‒ Pėteraičio nurodytas kitas Kišk nų k. vardas443. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kišk nai. 

Kl. Jagschen* ‒ kitas Sėlen lių k. vardas. 
Vardo kilmė: žr. Jokša  1. 

Kl. Kunken Görge* ‒ žr. Kunkiai 2. 
Kl. Sznauksten* ‒ kai kuriuose žemėlapiuose nurodoma kaip Šniaukšt  kaimo šiaurinė dalis (keli ūkiai) 

(KDR). 

 
439 Kissut: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kissut&ofb=memelland&modus=&lang=de 
440 Ne visai aiškus ryšys su upėvardžiu Kìsupė; nedidelės upelės vardas gali būti kilęs nuo kaimo vardo. 
441 Pagal šį įrašą turėtų būti kitas Rusin  k. vardas, tačiau kiti šaltiniai nepatvirtina, kaimai buvo šalia vienas kito. 
442 Plačiau apie dvaro istoriją žr. Sembritzki 1918: 68.  
443 Pėteraitis vardo formos Kišk nai nenurodo, nors šiuo vardu kaimas oficialiai  buvo vadinamas tarpukariu. 
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Kiti vardai ir formos: lietuviškos formos paliudytos rasti nepavyko, bet kadangi absoliučią kaimo 
daugumą sudarė lietuviai ir ekspedicijoje paliudyta forma Did eji Šnaukšta , tikėtina, kad buvo 
vartojama ir Maž eji Šnaukšta . Dar žr. Gumbiniškiai. 

Klausmỹliai (2) – senesnis Di vupių pavadinimas, dab. vienkiemis Séndvario snn., 4 km į pietus nuo Sléngių. 
2011 ‒ 11 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Claus Müheln (Part. 1725), Mühlen Clauß po 1736, Mühlen Klaus 1763, 
Claus-Mühlen po 1785 (Lange: 347), Claus Mühlen oder Mülen Klaus 1785, vėliau Clausmühlen 
(Sembritzki 1918: 178), Clausmühlen (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR, Messt. 1912), Dirvupiai 
/ Clausmühlen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Iutzen kaime minimas Claus Myle, 1540 m. Šlãpšilėje ūkininkas 
Mylus Claus (Diehlmann 2006: 107). Šiame šaltinyje vardas Mylus, Mylis, Myle, Mylisch figūruoja 
kelis kartus (Ódų priemiestyje, vad. Ledergasse, Jañkaičiuose, Eketėjè) (Diehlmann 2006: 317). 
Sprendžiant iš rašybos, reiktų atstatyti baltų šaknį *mīl- ir bandyti sieti su trumposios šaknies mil- 
dvikamieniais asmenvardžiais Milvydas, Daumilas ir pan. (LA: 115, 116)444, plg. dar Kuršo 
Mylandt, Milum (Blese 1929: 298), pr. vv. Milegedyn, avd. Mylegede, Milikante (Trautmann 1925: 
58; Blažienė 2005: 301). Liet. pavardei M lius taip pat nerasta aiškios etimologijos (LPŽ 2: 243)445. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas (Goldbeck 1785: 23), 1737–1739 m. tarp atidarytų 
mokyklų minima Klausmỹlių, 1864–65 m. pastatytas naujas pastatas. Mokykla tapo nebereikalinga 
po II p. k. Dvaras į aprašus pakliūva XX a. pradžioje446, 1939 m. dvare nurodoma 285 gyv. (Lange, 
ten pat). Kaime gyveno ir aktyviai lietuviškoje veikloje reiškėsi Jonas Birškus (MLE 1: 176). 
Sovietmečiu dvaras sunaikintas, kaimas ištuštėjo. Šiuo metu dėl patogaus susisiekimo ir 
Klaipėdos mst. kaimynystės kaimas auga. Daugelį metų buvusi apleista Birškaus sodyba 
atstatyta447. 

Klauspūžiai°* ‒ (VP 2: 191) kitas, senesnis Kop stų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kop stai. 
Vardo kilmė: 1540 m. paminėtas Claus Pußs (Diehlmann 2006: 15, 58). XVIII a. greta vartojamas 
vardas Kop stai (of. Kapusten, Capusten), kuris vėliau išliko lietuviškuose registruose, o 
vokiškiuose sugrįžta prie senojo Klauspuszen. Ne visai aišku, ar forma Klauspūžiai Pėteraičio 
užrašyta iš gyvosios kalbos, ar rekonstruota iš raštų, jos iš gyvosios kalbos nepateikia Fenzlau, 
nurodydamas du paraleliai vartotus skirtingos kilmės vardus (Fenzlau 1936: 132). Kilmė 
asmenvardinė: iš krikšto vardo Claus ir ne visai aiškios kilmės asmenvardžio su šaknimi Pūž- ar 
Pūdž-. LPŽ pirmuosius skiria liet. šakniai puž- ‚mažas, storas; pūgžlys etc.‘, antruosius laiko 
šaknies puod-  iškraipyta forma (LPŽ 2: 525, 546). Reikėtų dar atkreipti dėmesį į lat. pūž-, pūz- 
‚kupeta, skruzdėlynas, plaukų kuokštas‘ ir pan. (ME 3: 453, 454). 

Klausvaičiai°* – buv. kaimas Kretingãlės snn., sujungtas iš kelių kaimų. 
Kiti vardai ir formos: žr. Letūka . 
Vardo kilmė: Pėteraitis atstato iš vok. Klauswaiten (VP 2: 239), tačiau kaip iš tikrųjų ji buvo 
vartojama vietos gyventojų kalboje, nėra iki galo aišku. Kaimo vardas asmenvardinės kilmės: 
1511–1520 m. minimas Claus Wete (Rowel 2005: 31), Klausweit (Carte 1670), 1736 m. Weyten 
Clauß (Kenkel 1972: 130)448. Dalis Claus (arba Klaus) yra krikšto vardo Niclaus forma. Kita dalis 
tikriausiai sietina su gretimame Alseiki  kaime užregistruota pavarde Waite449, kuri, greičiausiai 
yra iš avd. Vait- šaknies, plg. Kuršo Waitze, Weitkun (Blese 1929: 318). Pati šaknis kildinama iš 
krikšto vardo Vaitiekus (le. Wojciech) trumpinio (LPŽ 2: 1138, 1139). Tačiau galimas ir kitas 

 
444 Zinkevičius aiškios pozicijos dėl mil- vardų etimologijos ir sąsajos su mīl- nepasako (LA, ten pat), tik nurodo jo bendrabaltišką 
kilmę.  
445Radusi papildomos medžiagos, autorė atsisako savo ankstesnio požiūrio dėl tariamai vokiškos vardo kilmės, kurį išsakė darbe 
„Sendvario seniūnijos vietovardžiai“ (Kiseliūnaitė 2019: 343).  
446 Plačiau Purvino straipsnyje (Purvinas 2019: 190). 
447 Plačiau žr. https://www.atviraklaipeda.lt/2018/06/06/34074/  
448 Tokie svyravimai rodo kurį laiką nenusistovėjusią vardo formą, sudarytą iš dviejų asmenvardžių.  
449 Waite: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Waite&ofb=memelland&modus=&lang=de 

https://www.atviraklaipeda.lt/2018/06/06/34074/
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Waite&ofb=memelland&modus=&lang=de
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šaknies vait- aiškinimas siejant su liet. tarm. vaitas ‚dvaro prievaizdas‘, plg. dar vv. Vaitelia  kitoje 
sienos pusėje, pr. vv. Waitegarben, Waytenin (Gerullis 1922: 192, 193). 

Klein Jacken* ‒ žr. Baltruma  ir Jaka 450. 
Klẽmiškė I (1) ‒ kaimas ir buv. dvaras Séndvario snn. apie 2 km į pietryčius nuo Sléngių. 1925 ‒ 180 gyv.451, 

2011 – 114 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Clemen Hoff (Carte 1670), Ambt und Vorw Clemenhoff (Part. 1725), 
Clemmenhof (Sembritzki 1918: 43), Amt Clemmenhof, Litt. Klemmiszke (SchrK 1796), Clemmenhof 
A. (SchrK 1802), Klemmenhof A. (Reymann 1849), Gut Clemmenhof (Urm. 1860), Klemiškė / 
Clemmenhof (Klkr 1923), Klemmenhof (Klaipėda 1935). 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš avd. Klẽmas, kuris yra krikšto vardo Klemensas trumpinys (LPŽ: 
1016), plg. dar pvd. Klemm, Klemait, Klemike452 
Įkurtas prieš 1639 m. (Sembritzki, ten pat; Lange: 389). XVIII a. buvo karališkojo valsčiaus kaimas 
su dvareliu, palivarku ir 6 sodybom. XIX a. vid. gyveno 138 gyv, iš kurių tik dalis kalbėjo 
lietuviškai. XIX a. II pusėje dvaras turėjo savarankiškos dvaro apylinkės (Amt) statusą, tris 
gyvenamąsias vietas (žr. dar Rasdumischken ir Catharinchen). Dvare nuolat dirbo daug atvykėlių. 
XX a. pradžioje dvarą sudarė dvi dalys, priklausiusios skirtingiems savininkams. 1925 m. Klẽmiškė 
vadinta kaimu (Purvinas 2019: 200–202). 1940 m. dvaras priskirtas Ginduli  bendruomenei. 
Sovietmečiu dvaro sodyba buvo naudojama kaip daugiabutis gyvenamasis namas, kiti pastatai ‒ 
ūkinei veiklai. Dalis pastatų ir parko su dvaro kapinaičių fragmentais išliko. 
Klẽmiškės I teritorijoje yra kapinynas, tyrinėtas XX a. pradžioje Bezzenbergerio, vėliau vieta buvo 
užstatyta, 2014 m. VU archeologai aptiko geležies amžiaus III–XIII a. radinių453. 

Klẽmiškė II (1) – kaimas Séndvario snn. apie 1 km į rytus nuo Sléngių. 2011 ‒ 154 gyv. 
Kiti vardai ir formos: žr. Klẽmiškė I. 
Vardo kilmė: žr. Klẽmiškė I. 
Kaimas yra buv. Razdumiškės° palivarko vietoje, dabar auganti nausėdija454. Senųjų sodybų 
nebėra, išliko kaimo kapinaitės. 

Kleschke* ‒ istorinė Kliši  kaimo dalis, minima istorikų darbuose (Sembritzki 1918: 68). 
Kiti vardai ir formos: nerasta. 
Vardo kilmė: šaltinyje nurodoma, kad valdomis, vardu Kleschke, kartu su Aschkapp buvo išplėstas 
Kliši  kulminis ūkis (Sembritzki, ten pat). 
Vardo kilmė: ne visai aiški forma, tačiau tai galėtų būti iškraipytas arba šnekamojoje kalboje 
vartotas ūkininko asmenvardis, galbūt tas pats Klišis, nuo kurio kilo ir kaimo, ir upės vardas. 

Kliošia  1 (4) – kaimas Pr ekulės snn., 13 km į pietus nuo Kla pėdos mst. centro. 1925 – 25 gyv., 2011 – 13 
gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kliošiai° / Klošia  / Kluošia  (VP 2: 192, 194), Kloschen Bartel  (Goldbeck 
1785: 72; SchrK 1796), Kloszen Bartel 1820 (Lange: 391), Klooszen (Reymann 1875; KDR), 
Klooschen-Bartel (SchrK 1802; Messt. 1912), Kliošiai / Klooschen Bartel (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kl’õš  „kalvota, buvo 3 dideli ūkiai“, „apie 2 km į šiaurės vakarus nuo 
Dituvos“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. apylinkėse minimas Michel Clossch (Rowel 2005: 29), 1700 m. Bartel 
Klosche (Sembritzki 1918: 69); kaimo vardas iš pvd. Kliošis / -ys (Kloschies, Kloszate ir kt.), kuri 
kaime paliudyta.455 Atrodo, kad pavardė žinoma tik Klaipėdos krašte (VP 2: 194; LPŽ 1: 1028). 
LPŽ sieja su Klašius, kurią kildina iš le. Klosz: Mikolaj. Tačiau kadangi nė vienas iš minėtųjų 
variantų niekur kitur Lietuvoje nepaplitęs, lenkiška kilmės versija neatrodo patikima. Galbūt 
artimesniu variantu laikyti Kluošys ar Kluošys ir atsargiai sieti su Kuržemėje vartotu lat. kluoža 

 
450 Dvaras Matz Nauda Baltrum buvo dar vadinamas Kl. Jacken (Sembritzki 1918 : 200).  
451 Klkr 1926 pateikiamas bendras Klemiškės kaimo gyv. skaičius, neskirstant Klemiškė I ir Klemiškė II.  
452 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Klemm&ofb=memelland&modus=&lang=de  
453 Plačiau M. Grikpėdžio straipsnyje (Grikpėdis 2019).  
454 Klẽmiškė I ir Klẽmiškė II registruose pasirodo sovietmečiu (LTSR ATSŽ).  
455http://genwiki.genealogy.net/Klooschen_Bartel/Bewohner 
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‚nemikliom kojom, nevikrus‘, kluožāt ‚šlubuoti‘ ir pan. (EH 1: 621). Plg. dar Kluošėnai 
Rytprūsiuose (IRPŽ). 
1785 m. minimas karališkasis kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Kliošia  2* (4) ‒ šaltiniuose vardu Klooschen nurodoma Milkurpių° girininkijà, kuri buvo į pietus nuo 
Pr ekulės, prie M nijos (Messt. 1912). 

Klipščia  (4) ‒ kaimas ir nausėdija Séndvario snn., 3 km į šiaurės rytus nuo Sléngių. 1925 ‒ 62 gyv., 2011 ‒ 
109 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Klipschsten (BžnViz XVII: 1684), Klibsten (Part. 1725), Petraschen od. 
Klipsten 1785 (Goldbeck 1785: 117; SchrK 1796; Sembritzki 1918: 187), Klipsten (SchrK 1802; 
Reymann 1849), Klipzten prieš 1820 (Lange: 590), Klipsten (Petraschen) (Urm. 1860), Petraschen 
1736 (Kenkel 1972: 137; Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), Klipštai° (VP 2: 193), Klipštai / 
Petraschen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kl pšt · „lyguma“, „buvo 4 gyv.“, „apie 4 km į šiaurę nuo Klaipėdos, tarp 
Danijos ir Klaipėdos–Kartenos kelio (taip)“. 
Vardo kilmė: iš pvd. Kl pštas456, kuri sietina su liet. kl pšas ‚kas eidamas klipsi, klišis, šlubis‘ arba 
lat. klipstēt ‚klabėti, barškėti‘. 
Kaimas įkurtas 1632 m. (Lange, ten pat). 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos 
(Goldbeck, ten pat). MLE neaprašytas. 

Klipštai°* ‒ kitas Jõnušų k. vardas457. 
Kiti vardai ir formos: žr. Jõnušai. 
Vardo kilmė: lietuviška forma atstatyta pagal Pėteraitį (VP 2: 193), tikėtina, kad tokia pat kaip 
Klipščia , tačiau jis abiem atvejais nurodo formą Klipštaio be variantų. 

Klišia  (4) ‒ kaimas Pr ekulės snn. 5 km į vakarus nuo Pr ekulės, prie V lhelmo kanalo, pietinėje pusėje teka 
Kl šupė, vakarinėje Atakà. 1925 ‒ 121 gyv., 2011 – 16 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kliszen 1683 (BžnViz XVII: 122), Klischen (Carte 1670; Part. 1725, Goldbeck 
1785: 72; Urm. 1834, 1860 ir vėliau), Vw Klischen (Urm. 1860), Klišiai / Klischen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Kl š  „buvo 18 gyv., dabar 1 (neskaitant 3 šiapus kanalo, priskirtų dabar 
prie Pjaulų kaimo“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Kl šis (of. Kliszys, Kliszis, Klischies) ir pan. iš liet. kl šis ‚kas klišas, 
kreivom kojom‘. 
Dvaras įkurtas 1638 m. (Lange: 391). 1647 m. jam suteikta žvejybos privilegija. 1785 m. greta 
dvaro minimas šatulinis kaimas su 5 sodybom (Goldbeck, ten pat). Iki XIX a. vid. tuo pat vardu 
buvo du kaimai (šiauriau dvaras, piečiau šatulinis kaimas), kurie sujungti 1895 m. (Sembritzki 
1918: 193). Kaimo raidai ypatingos reikšmės turėjo V lhelmo kanalo atsiradimas. Išsamiau kaimo 
istorija Valančiūtės darbe (Valančiūtė 2015). 

Kodjonia  / Kuodjonia * (?) ‒ buv. kaimas prie Gvildži  ir Dãnės / Dañgės. 1925 ‒ 21 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Wabbeln (Part. 1725), Kodjehnen (be datos), Kodjahnen (be datos), Koden (be 
datos), Matz-Staenden prieš 1730, Ständen Matz po 1736 (Lange: 488), Matzstenden od. Wabbeln, 
Wabballen, auch Kodjehnen genant, Koden (Sembritzki 1918: 200), Matz-Stenden oder Wabbeln 
(Goldbeck 1785: 95), Matzständen auch Wabballen od. Kodjahnen (SchrK 1796), Wabballen (SchrK 
1802; Reymann 1849), Matz Ständen (Kodjahnen, Wabbeln) (Urm. 1860), Matzständen (Reymann 
1875; KDR), Matz Ständen (Messt. 1912), Kodjoniai / Matzstaenden (Klkr 1923), Kuodjoniai, 
Vabala  (VP 2: 206; 426). 
Vardo kilmė: Pėteraitis tikriausiai pagrįstai rekonstravo formą Kuodjoniai su Kuod- iš raštų ir 
tarminės *Kod-. Kaimo vardą kildina iš pavardės Kuodjons (VK: 12), kuri sudaryta iš pvd. Kuõdis 
/ Kuodỹs ir krikšto vardo Jonas. Tačiau pavardė Kuodjons yra itin reta, todėl visiškai įmanoma, kad 
kaimo vardas, sekant vokiečių tradicija, padarytas sudėjus savininko vardą Jonas ir pavardę Kuodas 
ar Kuodis, kuri Klaipėdos krašte buvo paplitusi458. 

 
456 Klipsztis ir pan. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Klipstas&ofb=memelland&modus=&lang=de 
457 Auf (SchrK 1796). K. Oertchen bei Gr. Daupern (Sembritzki 1918: 193).  
458 Kods, Kodis, Kodies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kodians+%3F&ofb=memelland&modus=&lang=de 
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1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas išnyko, 
greičiausiai, sovietmečiu (LTSR ATSŽ nebeminimas). 1960 m. ekspedicijoje jo vardą pateikia ir 
vietą nurodo Gvildži  k. gyventojas, g. Triušẽlių k. 

Kojẽliai (2) ‒ kaimas Agluon nų snn., 10 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės, deš. Agluonõs krante. 1925 – 104 
gyv. 2011 – 14 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kojellen 1683 (BžnViz XVII: 124; Part. 1725; SchrK 1802; Urm. 1860; 
Reymann 1849, 1875; Messt. 1912), Kajehlen-Peter (Goldbeck 1785: 75), Kojellen oder Kojellen 
Peter (SchrK 1796), Kojellen-Peter 1820 (Lange: 396), Kojehlen-Peter 1895 (Lange, ten pat), Kojeliai 
/ Kojellen (Klkr 1923). 
Eksp. 2019 (HL): „Kojèliai, dvejos kapinės. Kojèl ·, taip ir vadinos. Į Kojèl‘s. Dvejos kapinikės tur 
būt. Vienos prie pat kelio, prie pat plento tur būti“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Kojẽlis, kuri šiame kaime užfiksuota istoriniuose dokumentuose459. 
Pavardė labiausiai paplitusi Klaipėdos krašte, bet žinoma ir kitose Lietuvos vietose, iš liet. kojẽlė 
‚maža koja‘ (LPŽ 1: 1039; VP 2: 194). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). XX a. pradžioje čia 
buvo keliolika viensėdžių. 1905 ‒ 93 gyv. (MLE 2: 254). Kaime išlikusios dvejos etnografinės 
kapinės ir keletas senų sodybų, iš kurių viena – gerai prižiūrimas pastatų kompleksas, įskaitant 
kalvę. 

Kojellen–Nausseden* ‒ buv. šatulinis naujakurių kaimas, prieš XX a. sujungtas su Kojẽliais (Sembritzki 1918: 
194). 
Kiti vardai ir formos: Kojehlen-Nausseden (be datos), Kojehlen-Nauseeden po 1785 (Goldbeck 
1785: 74), Kojellen Nausseden oder Kojehlen N. (Sembritzki, ten pat). 
Vardo kilmė: žr. Kojẽliai ir Naus dai.  
1785 m. minimas kaip šatulinis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat) 

Kop stai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 5 km į pietvakarius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 96 gyv., 2011 – 49 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Klaus Kapust (Carte 1670), Pluzen-Claus (taip) (1701) (Lange: 113), 
Capuhsten (Part. 1725), Pudßen Claus 1736, Capusten 1785 (Lange, ten pat), Claus Puhßen od. 
Kapusten 1785, vėliau Clauspußen (Sembritzki 1918: 178), Claus Puhszen auch Kapusten (SchrK 
1796; Urm. 1834), Kapusten (SchrK 1802; Reymann 1849), Claus Puszen (Kapusten) (Urm. 1860), 
Claus-Puszen (Reymann 1785), Clauspuschen 1912 (Lange, ten pat), Klauspußen (Messt. 1912), 
Kopūstai / Klauspuszen (Klkr 1923), Kapūstai (VP 2: 195)460. 
Vardo kilmė: 1540 m. paminėtas Claus Pußs, žr. Klauspūžiai. XVII a. pradedama minėti Kopūsto 
(iš liet. kop stas) pavardė: Christup Kapust, o Michel Kapust minimas būtent Pudßen Claus ūkyje 
(Kenkel 1972: 127). Ši pavardė kaime ir apylinkėse gerai įsitvirtina461, vien minėtame XVIII a. 
šaltinyje ji fiksuojama aplinkiniuose kaimuose 4 kartus. 

Krãkiai* / Krãkės? (2) ‒ nebevartojamas Kišk nų kaimo dalies vardas. 
Kiti vardai ir formos: Cragkey (Part.1725), Gaistland-Stentzel oder Kraken (Goldbeck 1785: 38), 
Kracken (SchrK 1802; Reymann 1849), Geistland Stentzell oder Kracken (SchrK 1796), Geisland 
Stenzel 1815 (Lange: 195). Kirčiavimas atstatytas iš išlikusio pelkės vardo Krãkių pelkė. 
Vardo kilmė: iš pavardės Krãkis, Krakỹs (LPŽ 1: 1063), plg. Krackis, Krakkis, Krakies462, kuri gali 
būti kuršių kilmės. Ji Lietuvoje mažai paplitusi, užfiksuota tik Klaipėdos krašte ir paribyje su 
Latvija. Pavardė sietina su liet. krãkis ‚juodasis, raudongalvis genys‘ (LKŽe) arba (įtikimiau) su 
lat. / kurš. krāķis ‚kėkštas‘ (ME 2: 266). 
Po septynmečio karo buvo karališkasis valstiečių kaimas, XVIII a. nupirktas pirklių iš Gintaro 
pelkės (Bernstein Bruch), 1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas ūkis, 2 sodybos (Goldbeck, ten 
pat), pasak Sembritzkio, po 1775 m. parduotas ir sujungtas su Kišk nais (Sembritzki 1918: 57), 

 
459 Kojellis: http://genwiki.genealogy.net/Kojellen/Bewohner  
460 Remdamasis Kalvaičiu (VK: 40) Pėteraitis nurodo gretiminę lytį  Patrai, tačiau Pótrai ir Kop stai dar ir šiandien yra du skirtingi 
kaimai.  
461 Kapust: http://genwiki.genealogy.net/Clauspuszen/Bewohner 
462 Krakkis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Krakkis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
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tačiau vardas dar galėjo figūruoti kaip kaimo dalis463, nes kituose šaltiniuose rašoma, kad kaimai 
sujungti 1859 m. (Lange, ten pat). 

Krauz nė (2) ‒ kaimo dalis Eglýnų kaime, Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Eglýnų ank.): krauz nẹ „gyvenvietė, kaimo galas, 5 sodybos“, „Rytinis 
Eglynų kaimo pakraštys, „Jų žemė kadaise priklausė Krauzei, Kretingalės dvarponiui.“ 
Vardo kilmė: su priesaga -in- iš vok. pvd. Kraus. Karl Kraus buvo Peskõjų dvaro savininkas 
(Niekammer 1913: 291). 

Kretingãlė (2) ‒ miestelis, seniūnijos centras, 20 km į šiaurės rytus nuo Kla pėdos. 1925 ‒ 97 gyv., 2011 ‒ 
936 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Cratingenn 1511‒1520 (Rowel 2005: 31), Crattyngen das Dorf 1540 (greta 
Krattingen, Crattingen), Cratyngen 1542, Crettinngen 1563 (Diehlmann 2006: 12)464, Kölmisch 
Deutsch-Crottingen oder Klein Crottingen prieš 1682 (Sembritzki 1918; 51), Crottingen (Part. 1725), 
1736 (Lange: 128), Klein Crottingen 1785, Teutsch Crottingen (taip) po 1785 (Lange, ten pat), 
Krottingen (Reymann 1849), Deutsch Crottingen (SchrK 1802; Urm. 1860), Deutsch Krottingen 
1895 (Lange, ten pat), Dtsch. Crottingen (Messt. 1912; R-56), Kretingalė, kaimas / Crottingen, Dorf 
(Klkr 1923)465. 
Vardo kilmė: su deminutyvine priesaga -al- iš kito oikonimo Kretingà. Priesaginė forma galėjo 
būti pradėta vartoti tada, kai išaugo kitoje sienos pusėje Kretingà, kad būtų skiriami vardai. 
Kretingõs vardas minimas jau Ordino kronikose, tačiau ten kalbama apie kuršių gyvenvietę 
(Ẽgliškių (Anduli ) piliakalnį), įkurtą prie dabartinės Kretingõs (Bajõrų), Dãnės / Dañgės ir kelių 
mažesnių upelių santakoje (Salys 1930: 158). Dėl Kretingõs vardo seniausios formos esama 
skirtingų nuomonių: Salys mano, kad formos su -ing- yra vėlesnės, kad Ordino šaltiniuose rašomos 
formos Cretyn 1253, Creten 1258, Cretene 1291, Kretene 1290 neliudija priesagos -ing- (Salys, ten 
pat; Kiparsky 1939: 113)466. Vanagas, remdamasis Būga, laiko, kad vardo forma su kuršių 
priesaga -ing- yra autentiška (Vanagas 2004: 104–109). Nors priesaginės formos klausimas tebėra 
neišspręstas, kuršiška vardo kilmė nekelia abejonių. Šaknis kret- ‚kretėti, liulėti‘ ne tik paliudyta 
vakarinėse baltų tarmėse, bet ir kartojasi kituose vietovardžiuose, pvz., upv. Krẽtainis. Kaimo, 
kuris buvo dabartinės Kretingãlės žemėse, vardas minimas XVI a. 
Kretingãlės istorija trumpai papasakota MLE (2: 319), Šl kių kapinyno radiniai aprašyti Jablonskio 
straipsnyje (Jablonskis 1988). 

Kretingãlės dvãras ‒ kitas, senesnis Šl kių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Crottingen 1736, Neuhof Crottingen XVIII a. (Lange: 10), Neuhof od. Adl. 
Deutsch Crottingen litt. Naudware (SchrK 1796)467, Neuhof od. Adl. Deutsch Crottingen (SchrK 
1802), RG Crottingen (Urm. 1860), Adl. Crottingen (Messt. 1912), Kretingalė (D.) (Klkr 1923a), 
Kretingalė, dvaras / Crottingen, Adl. (Klkr 1923), Šlikiai (Klržem.). 
Dvaro įkūrimo pradžia laikoma 1553 m.468. 

Križeliai°* ‒ kitas Stimbrų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Stimbrai. 
Vardo kilmė: Sembritzkis pateikia net 4 formų ir rašybos variantus: Kreßiten, Krißehlen, Kreßehlen, 
Kreßeiten (Sembritzki 1918: 194). Jie visi rodo skirtingą darybą su skirtingais 
formantais: -el-, -eit-, -yt-. Tai neretas reiškinys etniniu požiūriu margame regione, kokia buvo 
Klaipėdos krašto šiaurinė dalis. Ne visai aišku, kuriame etape atsiranda priesaga, nes pavardžių, iš 

 
463 SchrK 1796 m. Kracken ir Kischken Gerge rodomi kaip du atskiri kaimai. 
464 Kretingãlės įkūrimo data kai kuriuose šaltiniuose nurodoma gerokai vėlesnė: prieš 1682 m. (Lange, ten pat), tačiau kalbama, 
matyt, jau apie kulminį kaimą Kölmisch Deutsch-Crottingen oder Klein Crottignen (Sembritzki 1918: 51).  
465 1785 m. prie vardo Deutsch Crottingen nurodomos 3 gyvenamosios vietos:  1. bažnytkaimis su 3 sodybomis, 2. bajoriškasis 
dvaras ir kaimas prie karčemos Niclausen su 22 sodybomis 3. kulminis dvaras su 1 sodyba (Goldbeck 1785: 24).  
466 Panašiai senuose žemėlapiuose: Cratinn (H 1638). 
467 Šiame žemėlapyje du kartus tas pats įrašas, nors jis turėtų būti skirtas tik Bajõriškajai Kretingãlei, piečiau jos buvęs Kretingãlės 
kaimas kitur vadinamas Crottingen arba Deutsch Crottingen.  
468 „Henning Ebeling erhält um seiner treuen Dienste willen einen Krug im „Dorf“ Crottingen nebst elf Hufen Land zu 
köllmischen Rechten 3.Juni 1553 mit der Verpflichtung, zu des „Hauses“ Besten ein Pferd zu halten“ (Sembritzki 1918: 49). 
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kurių kildinamas kaimo vardas, formų taip pat esama įvairių469. XX a. pradžioje Fenzlau nurodo 
pavardės formą Križaitis (Križá·tis). Greta pamaryje užfiksuotų pavardžių Kriszis, Kriszus, gana 
gausiai paliudyta pavardžių su šaknies e470, ypač Dovil  snn., ir tai leidžia jas sieti ne su liet. krỹžius 
ar pan., bet su žem. krẽžis ‘krepšys‘, plg. lat. vv. kreži (Plāķis 1936: 16). Bet gali būti, kad 
morfologinį pavardės pavidalą pamažu „spaudė“ lietuvių kalba ir paveikė liaudies etimologija ar 
analogija. 

Krucken Görge* ‒ kitas Ginduli  1 k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Gindulia  1. 
Vardo kilmė: 1540 m. Bãchmano žemės sąrašuose minimas Jörge Krück. Kaimo vardas kilęs iš 
baltiško asmenvardžio Krùkis, Krukỹs (žr. Krukas LA: 618); pavardė buvo paplitusi šiaurinėje 
Klaipėdos krašto dalyje471. Dėl jos kilmės galimos kelios versijos: sieti su baltų garsažodine šaknimi 
*kruk-/ krūk- ‚kriuksėti, kriokti, knerkti‘ arba baltų germanizmu krùkis, la. kruķis ‚kreiva lazda, 
žarsteklis‘, plg. dar pr. vv. Krücken (ME 2: 286; Blažienė 2005: 96). Kadangi vardu Gindulia  buvo 
du kaimai netoli vienas kito, matyt, vengiant painiavos, vokiškoje tradicijoje prigijo kito savininko 
vardu paremtas vardas Krucken Görge. 

Kuckelbrod* ‒ žr. Kukul škiai. 
Kùitekliai* (1) ‒ buv. kaimas šalia Ketvergių, prie M nijos, Dovil  snn. 

Kiti vardai ir formos: Kulekalwen Thoms (be datos), Kule Kalben Thoms 1730, Kuhkalben Thoms 
1736 (Kenkel 1972: 129), Koitekeln 1763, Koytecklen 1785 (Lange: 419), Kullekalben-Thoms oder 
Koytecklen (Goldbeck 1785: 78), Koytecklen od. Kulekalben (Kulekalwen) Thoms 1785 (Sembritzki 
1918: 194), Kuleckallen Toms oder Koytecklen (SchrK 1796), Koiteckeln (KulleKallen Thoms) (Urm. 
1860), Koiteeckeln 1871 (Lange, ten pat), Koiteckeln (KDR). Pėteraitis pateikia nekirčiuotą formą 
(VP 2: 203), čia kirčiavimas nustatytas remiantis ekspedicijos medžiaga. 
Eksp. 2019 (HL): „Visi vienoj pusėj (ūkiai) buvo, o kitoj Kùitekliai tik bebuvo, jau nu kelio buvo 
mūsų, Naujoko kalvė ir Grigolaitio ūkiai.“ „Kùitekle· buvo sujungti su Kybélkais, tada pri 
Ketve g’u“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Kùiteklis, kurią liudija Helmuto Lotužio pasakojimas 2019 m. 
ekspedicijoje. Asmenvardis turbūt sietinas su šaknimi kuit- ‚rausti, knisti, velti‘, plg. dar lat. 
Kuržemėje kuîtenis ‚tankiai suaugęs, neįžengiamas spygliuočių miškas‘. Šios pavardės turėtojų 
daugiausia užfiksuota būtent Kisiniuosè ir Daupar -Kviet nių seniūnijoje472. Asmenvardis, 
greičiausiai, atneštas iš Kuršo. Sprendžiant iš beveik nesikeičiančios jo rašybos su oi vietoje ui, 
užrašytas iš vietinių žmonių kalbos473, be to, ne kartą su vardu Janis. Vardų raida rodo, kad jis 
pakeitė ankstesnį kaimo vardą Kulekalwen. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1896 m. sujungtas su 
Ketvergiais (Sembritzki 1918: 194). 

Kukul škiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., apie 12 km į pietvakarius nuo Kretingãlės, 11 km į šiaurę nuo 
Kla pėdos. 2011 – 40 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kuckelbrod (Lange: 416; Sembritzki 1918: 194). 
Eksp. 1959–60 (Svk, Karkliniñkų ank.): kukul’ šk’ · „Pietinė kaimo dalis prie Girulių“. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš liet. tarm. kùkulis, lat. kukulis ‚duonos kepalas‘474, jį motyvuoti 
galėtų kalvota vieta. 

 
469 Pvz., yra pagrindo galvoti, kad formos su -el- atsirado kaip vietovardinės, nes pavardžių *Kryželis ar *Kreželis neteko aptikti.  
470 Kriszus, Kriszis, Kreszis ir kt.: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kriszies&ofb=memelland&modus=&
lang=de 
471 Kroeck, Kruck, Kruckis, Kruckies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kruck&ofb=memelland&modus=&
lang=de 
472 Kuiteklis, Koitecklis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kuitecklies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
473 Ne tik u platinimas yra kuršiškųjų tarmių ypatybė, bet ir pats šaknies dvigarsis ui.  
474 Kadangi pavardės, galinčios pagrįsti vietovardžio kilmę, šiose apylinkėse nuo XIX a. nėra užfiksuota, o pvd. Kukulis paplitusi 
tarp Šilùtės ir Pr ekulės, tikėtina, kad vietovardis nėra asmenvardinės kilmės.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kriszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kriszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kriszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kruck&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kruck&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kruck&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kuitecklies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kaimas įkurtas prieš 1917 m., kaip Ka klės k. dalis kaimo pietuose. Šalia Baltijos jūros kranto yra 
Kukul škių piliakalnis475, tebėra 1939 m. įrengtos karinės baterijos liekanos. 

Kulekalwen Thoms* ‒ kitas Kùiteklių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kùitekliai. 
Vardo kilmė: iš sudurtinio baltų asmenvardžio, sudaryto iš kūlis-‚akmuo‘ ir kalvis, asmenvardis, 
greičiausiai, tai buvo prievardis, reiškęs profesiją ‚akmenskaldys‘. 

Kūlia  (4) ‒ kaimas Dovil  snn. apie 2 km į pietus nuo Gargžd  centro, dešiniajame M nijos krante. Dabar 
sodų bendrija. 1925 – 55 gyv. 2011 ‒ 564 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kuhlen 1685 (BžnViz XVII: 76; Part. 1725), Schmidt Stanckus 1736, Spankus 
(taip) (Le Royaume de Prusse 1742), Stanckus-Schmidt oder Stankurren (Goldbeck 1785: 156), 
Stankurren 1785, Stankus (Regni 1792), Stankus Schmidt oder Kuhlen (SchrK 1796), Kühlen (taip) 
(Lange: 418; SchrK 1802), Stanckus Schmidt 1820, Kulen 1898 (Lange, ten pat), Kūliai / Kuhlen 
(Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Kūliai (nekirčiuota, nenurodyta kirčiuotė), transkripcija k · , „kaimas ir 
buvęs dvariukas“. 
Eksp. 2019 (HL): „tai ji nuėjo iki K li ·, atsistoja, Minijoj jau plaukė ledai...“ 
Vardo kilmė: VŽe Kūlia  (4), Registrų centre įrašyta forma yra su trumpuoju u476. Prijungus 
Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, 1923 m. buvo patvirtinta forma Kūliai (Klkr 1923, 1926), Kalvaitis 
rašo Kûlei (VK: 41), Pėteraitis Kūlia  (VP 2: 203). Vardas gali būti iš baltų avd. Kūlys (VK: 12), 
bet kur kas dažnesnė pavardė šiame krašte buvo Kūlyn(a)s (VK ten pat; žr. dar išnašą). Pagal 
vokišką rašybą ne visada aišku, kokį šaknies balsį rekonstruoti477. Šaknies Kūl- paplitimas šiame 
krašte sietinas su kūlis ‚akmuo‘, šio asmenvardžio kuršišką (ar Kuržemės) kilmę liudija paplitimo 
geografija. Plg. dar up. K lupis, Sk nijos int. Tačiau istoriniuose šaltiniuose nerasta aiškaus 
patvirtinimo, kad Kūliáms vardą davė konkretaus gyventojo pavardė, o ankstesnis kaimo vardas 
yra Schmidt Stanckus 1736 (Kenkel 1972: 135) arba Stankus (Regni 1792), taigi gali būti, kad avd. 
Kūlis pradžioje buvo kalvio ar kokio kito svarbaus asmens pravardė (iš čia ir Kūljurgis)478. Tačiau 
neatmestina ir tai, kad vardas Kūlia  gali būti iš apeliatyvo kūlis ‚akmuo‘, tuo pačiu motyvuotas ir 
netoliese tekančios upės vardas K lupis. 
1785 m. Stankus Schmidt minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 
1896 m. sujungti Dautzkur Krüger / Lentienen ir Stankus Schmidt / Stankurren (Gause 1983: 74). 
1967 m. dalis kaimo prijungta prie Gargžd . Sovietmečiu kaimas nunyko, tačiau dabar ten sodų 
bendrija ir gyventojų skaičius išaugo. 

Kùliškiai (1) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., šalia buvusios valstybės sienos, apie 4 km į rytus nuo 
Daupar . 1925 ‒ 38 gyv., 2011 – 17 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kullischken 1685 (BžnViz XVII: 76; Part. 1725, 1785), Darguwill Sodeigken 
1687 (Lange: 124), Sodeicken Dargwill (Kenkel 1972: 135), Dargwill Szodeiken od. Kullischken 
1785 (Sembritzki 1918: 179; SchrK 1796), Kulliszken (be datos), Dargwill-Szodeycken oder 
Kullischken (Goldbeck 1785: 27), Dargwill-Szodeycken po 1785 (Lange, ten pat), Kallischken (taip) 
(SchrK 1802), Dargwill Szodeiken (Kallischken) (taip) (Urm. 1860), Dargwill Szodeiken (Reymann 
1875), Dargwill-Schodeiken po 1912 (Lange, ten pat), Kūliškiai / Dargwil-Szodeiken (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): Kùliš’k’ · „juodžemis ir molis, ypač daug pievų ir miškų“, „4 sodybos“, „Į 
šiaurės vakarus nuo Laugalių kaimo“. 
Eksp. 1959–60 (Grnv) Kul škiai (trans. Kul .škê) (taip). 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Kulis, Kulys, Kulė (?)479, vardą su trumpąja šaknimi liudija ne 
tik vietiniai gyventojai, bet ir Fenzlau medžiaga (Fenzlau 1936: 204). 

 
475 Plačiau žr. Urbonaitė-Ubė, Ubis 2018.  
476 Keitimo motyvas neaiškus, nes ir sovietmečiu buvo vartojama forma Kūliai (LTSR KGV: 259). 
477 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kulle&ofb=memelland&modus=&lang=de fiksuojamos formos su u ir uh, 

su trumpuoju balsiu (Kulle ir pan.) gana retos.  
478 Duomenų bazėje vienintelis panašia pavarde registruotas asmuo Kūliuose ir kaime Stankus Schmidt yra Martin Kuljurgis 
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I132428&nachname=KULJURGIS&modus=&lang=de  
479 Kulle: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kulle&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kulle&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I132428&nachname=KULJURGIS&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kulle&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1725 m. žemėlapyje nurodomas piliakalnis (Alte Schantz). 1785 m. minimas kaip mišrus kaimas 
prie sienos, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas MLE neaprašytas. 

Kunca °* ‒ buv. kaimas, prie Rimk , 1896 m. sujungtas su Carlsberg (VP 2: 205). 
Kiti vardai ir formos: Kuntzen Hans (Goldbeck 1785: 79; SchrK 1796; Sembritzki 1918: 195), 
Kunzen Hans (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Ža dėje minimi Jorgen und Paul Kunthe (Rowel 2005: 32). Vardas 
greičiausiai kuršiškos kilmės vardas, kaip ir išnykusio kaimo Kuncai Kuršių nerijoje, Jahn Kunz, 
galimai ir Kùnkiai / Kunken-Gerge Kretingãlės snn. 

Kunkiai° 1 / Kùnkiai (1)? ‒ kaimas Kretingãlės snn., tarp Ka klės k. ir Kla pėdos–Palangõs plento, 8 km į 
pietvakarius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 70 gyv., 2011‒ 163 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kuncken (Part. 1725), Jurgen Kunke (Carte 1670), Gerwischken (be datos), 
Kunken Gerwischken 1730, Kunken Gergen 1736, Kuncken-Gerge 1785 (Lange: 420), Kunken Gerge 
oder Gerwischken 1785 (Goldbeck 1785: 79; Sembritzki 1918 195), Gerwischken auch Kunken 
Gerge (SchrK 1796), Gerwischken (SchrK 1802), Kunken Gerge 1820 (Lange, ten pat), Gr. Kuncken 
Görge (taip) (Urm. 1834), Gr. Kuncken Görge (Kunken-Gerwischken) (Urm. 1860), Kunken-Görge 
(Messt. 1912), Kunkiai / Kunken Görge (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Ka klės apylinkėse minimas Herman Kunkyth, Kalótės ‒ Mattis 
Kunighe (Rowel 2005: 31), 1540 m. mokesčius Kalotėje moka Peter Kunicke, Abelsatėje Benedict 
Kunicke ir Jan Kunick, tačiau tikruoju šio kaimo pradininku, matyt, reiktų laikyti Meschekerkell 
kaimo ūkininką Jorge Kunicke Hyncke (Diehlmann 2006: 54, 57, 59). Kaimo vardas sietinas su 
vėliau gausiai liudijama pavarde Kùnkis, kuri, greičiausiai, yra kuršiškos kilmės, plg. Kuncke (Blese 
1929: 293), vv. ķuņķis (Plāķis 1936: 72), lat. Kuņķis (LPŽ 1: 1124). LPŽ ją laiko vokiška, tačiau 
tai sunkiai įtikėtina dėl itin riboto paplitimo ‒ ji koncentruojasi tik šiaurinėje Klaipėdos krašto 
dalyje480 bei fiksuojama Latvijos Kurše. Kadangi kaimo vardas vartojamas, reikėtų nustatyti jo 
kirčio formą, kurios gyvojoje senųjų klaipėdiškių šnekoje, deja, nebespėta užfiksuoti. Remiantis 
pavardės kirčiavimu, matyt, teiktina forma būtų Kùnkiai (1)481. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. buvo valsčiaus 
centras, 1941 m. kartu su Dargùžiais turėjo 321 gyv., didesnės sodybos buvo susibūrusios į 2 
kupetas po kelis kiemus482. Kalvė, mokykla, keli viensėdžiai buvo įsikūrę arčiau plento. 
Sovietmečiu kaimas buvo beveik visai sunykęs (MLE 2: 378). Dabar Kunkiai yra Kla pėdos 
priemiestis, įeina į Pajūrio regioninį parką, gyventojų gausėja. 

Kunkiai° 2* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., kai kuriuose žemėlapiuose nurodoma kaip atskira gyvenvietė, 
bet, matyt, jau XIX a. pabaigoje sujungta su Kunkiais 1, nes vėliau vardas nebepasirodo. 
Kiti vardai ir formos: Kl. Kunken Görge (Urm. 1834), Kl. (be Kuncken) (Urm. 1860), tikėtina, kad 
vietinių buvo vartojama ir forma *Maž eji Kunkiai. 
Vardo kilmė: žr. Kunkiai° 1. 

Kunkiai° 3* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1898 m. sujungtas su Paul Narmund (Sembritzki 1918: 195). 
Kiti vardai ir formos: Valten Kunke (Carte 1670), Mattuszey (Part. 1725), Runcken Valtin 1736483 
(Kenkel 1972: 127), Valtin Kunken oder Mattiessen (Goldbeck 1785: 175), Kunken Valtin oder 
Valtin Kunken oder Mattußen (Matiessen) 1785 (Sembritzki 1918: 195), Valtin Kunken oder 
Mattuszen (SchrK 1796), Valtin Kunken od. Matuszen (Urm. 1832), Valtin Kuncken (Kunken) 
(Urm. 1860), Mattuszen (SchrK 1802; Reymann 1849), Valtin Kunken (Reymann 1875; KDR), 
vėliau nebepasirodo. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio, kurį rodo ankstyviausi paminėjimai. Pėteraičio rekonstruota forma 
Báltin-Kùnkiai* yra klaidinga, nes beveik visi šaltiniai rodo krikšto vardo formą Valtin. Toliau žr. 
Kunkiai° 1. 

 
480 Kunkis, Kunkies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kunke&ofb=memelland&modus=&lang=de 
481 Netiesiogiai tokią versiją siūlo ir Pėteraičio užfiksuota (rekonstruota?) kaimyninio kaimo vardo forma Báltin-Kùnkiai, žr. Kunkiai 

3.  
482 Nors nėra žinoma, kada tiksliai Didieji (Gr.) ir Mažieji (Kl.) Kunkiai susijungė, žemėlapiai rodo, kad šiaurinėje dalyje buvo 
„mažoji kupeta“, o pietinėje „didžioji“.  
483 Greičiausiai korektūros klaida arba neteisingai perskaityta iš šaltinio, užfiksuota Abellsaath kaime, kaip ir kiti paminėjimai.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kunke&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 
Kuodžia  (4) – kaimas Pr ekulės snn., 3 km į šiaurės vakarus nuo Pr ekulės, dešiniajame M nijos krante. 1925 

– 120 gyv., 2011 ‒ 79 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Koden 1678 (BžnViz XVII: 145; SchrK 1802), Kooden od. Kohden od. 
Pillputten Matz 1785 (Sembritzki 1918: 194), Pillpaten Matz oder Kohden (Goldbeck 1785: 119), 
Kohden (Part. 1725; Urm. 1860), Pillputten Max po 1736, Pillputten-Matz po 1754 (Lange: 401), 
Pilputten Matz od. Kohden (SchrK 1796), Kooden (Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), Kuodžiai 
/ Kooden (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): K d , vok. Koden „Buvo 15 ūkių, dabar yra 13 (senųjų). Apie 3 km į 

š. vakarus nuo Priekulės“. Plg. dar k ⋅d, ⋅ / Kooden (Fenzlau 1936: 40). 
Vardo kilmė: iš pavardės Kuodis, Kuodys (of. Kodis, Kodies, Kodys), kuri gerai paliudyta šiame 
kaime484. Pavardė kilusi iš liet. kuõdis, kuodỹs ‚kas su kuodu, vešliais plaukais‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE kaimo aprašo nėra. 
Išlikusios dvejos senos kapinaitės (KVR). 

Kuprellis* ‒ buv. gyvenamoji vieta į pietus tarp Laugali  ir Ku šlaukių, pačiame pasienyje (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: nežinomi. 
Vardo kilmė: iš pavardės Kuprelis, tačiau lygiai tokios formos pavardė nėra būdinga Klaipėdos 
kraštui, čia paplitusios Kuprys, Kuprius, Kupraitis485; greičiausiai tai trumpai gyvavęs ūkis, kurio 
savininkas galėjęs būti iš Didžiosios Lietuvos. 

Kurmia * (4?) ‒ kitas Skudži  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Skudžia . 
Vardo kilmė: iš liet. arba lat. pavardės (pravardės?) Kùrmis, kilusios iš liet. / lat. kurmis 
‚vabzdžiaėdžių šeimos žinduolis (Talpa europaea)‘. Pavardė buvo gausiai išplitusi Kretingãlės 
snn.486 Kirtis pagal Pėteraitį (VP 2: 427). 

Kursche Hincke Tholeike* – kitas Kuršẽlių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kuršẽliai. 
Vardo kilmė: prie asmenvardžio, kilusio iš etnonimo ku šis (arba pirmoji dalis yra prievardis), 
pridėti dar du vardai: krikšto vardas Hincke iš Heinrich (LPV: 154) ir pavardė Tole kis487, žr. dar 
Tole kiai. 

Kurschen Andres* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1896 m. sujungtas su Lankùčiais. Pėteraitis nemini. Kaip 
tiksliai buvo tariamas kaimo vardas, sunku pasakyti. 
Kiti vardai ir formos: Andres Kurß (Carte 1670), Endre Kurschen 1730, Endrig-Kurschen 1785 
(Lange: 423), Kurschen-Andres oder Endrig (Goldbeck 1785: 80), Kurschen Andres oder Endrig 
Kurschen oder Liere (Sembritzki 1918: 195), Endrig Kurschen oder Kurschen Andres (SchrK 1796), 
Endrig Kurschen (SchrK 1802), Kurszen Andres 1820 (Lange, ten pat), Kurszen Andres ir Endrich 
Kurschen (Urm. 1860), Endrigkurschen (Reymann 1849), Kurschen Andres (Reymann 1785; 
KDR), vėliau vardas nebepasirodo. 
Vardo kilmė: žr. Kuršia  / Ku šiai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat), vėliau (be datos) 
palivarkas (Sembritzki, ten pat). 

Kurschen Mickutsch* ‒ žr. Trakia . 
Kuršẽliai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 6 km į pietryčius nuo Kretingãlės, prie kelio Kretingãlė–Plikia . 1925 

‒ 89 gyv., 2011 – 6 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Hinke Kurß (Carte 1670), Kurschellen (Part. 1725), Inken-Kurschen (be 
datos), Inken-Kurszen prieš 1730, Chursch Hinke Taleick (taip) po 1736, Kursche Hincke Tholeike 
po 1763 (Lange: 360), Kurschen-Hincke oder Kursche Hincke Tholeike oder Inken Kurschen, 

 
484 http://genwiki.genealogy.net/Kooden_(Ksp.Pr%C3%B6kuls)/Bewohner 
485 Kuppries, Kupprat, Kupprus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kupprat&ofb=memelland&modus=&lang=de 
486 Kurmis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kurmis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
487 Toks įvardijimas matyt reiškė, kad tam tikru metu Toleikis galėjo būti ūkio bendrasavininkas.  

http://genwiki.genealogy.net/Kooden_(Ksp.Pr%C3%B6kuls)/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kupprat&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kurmis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kurschellen oder Klein Kurschen 1785 (Sembritzki 1918: 195; Goldbeck 1785: 80), Kl. Kurschen 
oder Hincke Kurschen (SchrK 1796), Kl. Kurschen (SchrK 1802; Urm. 1860; Messt. 1912).488 
Vardo kilmė: greičiausiai iš kito kaimo vardo Ku šiai, žr. Did eji Ku šiai. Matyt, forma Kuršẽliai 
(Part. 1725) pradėta vartoti po to, kai atsirado Ku šiai. Pėteraitis kildina iš pavardės Kuršẽlis (VP 
2: 208), matyt juo seka Razmukaitė, laikydama šią priesagą Klaipėdos krašto asmenvardžiuose reta 
(Razmukaitė 1994: 159). 
1785 m. minimas kaip karališkasis valstiečių kaimas, 6 sodybos (Goldebck, ten pat). 1905 m. – 
106 gyv., 1941 m. buvo 4 vidutinių valstiečių sodybos ir 5 viensėdžiai. Sovietmečiu sunyko. 

Kuršia  (4) / Ku šiai* (2) ‒ kitas, senesnis Traki  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraitis nurodo dvi kirčiavimo formas, tačiau ne visai aišku, kuriam kaimui 
tai taikoma, nes jis pateikia 7 kaimus tokiu vardu (VP 2: 208). 
Vardo kilmė: iš avd. Ku šis iš liet. ku šis. Kaip pavardė Ku šis buvo paplitusi beveik visame 
Klaipėdos krašte, labiausiai telkėsi šiauriau Kla pėdos ir prie Ku šių mãrių489. Plg. dar Ku šlaukiai, 
Kuršẽliai. 

Kùršiškė* (Ku šiškė?) (1) ‒ kaimo dalis Eglýnų kaime, Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Eglýnų ank.): Kọršiškẹ „gyvenvietė, apie 5-10 arų“ „nuo Vaitkiškės 100-
200 m į šiaurės vakarus. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Kuršis arba Kuršius (abi užfiksuotos kaime)490. 

Ku šlaukiai* (1) ‒ išnykęs kaimas vakarinėje Gargžd  m. dalyje. 1925 m. ‒ 36 gyv., 1965 ‒ 72 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Kurschlauken 1685 (BžnViz XVII: 76; SchrK 1802; Reymann 1849), 
Kurschlaucken (Part. 1725; Lange: 337), Kepal Claus od. Kurschlauken 1785 (Sembritzki 1918: 
192), Kepal Claus auch Kurschlaucken (SchrK 1796), Kursch Laucken (Kopallaus) (taip) (Urm. 
1860), Kepal Klaus (Lange, ten pat; Messt. 1912 ), Kuršlaukiai / Kepal Claus (Klkr 1923), Kepala  
(VP 2: 180), Kuršlaukė491. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Ku šis arba etnonimo ku šis ir laũkas (lat. làuks). Kad apylinkėse 
gyventa Kuršo kilmės žmonių, rodo čia gausiai paplitę asmenvardžiai su šaknimi Kurš-. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis valstiečių kaimas (Sembritzki, ten pat). Kaimas išnyko 
sovietmečiu, ten pastačius silikatinių plytų gamyklą, po 1965 m. susijungė su Gargžda s. MLE 
neaprašytas. Kaime gimė garsus ev. liuteronų dvasininkas, kunigavęs ir po karo, Jurgis Sprogys. 

Labatag Michel-Purwin* ‒ kitas, vokiškoje aplinkoje vartotas Labõtakių 1 k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Labõtakiai 1. 
Vardo kilmė: trinaris įvardijimas atsirado, greičiausiai, dėl „dvivaldystės“ ūkyje, kuri atsispindi 
dviejų pavardžių forma vietovardyje. Dėl pirmosios dalies žr. Labõtakiai. Antroji dalis Michel yra 
iš krikšto vardo. Trečioji dalis iš pavardės Pu vinas / Purv nas, kuri buvo paplitusi Klaipėdos krašte, 
ypač Priekulės–Drevernos apylinkėse492. Pavardės kilmės požiūriu čia svarbi kuršiška (latviška) 
daryba su priesaga -in-, turinčia kilmės reikšmę, ir žodžio purvs semantika: liet. b. k. pu vas 
‚nešvarumai, šlapia žemė‘, plg. lat. pùrvs ‚pelkė, raistas‘. Šios pavardės koncentracija būtent 
pelkėtose vietose rodo, kad vietinių gyventojų kalboje būta ryškių kuršių kalbos pėdsakų. Žr. dar 
k. Pu maliai, up. Pu malė. 

Labõtakiai 1* (2) – buv. kaimas į šiaurės vakarus nuo Kinči , Pr ekulės snn. 1925 ‒ 46 gyv. Išnyko po karo 
dėl Kairiuosè įkurto karinio poligono. 
Kiti vardai ir rašybos variantai: Labatag Michel Purwin od. Lubetagken, Labatagken auch Labaticken 
1785 (Sembritzki 1918: 196), Lubotagken (Goldbeck 1785: 90), Labatag Michel (SchrK 1796; 
1802), Labotag Michel Purwin (Labatecken) (Urm. 1860), Labatag Michel-Purwin (Reymann 1875; 

 
488 Vardai Korschelken, Korschellen Šventapilės apylinkėse (Blažienė 2005: 93, 94) sietini su avd. Kuršelis ar deminutyvinės formos 
etnonimu kuršelis ir greičiausiai atspindi pavienių kuršiškos kilmės šeimų migraciją į Rytprūsių gilumą.  
489 Kurschis, Kurschies, Kurschus ir kt. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kurschis&ofb=memelland&modus=

&lang=de 
490 Kurschis, Kurschus http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner. 
491 Pavadinimas, funkcionavęs sovietmečiu iki 7-ojo dešimtmečio pabaigos.  
492 Purwins: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Purwins&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kurschis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kurschis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kurschis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Purwins&ofb=memelland&modus=&lang=de
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KDR; Messt. 1912), Labõtakiai (Fenzlau 1936: 134), Laobtakiai / Labatag-Michel-Purwin (Klkr 
1923). 
Vardo kilmė: iš pavardės Labõtakis, kuri buvo paplitusi į šiaurės rytus nuo Klaipėdos. LPŽ 
fiksuojama tik Klaipėdos ir Kretingos apylinkėse. Baltiškos kilmės, tačiau ne visai aiškios darybos. 
Pradžios, ko gero, reikėtų ieškoti kuršiškoje praeityje, tačiau mūsų dienas pasiekė pakitusi forma, 
tai rodo ir didelis rašybos margumynas. Jei antrąjį komponentą siesime su akis (LPŽ 2: 10), o 
pirmąją dalį su šaknimi lab- ‚geras‘, bendra struktūra nepaaiškėja. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Labõtakiai 2* (1) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1895 m. sujungtas su Jañkaičiais. 
Kiti vardai ir formos: Michel Lubatek (Carte 1670), Lubbatag (Part. 1725), Lubatag Michel 1736, 
Lubotagken (taip) (Goldbeck 1785: 90), Labotag Michel (SchrK 1796; 1802; Urm. 1832; Reymann 
1849), Labbatiken 1820 (Lange: 433), Labatag-Michel (Reymann 1875, KDR), XX a. 
nebeminimas. 
Vardo kilmė: forma ir kirčiavimas atstatytas remiantis etimologija ir analogu, kaimo prie Kairi  
vardu, kurio formą nurodo Pėteraitis ir Fenzlau (VP 2: 213; Fenzlau: 134). Toliau žr. Labõtakiai 1.  
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Labrenciškiai°* – buv. kaimas prie Ža dės (VP 2: 213). Forma pagal Pėteraitį493. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pvd. Labrencas, Labrencis, kuri kilusi iš sulatvėjusios Lauryno 
vardo formos (LPŽ 2: 11). 

Lacyčiai°* ‒ buv. kaimas ir palivarkas Kretingãlės snn. 5 km į šiaurės rytus nuo Kretingãlės, prie Ténžės upės. 
Kiti vardai ir formos: Tarvyda  (VP 2: 213), Lassiten 1253 (Kiparsky: 118), Laziten, Tarwieden494 
(SchrK 1796; Reymann 1849), Laciten prieš 1820, Lacyten po 1820, Laziten prieš 1895 (Lange: 
775), Tarwieden (Reymann 1874), Vw Tarwyden (Urm.1860; KDR); Vw Tarwieden (Messt. 1912), 
po 1923 m. sąrašuose nebėra nė vieno iš jų. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kuršiškos kilmės, plg. lat. pvd. Lācītis iš lācītis ‚lokiukas‘. Pavardė 
paplitusi Kretingãlės ir Daupar -Kviet nių snn495. 
XIX a. pradžioje dvare buvo 29 gyv., XX a. pradžioje ‒ Kretingãlės dvaro palivarkas ir darbininkų 
sodybos. Per kaimą ėjo geležinkelis į Bajorùs (MLE 2: 446). 

Láistai (1)496 / Laista  (4?) – kaimas Dovil  snn., 10 km į pietryčius nuo Kla pėdos mst. centro, prie Smeltãlės 
upės. 1925 – 68 gyv., 2011 ‒ 8 gyv. Prie Klaipėdos mst. prijungta kaimo dalis yra Láistų Sodýbos. 
Kiti vardai ir rašybos variantai: Lausti (XIII a.) (Mortensen 1938: 116), Laysiten (Kuršo 2017: 80), 
Jacob Laiste 1687497, Laysten (Part. 1725), Lassiten Jacob 1730 (Lange 448), Leisten Jacob (Goldbeck 
1785: 85; SchrK 1796; 1802; Urm. 1860; KDR), 1874, 1888 (Lange, ten pat), Leisten (Messt. 
1912). 
Eksp. 1939 (Ptr): La stà: „6 ūkiai tarp Žardės, Vaidaugų, Kasperiškių ir Gibišų“, „Lyleške kaimo 
dalis vakarų pusėj 1 ūkis (Peloz̕o)“. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Laista , Laist , Laistùs: L ist  „buvo 9, dabar 3 gyv., apie 10 km į pietus 
nuo Klaipėdos“. 
Vardo kilmė: greičiausiai pradžios reikėtų ieškoti kuršių pilies paminėjimuose, tikriausiai iš jo 
vėliau atsirado 1540 m. minimas asmenvardis Jorge Leyst (eyn wirt zcw Sardenn) (Diehlmann 
2006: 94). Vakarų baltų vardas, plg. dar kaimo vardą Leisten Prūsijoje (Lange: 448), tačiau jo 
tikslesnė kilmė nėra visai aiški. Galbūt sietinas su baltų šaknimis lie- / lei- ‚lieti, leisti skystį‘ arba 
leid- ‚leisti, kreipti žemyn‘ ir pan.? Plg. dar Pėteraitis (VP 2: 214). 
Kaimas įkurtas XIII a., minimas kronikose kaip gynybinis įtvirtinimas. 1785 m. minimas kaip 
mišrus kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). Išlikęs piliakalnis, būta kuršių kapinyno, kurį 

 
493 Goldbecko nurodyta, kaip kitas Žardės kaimo vardas, žr. Kaimas Lãbrenciškė dabar įeina į Klaipėdos mst. 
494 Schroeterio ir Reymanno (1849) žemėlapiuose nurodomi kaip atskiri kaimai, Tarwieden kiek piečiau.  
495 Lacytis, Latzitis https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Lazitis&ofb=memelland&modus=&lang=de. 
496 Sovietmečiu kirčio forma Láistai priimta, matyt, remiantis Fenzlau (Fenzlau1936: 50), tačiau esama prieštaravimo tarp Vanago 
užfiksuotos ekspedicijoje  ir knygos autoriaus Pėteraičio pateiktos informacijos (VP 2: 214).  
497 http://wiki-de.genealogy.net/Leisten_(Kr.Memel). 

https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Lazitis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Leisten_(Kr.Memel)


129 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

tyrinėjo Bezzenbergeris.498 XIX a. pabaigoje greta kaimo nutiestas geležinkelis. 1905 – 92 gyv. 
(MLE 2: 453). 

Láistų Sodýbos – sodų bendrija, pietinėje Kla pėdos miesto dalyje, buv. Láistų kaimo dalis dešinėje Smeltãlės 
pusėje. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Láistai. 

La sočiai (1)* – buv. kaimas prie buv. valstybės sienos, 1895 m. prijungtas prie Bajõrų, dabar Kretingõs mst. 
dalis. 
Kiti vardai ir formos: Lambsaaten (Part. 1725), Lambsaten Paul oder Lampsaten Paul 1785 
(Goldbeck 1785: 82; Sembritzki 1918: 196), Lampsaten Paul (SchrK 1796; 1802), Lambsaten Paul 
(Urm. 1860), Lampsaten (Reymann 1785; KDR; Messt. 1912). 
Vardo kilmė: 1540 m. Kretingãlės apylinkėse minimas Pawll Lamßatt (Diehlmann 2006: 73). 
Kaimo vardas iš pavardės, kuri yra kuršių kilmės ir turi vietovardinę reikšmę. Pavardė yra 
sudurtinė su dalimi *sāta ‚kiemas, kaimas, sodyba‘ (plg. lat. sēta)499; pirmoji yra baltų vietovardžių 
šaknis Lam- iš *lam- ‚laužti, griauti‘ ir pan. Plg. liet. loma ‚įduba‘, vv. Lamõkai, Lam stas (Būga 1: 
455; 3: 212), pr. avd. Lamothe (Trautmann 1925: 51) ir kt. Nuo šių neatsiejamas yra kuršių žemės 
Lamatõs vardas (1231 terra Lammato) (Kiparsky 1939: 116).  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat).  

Lañkiškė* (1) – vėlyvesnis neoficialus Baltrum  kaimo vardas, vartotas vietinių lietuvių pasikeitus ūkio 
savininkui. Žr. Baltruma . 
Eksp. 2019 (HL): „Čia buva, sakydava Maž eji Jàka . Bet paskui, kai Lãnkiškis nusipirko, tai vadina 
Lãnkiške. Sunyko tie Jaka  jau“. 
Vietovardis kilęs iš (sulietuvinto?) asmenvardžio Lañkiškis. Tokia pavarde (vok. Kurt Lankisch) 
asmuo tarpukaryje čia valdė didelį ūkį. Sprendžiant iš to, kad jo broliai ir seserys gimė Prūsijoje, 
netoli Olštyno, asmenvardis gali būti prūsiškos kilmės500, plg. pr. vv. Lankaym (Gerullis 1922: 84), 
Lanken 1405, Lancaynis 1333 (Blažienė 2013: 9, 14) ir kt. 

Lankùčiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 3 km į šiaurės vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 79 gyv., 2011 – 24 
gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jacob ßadeik (Carte 1670), Wilckegallen (Part. 1725), Szodeicken Jacob 1736 
(Lange: 438), Szodeiken Jacob (Goldbeck 1785: 164; Urm. 1860), Lankutten od. Szodeiken Jakob 
1785 (Sembritzki 1918: 196), Szodeicken Jacob auch Lankutten (SchrK 1796), Lankutten (SchrK 
1802; KDR; Messt. 1912), Jacob Zodeiken Lankutte 1820 (Lange, ten pat), Szadeicken Jacob oder 
Lankutten (Urm. 1832), Lankučiai / Lankutten (Klkr 1923), Lankùčiai ir Žodeikiai° (VP 2: 468). 
Vardo forma Lankutten patvirtinama 1896 m. (Kenkel 1972: 231). 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Lankùtis, kuri kildinama iš liet. lankùtis ‚slėnio, lankos gyventojas‘ 
(LPŽ 2: 21). Pavardė apylinkėse gerai paliudyta501. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. pradžioje buvo 
žemdirbių kaimas su 22 gyv., XX a. pradžioje kaimo žemės siekė geležinkelį Kla pėda–Bajõrai. 
1905 m. buvo 85 gyv. Kaime rasta senkapių, kurie tyrinėti 1899–1901 m., radiniai datuojami IX–
XII a. Kapinynas kartais vadinamas Rušpelkių° vardu (MLE 2: 477). 

Lañkupiai (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn. 8 km į pietus nuo Pr ekulės, dešiniajame M nijos krante, prie V lhelmo 
kanalo. Pr ekulės seniūnijai priklauso dešiniojoje pusėje įsikūręs kaimas. 1925 ‒ 323 gyv. 2011 – 
106 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stanelaukup (taip) 1678, Stans Lankuppen 1678 (BžnViz XVII: 147, 154), 
Languppen (Part. 1725), Lankuppen, Lankuppen Stantz oder Stans Lankuppen, nebst John Snoten 
1785 (Sembritzki 1918: 196)502, John-Snoten oder Snoten (Goldbeck 1785: 59), Lankupen Stans 
prieš 1730, Stantz Lankuppen 1785 (Lange: 438), Lankuppen oder John Snoten auch Stantz 

 
498 Plačiau apie piliakalnį ir kapinyną Žulkaus ir Tamulyno straipsniuose (Žulkus 1984; Tamulynas 1998).  
499 Šaknies ā laikytinas kuršių kalbai priskiriamu ē platinimo rezultatu, plg. dar Pilsotas (raš. Pilsaten) (Būga 3: 212; Kiparsky 1939: 

138).  
500 http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I92648&nachname=LANKISCH&modus=&lang=de  
501 Lankuttis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lankuttis&ofb=memelland&modus=&lang=de  
502 Įdomi J. Sembritzkio pastaba: „Betonung auf driteletzter Sylbe“ (kirtis trečiame nuo galo skiemenyje).  

http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I92648&nachname=LANKISCH&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lankuttis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Lanckuppen (SchrK 1796), Lankuppen (Urm. 1860; Messt. 1912), Lankupiai / Lankuppen (Klkr 
1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Lañkupe „buvo 35 ūkiai“. „8 km į pietus nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Vyžeikiuose minimas Janus Lankop, 1540 m. Stanus Lanckupe 
(Diehlmann 2006: 50). Galimas dalykas, kad pavardė yra nuo kaimo vardo, kuris sudarytas iš 
dviejų baltų žodžių kamienų: liet. lankà ir ùpė, lat. lanka, upe, plg. lat. vv. lañkupis (Plāķis 1936: 
14). Pėteraitis kaimo vardą kildina iš upės vardo Lañkupė, tačiau, kadangi daugiau jokiuose 
šaltiniuose ji neminima, tikriausiai šis vardas, motyvuoja kito kaimo, buvusio Galdapės apskrityje, 
vardą.503 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 12 sodybų (Goldbeck, ten pat). Kaimo teritorijoje 
aptikta akmens amžiaus radinių. XIX a. pradžioje buvo didelis žemdirbių kaimas. Gyvenimas itin 
pagyvėjo, iškasus V lhelmo kanalą, kuriuo vyko intensyvi laivyba. Kanalo pradžioje ties Lañkupiais 
įrengtas šliuzas – Lietuvos technikos paminklas. Veikė užeiga, malūnas, dvi perkėlos. 1905 ‒ 388 
gyv., 1939 ‒ 331 gyv. (Lange: 438). Dabar seniūnaitijos centras. Veikia Priekulės I. Simonaitytės 
mokyklos skyrius. Per M niją yra ilgiausias Lietuvoje kabantis tiltas. Kitame Minijos krante įsikūrę 
Šilùtės Lañkupiai.504 

Lãpiniškė* (1) ‒ buv. palivarkas prie Bãchmano dvaro, šalia Katk  k. Kretingãlės snn. 
Kiti vardai ir formos: Lappönischken (SchrK 1796), Lappenischken (Lange: 499), Lapponischken 
(taip) (SchrK 1802), Lappienischken 1785 (Lange: 439), Lapppenischken 1785 (Sembritzki 1918: 
196)505, Lapiniškė / Lapiniškiai° (VP 2: 216)506. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Skudži  ank.): Lãpiniškė (transk. Làpẹnẹšk’e „miškas“, „Vyrauja lapuočiai“, 
„didelis“. 
Eksp. 2019 (MK) Làpẹnišk’e „ten mūsų kapai yr, mes sakėm Làpẹnišk’e, o dabar rašo pirmosios 
Katkų“. 
Vardo kilmė: greičiausiai priesagos -išk- vedinys iš liet. pavardės Lãpinas, ji užfiksuota 
netolimuose Graũminės ir Šlãpšilės kaimuose, labiau paplitusi Dovil  ir Pr ekulės apylinkėse. 
Sembritzkis nurodo 1785 m. kaip Bachmano dvaro palivarką, o XX a. pradžioje nebėra jokios 
informacijos, kad tai gyvenama vieta. Dabar vietos gyventojai šiuo vardu vadina mišką prie Katk  
ir Skudži . 

Lapsgalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Lappsgalle (VP 2: 172; 
Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1960 eksp. 
neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie pavardės Lãpas tarminės 
formos. 1540 m. Ka klėje registruotas Matz junge Laps (Diehlmann 2006: 120). LPŽ pavardę 
kildina iš lãpas arba lõpas (LPŽ 2: 22), tačiau vokiečių rašyba su pp rodo trumpąjį balsį. Pavardė 
kaime paliudyta507. 

Lassiten* ‒ žr. Lacyčiai. 
Lãšupėnai* (1) ‒ išnykęs kaimas Dovil  snn. Kartu su Melag nais įtrauktas į Dóvilus. 

Kiti vardai ir formos: žr. Dovila  1. Vardas gyventojų buvo vartojamas beveik iki II p. k., ypač 
kalbant apie dešiniajame Lãšupio krante buvusią gyvenvietės dalį. Pėteraitis nurodo kitą kirčio 
formą Lašup nai (VP 2: 107), kitaip liudija vietiniai gyventojai (eksp. 2019 HL). 
Vardo kilmė: su priesaga -ėn- nuo upėvardžio Lãšupis. Tai anksčiausiai paminėtas Dovil  vardas: 
1540 m. Laschupenn ir Laxupe (Diehlmann 2006: 102, 103), Laßupehnen (Carte 1670). Galimas 
dalykas, kad pusantro šimto metų vėliau užrašyta forma atspindi priesagos -ėn- priaugimą, kitaip 
sakant, lietuvinimą. 

Laugalia * (3b) ‒ buv. kaimas 2 km į vakarus nuo Gargžd , buvusi pasienio muitinė. 1925 ‒ 87 gyv., 2011 
– 40 gyv. Panaikintas 2018 m. (Kavoliutė 2019: 300). 

 
503 Remdamasi LHEŽ informacija, Pr ekulės Lañkupių kaimo vardą iš upėvardžio veda ir Deltuvienė (2006: 243).  
504 Daugiau apie kaimo istoriją žr. MLE 2: 478. 
505 Lapenischken / Lapinischken dažniausiai nurodomas kaip miškas, priklausantis Bãchmano dvarui (Lange, ten pat; Messt. 1912). 
506 Pėteraitis nurodo 4 taip vadinamus kaimus Prūsijos Lietuvoje, tik ne visai aišku, ar jie skyrėsi kirčiavimu ir gramatine forma. 
507 Lapps: http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner 

http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner


131 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

Kiti vardai ir formos: Laugallen (Part. 1725, SchrK 1796; 1802. Urm. 1860; KDR; Messt. 1912), 
Laũgaliai / Laukgaliai (VP 2: 218)508, Laugalia  (LTSR ATSŽ). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): L ugal’ ·. 
Vardo kilmė: Pėteraitis mano, kad kaimo vardas gali būti dvejopos kilmės: vieni kaimai su šiuo 
vardu galėję kilti iš pavardės Laũgalis ar Laugalỹs509, kuri savo ruožtu iš laũkas ir gãlas, t. y. 
‚gyvenantis lauko gale‘, plg. lat. vv. laũgaļi (Plāķis 1936: 11), kiti kaimėvardžiai tiesiai iš lauko 
galas, plg. Šilgaliai ir pan. 
XVIII a. pabaigoje buvo kelios sodybos, XIX a. šatulininkų kaimas su 15 gyv. per kaimą ėjo 
vieškelis, buvo muitinė, užeigos. 1855 m. atidaryta mokykla. 1905 m. buvo 105 gyv. Kaimą 
pagyvino susisiekimas siauruoju geležinkeliu ir prekybiniai ryšiai su Didžiąja Lietuva, veikė 
malūnas, paštas. Vienas iš nedaugelio Klaipėdos krašto kaimų, kur daugumą sudarė vokiečiai. 
1934 m. čia buvo įkurta senelių prieglauda, veikė kelios draugijos (MLE 2: 492). Sovietmečiu 
miestas priartėjo prie kaimo, 2018 m. susijungė su Gargžda s. 

Laũkžemiai* (1) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., prie Dãnės / Dañgės, panaikintas 1983 m. (Kavoliutė 2019: 
298), per kaimą dabar eina kelias Kretingãlė‒Plikia . 1925 ‒ 158 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Nikladaudsin (Carte 1725), Nikladausen prieš 1785, Dautzien Niclau oder 
Nikladauzen (1785), Laugzimmen (Reymann 1849), Laukßemen 1802, Laukßemmen 1804, Dautzin-
Niclau 1871 (Lange: 125), Dautzin Niclau 1818, Laukßemen oder Laugßemen (Sembritzki 1918: 
196)510, Dautsien-Niclau (Goldbeck 1785: 27), Dautzin Niclau (Urm. 1860; Reymann 1875), 
Dautzin-Niklau (Messt. 1912)511, Laukžemiai / Dautzin-Niklau (Klkr 1923), Laukžemiai° / 
Laužumia  (VP 2: 220). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Laũžumų kaimas (transk. Laužọmu. krû·ms) (taip) „lyguma, vietomis 
apaugusi krūmais“, „buvo 11 gyv.“, „apie 10 km į šiaurės rytus nuo Klaipėdos, važiuojant 
Klaipėdos–Kartenos keliu“ (taip), „į kairę nuo Radailių už Eketės.“ 
Vardo kilmė: Pėteraitis mano, kad vardas Laukžemiai yra ankstesnis už Dautzin Nicklau, tačiau tiek 
1725 m. žemėlapis, tiek abejonių nekeliantis 1540 m. šioje vietoje asmenvardžio paminėjimas 
rodo, kad vardas Dautzin (ir jo variantai) yra ankstesnis. Be to, Pėteraitis autentiška laiko ir formą 
Laužumia 512, paėmęs ją iš Fenzlau, nors pats Fenzlau ja abejoja (Fenzlau 1936: 134). Tokia XX a. 
buvo vartojama, ji užrašyta ir 1960 m. anketoje. Galbūt tai iškraipyta forma iš Laũkžemiai. Vardas 
Laũkžemiai greičiausiai asmenvardinės kilmės iš pavardės Laũkžemis, kuri šiame kaime gerai 
paliudyta513. 
Laũkžemių kaimą panaikinus, jo vardu pavadintas Eket s upės tvenkinys. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaime XIX a. buvo 5 
sodybos su 41 gyv., XX a. pradžioje keli viensėdžiai ir kelios sodybos paupyje. Laũkžemių 
kapinynas 1903 m. kasinėtas Bezzenbergerio, vėliau kasant žvyrą rasta daugiau radinių, kurių 
amžius datuojamas II–V a. (MLE 2: 516). 

Launiejai°* ‒ kitas Liaun  kaimo vardas, vartotas tarpukariu. 
Kiti vardai ir formos: žr. Liauna . 
Vardo kilmė: ne visai aiški struktūra, galbūt perimta iš rašytinių šaltinių, išplečiant priesaginiu 
elementu -iej- formą L(i)auniai. 

Launujai°* ‒ kitas Liaun  kaimo vardas, rekonstruotas iš rašytinių šaltinių (VP 2: 220). 
Kiti vardai ir formos: žr. Liauna . 
Vardo kilmė: ne visai aiški struktūra, perimta iš rašytinių šaltinių, išplečiant priesaginiu 
elementu -uj- formą L(i)auniai, tačiau tokia yra galima, plg. k. Kalnùjai, mšk. Aukštùjai (Šilùtės r.). 

 
508 Pėteraitis nurodo net 13 kaimų tokiu vardu, todėl ne visai aišku, kuris kaip kirčiuojamas. Čia laikomasi vietinių gyventojų 
paliudytos tarimo formos (Fenzlau 1936: 122), Eksp. 1959–60. 
509 Laugallis, Laukgalies ir pan. šiame kaime nėra užfiksuotos, bet jos paplitusios visame Klaipėdos krašte.  
510 Apie tai, kad Laukžemiai ir Dautzin Niclau yra tas pats objektas, J. Sembritzkis pateikia duomenis iš Schroeterio žemėlapio, 

greičiausiai, kitų jis nenaudojo.  
511 Šiame žemėlapyje kaimas Dautzin Niklau pažymėtas į rytus nuo Pipìrų, o ankstesniuose – į pietus nuo Pipirų ir Paupuli . 
512 Pėteraičio kirčiavimas skiriasi nuo Vanago nustatytos kirčio formos ekspedicijos anketoje.  
513 Laugzemis, Laukzemis, Laugzimis http://wiki-de.genealogy.net/Dautzin_Niklau/Bewohner  

http://wiki-de.genealogy.net/Dautzin_Niklau/Bewohner
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Laužumia * / Laũžumiai* ‒ žr. Laũkžemiai. 
Lėbarta  1* (3b) ‒ buv. kaimas Daupar -Kviet nių snn., apie 2 km į vakarus nuo Laugali . Dabar Gargžd  

miestas visai priartėjo prie kaimo. 1925 ‒ 68 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Liebart Nausieden 1685 (BžnViz XVII: 77), Lebarthen (Part. 1725), Loebart-
Naußeden 1736, Löbardten oder Löbardt-Nauseeden (Goldbeck 1785: 88), Loebardt Nausseden 1785 
(Sembritzki 1918: 198), Löbhardt Nauseden 1820 (Lange: 474), Löbardt Nauseden oder Löbardten 
(SchrK 1796), Löbardten-Nausseden (Reymann 1875), Löbardten (SchrK 1802), Löbardt 
Nausseden (Messt. 1912), Lėbartai / Löbardt-Nausseden (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk) (Li bart ). 
Vardo kilmė: 1758 m. užrašytas ten gyvenęs Simon Loebardt  (MLE 2: 526). Asmenvardis Lėbartas 
(of. Lebarts, Loebart, Loebardt ir pan.) greičiausiai yra baltų kalbose adaptuotas vok. Loebardt, plg. 
dar vok. Lebert, Leibert (LPŽ 2: 40). Antrasis vardas Nausseden ir pan. yra iš liet. nausėdas 
‚naujakurys‘. Žinant kaimo istoriją, panašu, kad kaimo vardas remiasi bendriniu žodžiu. 
Kaimas kūrėsi XVII–XVIII a. iš nausėdijų (naujakurių), 1785 m. minimas kaip šatulinis kaimas su 
3 sodybom (Goldbeck, ten pat). XIX a. pabaigoje laisvųjų ir žemdirbių kaime buvo 34 gyv., 10 
sodybų. Išlikusios kapinaitės. 

Lėbarta  2 (3b) ‒ šiuo vardu dabar vadinamos Klaipėdos miesto kapinės, kurios iš tikrųjų yra Tole kių kaime. 
Vardo kilmė: žr. Lėbarta  1. 

Lėbarta  3 (3b) ‒ buvusi dvarvietė Dovil  snn. 1925 – 75 gyv., 2011 – 119 gyv. Kaimas išaugo kaip Klaipėdos 
priemiestis. 
Kiti vardai ir formos: Lehbarden (Part 1725), Leobarden-Peter (Goldbeck 1785: 86; Urm. 1860), 
Leobardten Peter (SchrK 1796), Löbarden Peter (SchrK 1802; Reymann 1849), Löbardten-Peter 
(Reymann 1875; KDR), Löbardten (Messt. 1912), Dėckiai / Loebarten / Loebardten (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1687 m. minimas Peter Leoparten, XVIII a. apylinkėse keli žmonės šia pavarde 
(Sembritzki 1918: 70, 198), toliau žr. Lėbarta  1. 
1873 m. dvarą įsigyja Hugo Šojus, jo valdymo laikais per dvarą ėjo siaurojo geležinkelio linija, 
pastatyti dabar išlikę pastatai. Dvare archeologinių ekspedicijų metu lankėsi Bezzenbergeris514. 

Lẽkiškė (1) ‒ Kliši  kaimo dalis, Pr ekulės snn. 
Kiti vardai ir formos: Lekszen 1683 (BžnViz XVII: 121)515, Lelakischken (taip) (Part. 1725)516, 
Lekischken (eksp. 1959–60). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Lèkišk’e. 
Vardo kilmė: neaišku, kurį iš užrašymų laikyti autentišku, nes gyventojų nurodomas vardas Lẽkiškė 
gali būti perdirbinys iš ankstesnio. Jokių asmenvardžio Lekis ar Lekys pėdsakų apylinkėse nerasta. 
Galimas dalykas, kad ankstyviausia forma yra teisinga, tada atstatytinas asmenvardis Lẽkšas517. 

Lelia  (4) ‒ kaimas Séndvario snn., 4 km į pietryčius nuo Sléngių. 1925 ‒ 105 gyv., 2011 ‒ 202 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Lollen 1685 (BžnViz XVII: 74), Loellen (Part. 1725), Lüllekragen oder Löllen 
(Goldbeck 1785: 90;  SchrK 1796), Loellen od. Lullekragen od. Lullkragen Martin, Löllekragen 1785 
(Sembritzki 1918: 198), Löllen (SchrK 1802; Urm. 1860; KDR; Messt. 1912), Lüllen (Reymann 
1849), Gut Löllen (KDR), Leliai / Löllen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1540 m. tarp Eket s gyventojų yra Wytkusch Leel (Diehlmann 2006: 77). Bažnyčių 
knygose 1774 m. Lillen (VP 2: 223). Gyvojoje kalboje lèl, · (Fenzlau 1936: 60). Iš avd. Lelỹs arba 
Lilỹs iš liet. lelỹs ‚kas daug kalba, tarška‘, lelénti ‚daug kalbėti, bartis‘ ir pan. arba iš lelỹs ‚toks 
paukštis‘ (LKŽe), plg. lat. vv. leļi (Plāķis 1936: 173). Mažiau tikėtina kilmė iš lat. liels ‚didelis‘518. 
1763 m. kaimas buvo lietuviškas. 1785 m. minimas kaip karališkasis ir bajoriškasis kaimas, 7 
sodybos (Goldbeck, ten pat). XX a. pradžioje lietuvių buvo apie 71 %. 1893–1944 m. veikė 

 
514 Plačiau apie dvarą Hugo Šojaus laikais žr. http://www.gargzdai.lt/paveldas-499769/  
515 Sembritzkis mini tą patį šaltinį, nenurodydamas tikslesnės vietos (Sembritzki 1918: 197).  
516 Žemėlapyje šiuo vardu pažymėta vieta maždaug ten, kur kituose nurodomas Kliši  dvaras.  
517 Lekszas ir kt. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lekschas&ofb=memelland&modus=&lang=de  
518 Pirma, dėl pernelyg didelių fonetinių pakitimų; antra, latvių kilmės gyventojai čia beveik visi buvo iš Kuršo, kur žodis liels 
‚didelis‘ buvo pradėtas vartoti gana vėlai ‒ tiek nerijos, tiek Šventosios kuršininkų kalboje iki mūsų dienų vartojamas archajiškas 
dižs ‚didelis‘.  

http://www.gargzdai.lt/paveldas-499769/
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lekschas&ofb=memelland&modus=&lang=de
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pradinė mokykla, kurioje 1914–1921 m. mokėsi Mažosios Lietuvos veikėjas Martynas Gelžinis. 
1906–1945 m. pro kaimą ėjo siaurasis geležinkelis, buvo geležinkelio stotelė, karčema, kalvė, 
dvaras. Sovietmečiu liko tik viena sodyba (MLE 2: 537). Išliko senosios kapinaitės. Dabar kaime 
yra sodų bendrija, dėl to gyventojų skaičius auga. 

Lentynai°* ‒ išnykęs kaimas Dovil  snn., deš. M nijos krante, dab. Gargžd  pietrytinė dalis. 
Kiti vardai ir formos: Dautzkurt Kruger 1540 (Diehlmann 2006: 102), Dautzkur Kruger 1680 
(BžnViz XVII: 76), Lentinen (Part. 1725), Dautzkur-Krüger oder Lentienen (Goldbeck 1785: 27; 
SchrK 1796), Krüger Dautzkur 1736, Dautzkur Krüger 1871 (Lange: 125), Dautzkur Krüger oder 
Lentinnen (SchrK 1802), Lentienen (Dautzkur Krüger) (Urm. 1860), Lentynay (VK: 43). 
Vardo kilmė: vardas Lentynai iš neaiškios kilmės asmenvardžio Lentynas (raš. Lentins) (LPŽ 2: 59), 
plg. dar Lentýniškė, laukas Báičių k., Dovil  snn. Pavardė šiame kaime užfiksuota519. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas (Goldbeck, ten pat), 1896 m. sujungus su Stankus 
Schmidt, buvo įkurti Kūlia  (Gause 1983: 74). 

Letūka  (4) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 5 km į šiaurės vakarus nuo Kretingãlės (LTSR ATSŽ). 
Kiti vardai ir formos: Klausweit (Carte 1670), Laitucken (taip) (Part. 1725), Claus-Waiten 1734, 
Weyten Clauß 1736, Waiten Clauß 1785, Leitucken 1785 (Lange: 113; SchrK 1802), Claus Waiten 
auch Leitucken (SchrK 1796; Urm. 1832), Leitucken / Claus Waiten od. Waiten Claus oder Leitucken 
1785, Clausweiten (Sembritzki 1918: 178), Clauswaiten (Leitucken) (Urm. 1860), Klauswaiten 1895, 
Clausweiten 1912 (Lange: 113), Letuka , Letuoka , Klausvaičiai° (VP 2: 226), Letukai / Clauswaiten 
(Klkr 1923). 
Vardo kilmė: Pėteraitis seniausia forma laiko *Leitukai, atstatydamas ją iš vok Leitucken (VP 2: 
223). Šaknis *Leit- galėtų būti iš lat. leitis ‚lietuvis‘. Remdamasis Bielensteinu, Pėteraitis teigia, 
jog lietuviai gyvenę latvių aplinkoje (Bielenstein 1892: 377; VP 2: 226)520. Apylinkėse 1736 m. 
fiksuojamas asmuo Herrmann Leytucks·(Kenkel 1972: 1736). Pavardės Leitis ir pan. koncentruojasi 
kitoje Klaipėdos krašto vietoje, apie Pr ekulę. Vokiečių užrašymai su atspindėtu dvigarsiu leidžia 
manyti, kad formos Letuka , Letūka  yra vėlyvos. 

Liauna  (4) – kaimas Pr ekulės snn., 6 km į pietryčius nuo Pr ekulės, dešiniajame M nijos krante. 1925 – 124 
gyv., 2011 – 35 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Launen 1678 (BžnViz XVII: 147), Launen od. Gedwill-Nauseeden 1785 
(Goldbeck 1785: 39; Sembritzki 1918: 197), Gedwill Nauseeden oder Launen (SchrK 1796), Launen 
(Urm. 1860 ir vėlesni), Launiejai / Launen (Klkr 1923; 1926). Launiai / Launujai (VP 2: 220). 
Vardo forma Liauna  (4) greičiausiai patvirtinta sovietmečiu (LTSR ATSŽ: 158). 
Eksp. 1959–60 (Vng): L’æun . „Buvo 19 ūkių“, „į pietus nuo Priekulės, prie Minijos“. 
Vardo kilmė: 1590 m. Vyže kiuose užrašytas asmuo Launa, kurio vardą Kiparskis laiko kuronizmu 
ir lygina su atitikmenimis Kurše (Kiparsky 1939: 301). Pėteraitis kildina iš pvd. Launius (VP, ten 
pat), kuri paliudyta daugiausia į šiaurę nuo Klaipėdos521, arba Launỹs iš liet. launỹs ‚beragis‘ (PLŽ 
2: 33). Etimologijos klausimą sunkina l minkštumo atspindėjimas rašyboje, o pastarojo šimtmečio 
vietinių gyventojų tarimu taip pat negalima pasikliauti522 (dėl to Pėteraitis rekonstruoja vardo 
formą su kietuoju šaknies priebalsiu). Plg. dar liet. liáunas ‚laibas, silpnas‘, lat. ļauns ‚piktas‘. 
Formos Launujai ir Launiejai atstatytos iš Pr ekulės krikšto knygų. Jeigu dokumentuose 1590 m. 
paliudytas vardas Laune yra Liaun  kaimo vardo pradininkas, ne visai aišku, kuris vardas yra 
senesnis, o Gedwill Nauseeden XIX a. išnyksta. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat). XX a. pradžioje Liauna  
valdė žemes abipus M nijos, kaimo branduolys buvo ties upės vingiu, šiaurinėje dalyje veikė vėjo 

 
519 Lentins: http://wiki-de.genealogy.net/Dautzkur_Kr%C3%BCger/Bewohner  
520 Galimas dalykas, kad prievardis su Leit- čia gali būti susisijęs su asmens, turinčio vardą Wait- kilme ir reiškia ‚lietuvis‘, t. y. iš 

Didžiosios Lietuvos.  
521 Launus: http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=L&lang=de&modus=  
522 Vokiškose mokyklose mokslus ėjusi klaipėdiškių karta taria stipriai palatalizuotą l prieš a, o, u, todėl skirtumo tarp palóvė ir 
palióvė beveik nėra.  

http://wiki-de.genealogy.net/Dautzkur_Kr%C3%BCger/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=L&lang=de&modus=
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malūnas ir užeiga. Pietiniame gale veikė perkėla per upę (MLE 2: 517). 1939 – 220 gyv. (Lange: 
443), išlikusios kapinaitės523. 

Lýdimai* (1) ‒ kitas Paug  dvaro vardas, įvestas Lietuvai prisijungus Klaipėdos kraštą. Keitimo motyvas 
neaiškus, gal vardas Pauga  buvo palaikytas vokišku? 
Kiti vardai ir formos: žr. Pauga . 
Vardo kilmė: iš liet. lýdimai ‚skynimas, kirtimas‘. 

Liepgiria * (3a) ‒ buv. kaimas prie Urb kių ir Eket s. 1925 ‒ 58 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Hospitale Friedrichs Gnade (Part. 1725), Löbgirren od. Leibgirren 1785 
(Sembritzki 1918: 218), Löbgirren ir Fried. Gnade (taip) litt. Spitale Dwars (SchrK 1796), 
Friedrichsgnade (Goldbeck 1785: 37; Sembritzki 1918: 182; SchrK 1802; Reymann 1849, Messt. 
1912), Friedrichsgnade (Gut) (Urm. 1860), Jokubine / Friedrichsgnade (Klkr 1923a), Liepgiriai / 
Friedrichsgnade (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Leipgiri  ank.): Leipgiria  (trans. L ipgir ·) „vok. vadinosi Fridrich Gnade 
(Pričkaus Malonė)“, buv. dvaras, dabar visai išgriautas‘. „Dešinėj pusėj „Klaipėdos–Kartenos kelio, 
prieš Eketės upę“524. 
Vardo kilmė: forma ir kirtis čia pagal Pėteraitį (VP 2: 228), nors ekspedicijos rinkėjai nustatė 
kitokią šaknį iš liet. l epa ir girià. 
Sembritzkis L epgirius ir Fridrichsgnade nurodo kaip atskiras gyv. vietas, 1785 m. Löbgirren 
minimas kaip kulminis dvaras su 2 sodybom (Goldbeck 1785: 88). antrasis kaip dvaras-ligoninė 
(Sembritzki 1918: 198, 218; Goldbeck 1785: 37). Kaip atskiros vietos jos nurodomos ir XVIII a. 
pabaigoje Schroeterio žemėlapyje. Kaimas įkurtas 1701 m. buvusioje tarnybinėje landkamerio 
žemėje, kurią perleido Klaipėdos Fridricho ligoninei. 1713 m. iš ligoninės ją persinuomoja 
Christoph Klein. 1833 m. nurodomas kaip nuomojamas palivarkas, priklausantis apskrities 
ligoninei, su 11 gyventojų525. Toliau iki sovietmečio čia buvo dvaras, dvaro apylinkė526. XX a. 
pradžioje Liepgiri  kaimas buvo Pele kių k. dalis (Sembritzki 1918: 198). 

Liepỹnė (2) / Liep nė (2)527 ‒ kaimas, buvęs dvaras Kretingõs r. Vydmant  snn. VŽe nėra. 1925 ‒ 32 gyv., 
2001 ‒ 6 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Lindenhoff (1725), Lindenhof (Goldbeck 1785: 87), Adl. Lindenhof 1785 
(Sembritzki 1918: 197)528, Lippinnen oder Lindenhof Gr. Adler (SchrK 1796), Lindenhof (Naronski 
1670; Urm. 1834, 1860; Reymann 1849; KDR), Lindenhf (taip) (Reymann 1875), Adlig Lindenhof 
1905 (Lange: 458), Liepinė / Lindenhof (Klkr 1923), Liepinė (prie Paupio dvaro) (Klkr 1926), Liep nė 
(VP 2: 228). 
Vardo kilmė: galbūt teisūs Pėteraitis ir Fenzlau sakydami, kad Liep nė yra nepažodinis vertimas iš 
vok. Lindenhof (VP 2: 228; Fenzlau: 147), nes gyvenvietė buvo įkurta kaip dvaras. Tačiau 
lietuviškas atitikmuo buvo vartojamas jau XVIII a. Jo daryba būdinga vietinei tarmei, būtent ne 
su -yn-, bet su -in- iš liet. l epa. Tai rodo ir žemėlapiuose užfiksuota forma su nn priesagoje 
(Lippinnen), ir Fenzlau pateikta transkribuota forma le·p ne (Fenzlau, ten pat).  
1785 m. minimas kaip bajoriškasis dvaras prie sienos, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 

Liere* ‒ kitas Kurschen Andres* k. vardas (Sembritzki 1918: 195; Part. 1725529). 
Kiti vardai ir formos: žr. Kurschen Andres. 
Vardo kilmė: nei tikslesnė forma, nei kilmė neaiški, galbūt galima atsargiai sieti su asmenvardžiu, 
plg. lat. ļirât ‚pliaukšti, plepėti‘? 

Lýliškiai 1* (1) ‒ išnykęs kaimas Dovil  snn., 1897 m. prijungtas prie Láistų. 1960 m. dar buvo Láistų k. 
dalis. 

 
523 Užrašas kapinaitėse: „Liaunių kaimo kapinės“.  
524 1959 m. ekspedicijos anketa rodo, kad tuo metu dar buvo kaip atskiras kaimas, tačiau LTSR ATSŽ jis jau nebeminimas. Kada 
tiksliai panaikintas, neaišku.  
525 http://genwiki.genealogy.net/Friedrichsgnade 
526 Plačiau apie dvaro istoriją XIX–XX a. žr. Purvino straipsnyje (Purvinas 2019: 206, 207).  
527 Remiantis prieškarine medžiaga ir Pėteraičiu, antrasis variantas turėtų būti pagrindinis (VP 2: 228). 
528 „Adl. Gut Vorw. zu Adl. Bachmann“.  
529 Šiame žemėlapyje pateikiamas tik šis kaimo vardas. 

http://genwiki.genealogy.net/Friedrichsgnade
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Kiti vardai ir rašybos variantai: Liliszkei 1683 (BžnViz XVII: 121), Lilischken 1730,  Tiedter Jan / 
Lilischken (Goldbeck 1785: 168; SchrK 1796; Reymann 1849), Titern Jahn 1785, Tiedtern-Jahn 
1871 (Lange: 783), Lilischken (SchrK 1802), Tiedter Jahn / Lilischken (Urm. 1860), Tiedteren Jahn 
(KDR), XX a. žemėlapiuose neberodomas. 
Eksp. 1939 (Ptr) (Láistų anketoje): „Lyleške – kaimo dalis vakarų pusėj“. 
Eksp. 1959–60 (Vng): L lišk   „buvo kaimas, dabar įeina į Laistų kaimą“. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės. Pavardė Lyliškis / -ys, Lielischkies ir pan. buvo paplitusi tik 
Klaipėdos krašte (LPŽ 2: 82), registruota ir šiose apylinkėse530. Tolesnės jos sąsajos nėra visai 
aiškios, ypač turint omenyje siaurą paplitimą. LPŽ sieja su liet. l lius ‚kas daug kalba, tauškia; 
plepūnas‘, lilénti ‚meilintis, pataikauti; maloniai prašyti, daug kalbėti, taukšti‘ (LPŽ 2: 82). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Lýliškiai 2* (1) ‒ buv. kaimas Agluon nų snn. vėliau įtrauktas į Poškàs. 
Kiti vardai ir formos: Liliszkei 1683 (CatPrök), Lillischken (Part. 1725; Urm. 1860), Lilischken 
(SchrK 1796), Lieliszken (Reymann 1849), Lielischken (Reymann 1875), Lilischken od. Lielischken 
(Sembritzki 1918: 197), XX a. žemėlapiuose neberodomas531. 
Eksp. 1959–60 (Svk): Lî·lišk ·“kaimo dalis“, „į šiaurę nuo Poškų, Piktožių link“, „buvęs atskiras 
kaimelis, 1901–02 prijungtas prie Poškų“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Lyliškis (of. Liliszkis), kuri fiksuojama šiame kaime, toliau žr. Lýliškiai 1. 

Lindenhof* ‒ buvęs dvaras ir palivarkas į vakarus nuo Kretingõs, prie pat buvusios sienos, dabar Liepỹnė. 
Kiti vardai ir formos: žr. Liepỹnė / Liep nė. 
Vardo kilmė: vokiškas vardas iš Linde ‚liepa‘ ir Hoff ‚dvaras, sodyba‘. 
1670 m. Lindenhof dvaras parodytas Naronskio žemėlapyje (Naronski 1670). 1690 m. minima, kad 
dvarvietė Lindenhof prijungiama prie Bãchmano (Paupi ) dvaro, tačiau prieš tai dar kurį laiką buvo 
atskira Bãchmano dvaro nuosavybė (Sembritzki 1918: 76). 

Lingia  (4)532 – kaimas Pr ekulės snn., 3 km į šiaurės vakarus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 108 gyv., 2011 ‒ 285 
gyv., dalis kaimo įeina į Dercekli  sodų teritoriją. 
Kiti vardai ir formos: Linges 1683 (BžnViz XVII: 121), Lingen-Jahn 1762 (Sembritzki 1918: 70), 
Lingen-John (Goldbeck 1785: 88; Lange: 460). Lingen Jan (SchrK 1796), Gut Lingen (Urm. 1860), 
Lingen Jahn od. Lingen 1785 (Sembritzki 1918: 197), Lingen po 1785 ir vėliau, L ngės (Fenzlau 
1936: 74; VP 2: 228), Lingiai / Lingen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): L ng  (vok. taria Lingen) „buvo 19 ūkių, nudegę 4“, „apie 3,5 km į šiaurės 
vakarus nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Lingỹs, L ngis, L ngė (Fenzlau 1936: 74, 150). Ši pavardė figūruoja kaimo 
gyventojų sąraše533. Pavardė siejama su liet. l ngė ‚kartis lopšiui pakabinti‘, ‚liesas, aukštas žmogus 
linguojančia eisena‘, ‚svirtis‘ (LPŽ 2: 85) arba liñgė ‚sakalinių šeimos paukštis (Circus); suopis 
(Buteo)‘, plg. kuršin. liñģis ‚vanags‘ (Plāķis 1927: 66), lat. vv. liñgas (Plāķis 1936: 149). 
Įkurtas 1650 m., kai priekuliškis Erdmann Siegmundt čia gauna žemės Kulmo teise. Šis faktas 
kartu su vardu minimas žemėlapyje (Carte 1670). 1762 m. Lingen-Jahn žemės priklauso Richteriui 
iš Stragn  (Sembritzki 1918: 70). 1913 m. Lingi  dvarą valdo našlė Stuhlert (Niekammer: 290). 
MLE kaimas neaprašytas. Išlikusios kapinaitės (KVR: 23107). 

Lyveria  (3b) (1?) ‒ kaimas Dovil  snn. apie 3 km nuo Gargžd , prie M nijos. 1925 – 74 gyv., 2011 – 68 
gyv. Čia į M niją įteka Sk nija. Dalį senojo kaimo teritorijos užima sodų bendrija. 
Kiti vardai ir formos: Liewern 1685 (BžnViz XVII: 76; SchrK 1802; Messt. 1912:, Klkr 1923), 
Kiaunaden 1685 (BžnViz XVII: 78), Liefern (Part. 1725), Kiaunoden-Peter 1785 (Lange: 456),  
Kiaunoden Peter auch Liewern (Goldbeck 1785: 69: SchrK 1796), Kiaunoden (Reymann 1875), 

 
530 Lielischkies: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Lielischkies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
531 Kad kaimo vardas išnyko dar iki I p. k., liudija ir vietinis gyventojas Helmutas Lotužis, įsidėmėjęs visus savo apylinkių kaimų 

vardus, kuriuos jam minėjo jo močiutė, tačiau, nors ir detaliai išvardijo visus Poškų ir Piktožių apylinkių vardus, Lyliškių 
neprisiminė.  
532 Ekspedicijoje pateikėja Marta Skwirblies-Skystimienė keletą kartų tarė Lìngiai (1).  
533 Lingis, Lingate: http://wiki-de.genealogy.net/Lingen_(Kr.Memel)/Bewohner 

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Lielischkies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Lingen_(Kr.Memel)/Bewohner
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Liewern od. Kiaunoden Peter (Sembritzki 1918: 197), Lỹveriai (1) (VP 2: 231), Kiaunodai° (VP 2: 
183). 
Eksp. 1959–60 (Svk) (l ·verʼ ·). 
Eksp. 2019 (HL) Lỹveriai: „Lỹverių dar pavadinimas sakydavo yr nu tų kuršių, sako lỹveris yr 
keliautojas ar kažkas tenais. Ir mes sakydavom lỹverioti „keliauti‘“. 
Pėteraičio nurodyta ir 2019 m. ekspedicijoje paliudyta vietinių gyventojų forma rodo 1-osios, o 
ne 3-osios kirčiuotės vardą. 
Vardo kilmė: iš pavardės Lỹveris, plg. lat. līveris ‚Herumtreiber‘ (ME 2: 491; LPŽ 2: 103). Pavardė 
Klaipėdos krašte labiausiai paplitusi plote tarp Kla pėdos, Dovil  ir Pr ekulės534. Nors pati leksema 
yra vokiškos kilmės, kaip asmenvardis ji atsirado greičiausiai dar Kurše, kur vartojamas ir 
apeliatyvas līveris. Visi atvejai užfiksuoti su galūnėmis, fiksuojamos ir moterų pavardės su 
priesagomis: Liewerate, Lieweralle ir pan., tai paremia hipotezę, kad asmenvardis nėra atneštas 
vokiečių. 
1785 m. minimas kaip karališkasis prie sienos, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Löllekragen / Lüllekragen* ‒ kitas Leli  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Lülle Kraggen (Part. 1725), Lölle-kraggen (Reymann 1849), Löllekraggen 
(Urm. 1860; KDR), toliau žr. Lelia . 
Vardo kilmė: lietuviška vardo forma neaiški. Šaltiniai nurodo Bakmaniškėse Mertenn Kraycke 
(Diehlmann 2006: 112), o 1687 m. Martin Luhlekraggen535. Pavardės Lullekrags pirmoji dalis iš 
avd. Lelys ar pan. (žr. Lelia ), antroji galbūt pravardinės kilmės, sietina su liet. žem. krãgas ‚senas, 
sudžiūvęs gyvulys, skrabalas‘, lat. kraģis ‚liesas prastas arklys‘ (ME 2: 255). Kadangi viena 
Bachmano dvaro žemių dalis priėjo iki Krakių (žr.), gali būti, kad abu vardai susiję (Valančiūtė 
2005: 28). 
Dvi bajoriško dvaro dalys 1785 m. priklausė Karãliškių ir Gedmin  dvarams. 1763 m. buvo atskiros 
gyvenvietės: Lelia  su 2 ūkininkais, o kaime Lullekragen Martins gyveno Simon Lullekrags. 1895 m. 
sujungtos trys dalys: bajoriškasis Leli  dvaras, Leli  kaimas ir kaimas Löllekraggen (Sembritzki 
1918: 198). 

Lūža * (4) – buv. kaimas Séndvario snn. prie Jak .1925 ‒ 76 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Luszen (Part. 1725), Schucheigcken Jahn 1726, Schuscheigcken 1768  
(Deltuvienė 2006: 373), Schuscheiken Jahn oder Luhßen 1785 (Sembritzki 1918: 213; Goldbeck 
1785: 146), litt. Luschu Dwars536, Schuscheiken Jan auch Luszen (SchrK 1796), Luszen (SchrK 
1802), Luszen od. Schuszeiken Jahn (Urm. 1860), Lužai / Szuszeiken-Jahn (Klkr 1923), Schußeiken 
Jahn (Klaipėda 1935), Žuže kiai / Žiuže kiai (VP 2: 470). 
Vardo kilmė: greičiausiai asmenvardinė, 1751 m. minimas Martins Luźia von Luźen (Fenzlau 1936: 
124). Pavardė Lūžà (Fenzlau 1936: 12) ar pan. buvo paplitusi į pietus nuo Kla pėdos537, plg. dar 
Lūžgalia , L žija. Forma ir kirčiavimas nustatyti remiantis Pėteraičiu (VP 2: 234). 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Lūžgaliaĩ (3b)538 ‒ kaimas Pr ekulės snn., 15 km į pietryčius nuo Kla pėdos mst. centro; dabar įeina į sodų 
bendrijos teritoriją. 1925 ‒ 107 gyv. 2011 – 67 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Luzgallen 1683, Nauseden 1678 (BžnViz XVII: 122, 145), Schunaggen (taip) 
ir Nauseden (Part. 1725)539, Luschgallen 1736 (Kenkel 1972: 144), Luszgallen Nicklaus oder 
Schudnagen (taip) (Goldbeck 1785: 90), Nauseeden-Lux oder Schudnaggen (Goldbeck 1785: 103) 
Luszgallen Niklaus oder Schudnagen ir Naußeden Lux oder Schudnagen (SchrK 1796) 540, 
Schudnagen (SchrK 1802), Luszgalben Niklaus (taip) od. Schudnagen ir Naussedden (Reymann 

 
534 Lieweries: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lieweries&ofb=memelland&modus=&lang=de  
535 http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt  
536 Greičiausiai taip buvo vadinamas visai šalia buvęs Jak  dvaras.  
537 Lusza, Lusze, Luszis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lusze&ofb=memelland&modus=&lang=de 
538 Kirčiuotės nustatymas kelia abejonių, nes ekspedicijos rodo aplinkinius vietovardžius, kurie su šiuo susiję etimologiškai, 
kirčiuojamus tvirtapradiškai: L žija, L žijos pievos, L žijos giria ir kt.  
539 Šie gyvenamieji punktai rodomi vienas šalia kito kaip atskiri.  
540 Šie kaimai, kurių varduose kartojasi Schudnagen, rodomi kaip atskiri.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lieweries&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Lusze&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1849)541, Schudnaggen (Urm. 1860), Szudnaggen (Reymann 1875)542, Schudnaggen (Messt. 1912 ir 
vėliau), Szūdnagiai (Klkr 1923a), Lūžgaliai / Schudnaggen (Klkr 1923). Ir Godlbecko, ir Langės 
registre nurodomi du atskiri kaimai: Schudnaggen / Luszgallen ir Schudnaggen / Nauseden Lux, 
sujungti 1916 m. (Lange: 698). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Lūžgal  „buvo 14, dabar 10 ūkių“, „Apie 3 km į vakarus nuo Dituvos“. 
Vardo kilmė: 1736 m. apylinkėse minimas Luschgallen Niclaus (Lange: 698). Kaimo vardas galbūt 
iš pavardės *Lūžgalis / -ys (LPŽ nefiksuota), pačiame kaime nuo XVIII a. užfiksuota tik Lusze. 
Pavardė Luszgallen gali būti vietovardinės kilmės, nes šalia buvo giria, kuri istoriniuose šaltiniuose 
nurodoma kaip Lusze, taigi būtų iš *Lūžė / -a ir galas ‚pabaiga, riba‘. 
1785 m. Luszgallen Nicklaus oder Schudnagen minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos. 
Nauseeden-Lux nurodomas kaip karališkasis kaimas su 3 sodybom (Goldbeck, ten pat.). Apie 
Lūžgali  kaimą istorinių žinių mažai, žinoma tik, kad jo apylinkėse ūkininko Šūdnagio pievose 
buvo kasamas gintaras543. Dabar kaime įkurta sodininkų bendrija. Išlikusios kapinaitės. 

L žija* (1) ‒ buv. kaimas ir girininkija prie Kuršių marių, apie 10 km į pietus nuo Kla pėdos centro. 1925 ‒ 
210 gyv. Sunyko sovietų laikais, įkūrus ten karinį poligoną. 
Kiti vardai ir formos: Lusze ir Schäferei (Part. 1725)544, Schäferey (Goldbeck 1785: 139). 
Kituose žemėlapiuose šiuo vardu vadinamas tik Lūžijos miškas, kaimas vadinamas vokišku vardu 
Schäferei; Stenceliai (Klkr 1923a: 766); Šėparija (Fenzlau 1936: 148), Lūžija (Klkr 1923; 1926; 
Klžem. 1938).545 
Greičiausiai senąjį vardą kaimas atgavo prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, todėl vokiškas 
mokyklas lankiusi gyventojų karta dažnai vartojo abu vardus: Šėpar ja ir L žija546: „Prie marių 
buvo Šėparijos-Lūžijos kaimas“ (Skrabs 2005: 435). 
Vardo kilmė: forma L žija tikriausiai pakeitė senąją formą *Lūžė ar pan. (žr. 1725 žem.). Vėliau 
greičiausiai nusistovėjo tradicija vardą L žija vartoti giriai, o Šėparija (Schäferei) kaimui vadinti. 
Priesagos -ij- vedinys iš senesnio *Lūžė / -a?, plg. liet. lūžà ‚miško išvartos, tankmė‘. Plg. dar 
Lūžgalia . 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. būta 15 sodybų, 
visose kalbėta lietuviškai. Kaime verstasi mišriu ūkiu: žvejyba ir laukininkyste, iškasus kanalą, 
kaimas su kitais susisiekdavo tiltu. 1889 m. įkurta pradinė mokykla, tarpukariu joje dėstyta lietuvių 
kalba. Girininkija buvo rytinėje kaimo dalyje (MLE 2: 700). 

Macgrotai°* – kitas Nibr  k. vardas (VP 2: 266). 
Kiti vardai ir formos: žr. Nibra . 
Kituose šaltiniuose lietuviškos šio vardo formos neteko aptikti, neaiškus kirčiavimas. 
Vardo kilmė: iš dviejų asmenvardžių, paliudytų istoriniuose šaltiniuose: Matz (Matas) ir neaiškios 
kilmės vardo, kurio šaknis *Grēt-, Grit- ar pan. galėtų būti minimų 1511–1520 m. Jorge Gretthenn 
(Rowel 2005: 30), 1540 m. Jörge Gretyn (prie M nijos) bei Thomas Gretynn (D tuvoje) varduose 
(Diehlmann 2006: 51, 90) ir formoje Matz Gröthen. Plg. dar pvd. Gr tė, Grit nas ir pan (LPŽ 1: 
722). 

Mackykiai°* ‒ kitas Šakini  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šakinia . 

 
541 Nausseden taip pat rodomi kaip atskiras punktas.  
542 Vėliau išleistame Reymanno žemėlapyje iš dviejų kaimų likęs tik vienas Szudnaggen.  
543 Nors mokslinių istorinių žinių mažoka, tačiau apie šį kaimą yra publikuoti Marijos Mickutės-Skrabs atsiminimai (Skrabs 2005). 
Apie gintaro pamario kaimuose dar žr. Užpurvis (1991: 96).  
544 Šiame žemėlapyje parodyti kaip du atskiri šalia esantys kaimai. 
545 Liaudies dainoje esanti forma Lūžų leistų atstatyti kaimo vardą Lūžai: Ui, dygo augo smilgų lankelė Lužų prievartelė[je] KlpD8 
(LKŽe), tačiau tai gali būti kitas kaimas Lūžaĩ (Žužeĩkiai).  
546 Genwiki puslapyje http://wiki-de.genealogy.net/Sch%C3%A4ferei_(Kr.Memel) yra vietinio žvejo Valterio Duoblio ranka 

piešta kaimo schema su gyventojų pavardėmis, joje vartojami abu vardai: Schäferei ir Lužija. V. Duoblys, autorės apklaustas 
ekspedicijoje 1995 m. Vokietijoje, tarė kaimo vardą su ilguoju balsiu. Taip pat tarė ir jo kaimynė Greta Ploneit (pramaišiui su 
Šėparija). Tokia vartota ir oficialioji kaimo vardo forma (Klkr 1923). Nei ekspedicijose užrašytos kitų vietovardžių formos (Lūžijos 
giria, Lūžijos pievos), nei etimologija bei analogai su tos pačios kilmės dariniais neparemia naujai įvestos formos Lužija.  

http://wiki-de.genealogy.net/Sch%C3%A4ferei_(Kr.Memel)
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Vardo kilmė: asmenvardinė, iš krikšto vardo Matas ir pavardės, kuri sietina su kitais Kyk- / Kik- 
šaknies vardais, plg. Kickus prie Paug  (Part. 1725), Kýkoliai, Kykutt-Barsden.  Lietuviška forma 
nurodoma pagal Pėteraitį (VP 2: 235), kuris rašo, jog kaimo vardas Šakinia  buvo lietuvių vartotas 
anksčiau negu Mackykiai. 

Macvėliai° (Macvyliai°, Macviẽliai?)* ‒ kitas Skrandži  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Skrandžia . 
Eksp. 1959–60 (Vng): Macvýliai (Macvŷlê – taip) „Buntinas Michel sako, kad Vaidaugai vokiškai 
vadinosi Karlsberg zwei, o Rimkai Karlsberg ein.“ „Buntinas Vilius sako, kad Vaidaugai seniau 
vadinosi Macvyliais, bet Perkamas tvirtina, kad Vaidaugai buvo dvaras į vakarus nuo Rimkų, už 
geležinkelio“. 
Vardo kilmė: 1540 m. Budelkiemyje fiksuojamas Matz Weell (Diehlmann 2006: 98); kaimo vardas 
susideda iš krikšto vardo Mãtas (raš. Matz) ir liet. pvd. Vėlius, kuri Klaipėdos krašte buvo dažnesnė 
pamaryje, tarp Kint  ir Rùsnės547. 

Mantinai° / Mantėnai°*548 (?) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1862 m. sujungtas su Klausvaičiais° 
(Sembritzki 1918: 199). 
Kiti vardai ir formos: Jurgen Mantain (Carte 1670), Parppen (taip) (Part. 1725), Mantennen-Gerge 
oder Parpey (Goldbeck 1785: 92), Mantennen Gerge oder Parpay 1785 (Sembritzki 1918: 199; 
SchrK 1796), Parpay (SchrK 1802), Mantennen Görge oder Parpay (Urm. 1832), Mantennen Parpen 
(Mantennen Görge) (Urm. 1860), Perpay (Reymann 1849), Mantennen (Reymann 1875), vėliau 
kartografiniuose šaltiniuose nebepasirodo; Parpai / Parpa (VP 2: 287). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pvd. *Mantėnas ar *Mantenas (VP 2: 239). Pirmasis atvejis 
mažiau tikėtinas dėl beveik reguliariai žymimo balsio trumpumo vokiškoje rašyboje. Galbūt 
reikėtų atstatyti vardą *Mantinas su šiam kraštui būdinga priesaga -in- prie baltų avd. šaknies 
Mant-, gerai paliudytos lietuvių ir prūsų vardyne (LA: 111), plg. dar Kuršo Mantillie (Blese 1929: 
297). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Margen Peter* ‒ žr. Márgiai. 
Margen Wittko* ‒ buv. kaimas, prijungtas prie Márgių (Lange: 481). 
Márgiai (1) – kaimas Dovil  snn., apie 10 km į pietus nuo Gargžd . 1925 – 138 gyv., 2001 ‒ 16 gyv., 2011- 

21 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Peter Margen 1683 (BžnViz XVII: 124), Petermargen 1678 (BžnViz XVII: 
148), Margen-Peter, Margen-Wittko (Goldbeck 1785: 93), Margen Peter oder Margen Wittko od. 
Margen (SchrK 1796), Margen (SchrK 1802; Urm. 1860 ir vėliau), Margiai / Margen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): mâ·rgʼ  
Eksp. 2019 (HL): „ant Margi “, „prie Marg‘  kirto (geležinkelis kelią)549“, bet „gatvinis kaimas ir 
dabar tebėra, márgʼ  ir gal n  márgʼ ·“, “Márgʼu kapai dabar va čia.“ 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Agluon nuose minimas Saugel Marghe (Rowel 2005: 29), 1540 m. 
Peter Marge (Diehlmann 2006: 45), plg. pvd. Margies, Margate ir kt.550 Galėjo tuo laiku būti 
atvykėlis, nes šis asmenvardis labiau paplitęs apie Rùsnę, Šilùtę, Katýčius, Pag gius. 
1785 m. Margen-Peter minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos, Margen-Wittko karališkasis 
kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1905 m. gyveno 163 gyv. Kaimo pakraščiu XX a. pradžioje 
buvo nutiestas siaurasis geležinkelis. Pagrindą sudarė gatvinis kaimas, aplinkui keletas viensėdžių 
(MLE 2: 735). 

Marienburger Urban* ‒ kitas Sudmant  2 kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Sudmanta  2. 
Vardo kilmė: vokiškas, iš krikšto vardo Urban ir prievardžio Marienburger ‚kilęs iš Marienburgo‘551. 

 
547 Wehlus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wehlus&ofb=memelland&modus=&lang=de 
548 Formą Mantėnaio Pėteraitis atstato tikriausiai remdamasis Kalvaičiu (VK: 45; VP 2: 239), tačiau beveik visi užrašymai grafiškai 

atspindi trumpąjį e, kuris turėtų reikšti nekirčiuotą e arba i.  
549 Atrodo, kad ir pačių vietinių gyventojų linkstama į trečiąją kirčiuotę. 
550 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Margies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
551 Greičiausiai kažkaip sietinas ir 1511‒1520 m.  Žardėje minimas Anders Margenburg (Rowel 2005: 32).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wehlus&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Margies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Markučiai° (Markužiai°)* (?) ‒ kitas buv. Gūžgaurių kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Gūžgauriai. 
Vardo kilmė: iš baltiško asmenvardžio Markutis arba Markužis, tačiau tókios pãvardės tuose 
kraštuose retos (užfiksuota tik Markuszate be vietos nuorodos)552. Atrodo, kad šio kaimo vardas 
bus ankstesnis už Gūžgaurių. 

Martin Garn / Martin Garnen / Martingarnen* ‒ kitas Paug  k. vardas, vartotas beveik iki XX a. 
Kiti vardai ir formos: žr. Pauga . 
Vardo kilmė: 1685 m. Alksniuosè minimas Martin Gannis (BžnViz XVII: 74); tiksli lietuviška 
kaimo vardo forma neužfiksuota. Pirmoji dalis yra vardas Martin, antroji dalis kildintina 
greičiausiai iš pavardės arba pravardės Garnỹs ar pan. iš liet. garnỹs ar lat. ga nis (ME 2: 603) ‚į 
gandrą panašus paukštis (Ardea)‘. Pavardė Garnỹs Klaipėdos krašte reta553. 

Martin Mantrum / Mantram* ‒ kitas Butk  k. Pr ekulės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Butka . 
Vardo kilmė: kuršiškos kilmės dvikamienis asmenvardis, kurio pirminė forma galbūt Mantramas 
(LA: 111), bet, atrodo, kad kuršiškose tarmėse pagal priesaginės darybos analogiją įvairuoja 
formantai -um- / -am- (plg. dar Perkumas / Perkamas ir pan.)554. 

Mártinai (1) ‒ k. Séndvario snn. 3 km į rytus nuo Sléngių. 1925 ‒ 43 gyv., 2011 ‒ 41 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Martinsdorf (Messt. 1912), Martinai / Martinsdorf (Klkr 1923), Martynai 
(Klkr 1926), Mártynai (VP 2: 240). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pvd. Martynas (VP, ten pat)555, tačiau gali būti iš vardo Mártinas 
(ypač turint omenyje, kad vokiška forma turi elementą Dorf ‚kaimas‘). Galbūt jis yra gyventojų 
atmintyje likęs Tylenių kaimo žemės savininko, žinomo kaip Martins Tylennis, vardas? 
Kaimas įkurtas 1891 m., sujungus Pãdagus (Tylenius) ir Kaitinius (Sembritzki 1918: 199). 

Martinsdorf* ‒ vokiečių kalboje vartota Mártinų k. vardo forma. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mártinai. 
Vardo kilmė: iš vardo Martin(s) ir Dorf ‚kaimas‘. 

Masuren Jacob* – buv. kaimas Séndvario snn., prie Sudmant  piliakalnio, 1896 m. sujungtas su Sudmanta s. 
Kiti vardai ir formos: Masuhren (Part. 1725), 1785 Mosuren-Jacob od. Mosuren J. (Sembritzki 
1918: 199),  Mosuren Jakob po 1785 (Lange: 436), Mohsurren oder Mohsurren Jacob (SchrK 1796), 
Mohsurren (SchrK 1802), Mosuhren (Reymann 1849), Masuren Jacob (Urm. 1860), Masuhren–
Jacob po 1871 (Lange, ten pat), Masuhren Jacob (Reymann 1875; KDR), vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nėra žinoma. Kaimo vardas asmenvardinės kilmės. 1687 m. 
Bachmano žemėje minimas Jacob Masur556. Toliau žr. Maz riškiai. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis valstiečių kaimas (Sembritzki, ten pat). MLE šis kaimas 
neminimas, o Mozūriškių (Matzmasuhren) kaimui priskiriamas pylimas Piltinė nurodomas kaip 
Jak  sienieji gynybiniai įtvirtinimai (MLE 3: 174), taigi, greičiausiai čia supainioti du kaimai, tarp 
kurių yra apie 8 km atstumas. 

Masurischken* ‒ Sembritzkio nurodytas kaimas, 1833 m. prijungtas prie Eket s. Žemėlapiuose nerastas. 
Vardo kilmė: žr. Maz riškiai. 

Matušiai°* ‒ kitas Kunkių 3 vardas (VP 2: 242; Part. 1725) 
Kiti vardai ir formos: žr. Kunkiai° 3. 

 
552 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Markuszate&ofb=memelland&modus=&lang=de  
553 Garnies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Garnies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
554 Pagal priesagos -um- pavardžių paplitimą Lietuvoje, atrodo, kad jas reikia sieti su latvišku vardynu, plg.  Baltrumas (LPŽ laiko 
hipernormalizmu, tačiau pavyzdžiai iš Akmenės ir Vegerių), panašiai Jakumas ir kt.  
555 Klaipėdos krašte dažnos įvairios struktūros pavardės iš šio vardo (Martinat, Martineit ir pan.), tačiau būtent formos Martins ar 
Martynas čia nebūdingos, pavardės forma Martin priklauso vokiečių kilmės asmenims: http://ofb.genealogy.net/
namelist.php?nachname=Martins&ofb=memelland&modus=&lang=de  
556 http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Markuszate&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Garnies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Martins&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Martins&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Martins&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt
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Vardo kilmė: 1725 m. žemėlapio įrašas Mattuszey rodo, kad lietuviška forma tikrai egzistavo. 
Tikriausiai iš apylinkėse žinomos liet. pavardės Matùšis557, kuri sietina su le. Matusz, iš krikšto 
vardo Matas (LPŽ 2: 184). 

Matz Nauda Baltrum* ‒ žr. Baltruma . 
Matzkecken* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., prijungtas prie Liepỹnės (Sembritzki 1918: 200). 

Kiti vardai ir formos: Matzkecken (Goldbeck 1785: 95), Kecken oder Matzkeken (SchrK 1796)558, 
Kecken (Reymann 1849, 1875), žr. Kiõkiai. 
Vardo kilmė: iš krikšto vardo Matz ir avd. Kekys ar pan. Žr. dar Kekai / Kekiai. 
1785 m. minimas kaip bajoriškasis kaimas prie sienos, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Matzmasuhren* –  vokiškas Maz riškių k. vardas. 
Vardo kilmė: iš vardo ir pavardės Matz ir Masur, Masuhr ar pan. Toliau žr. Maz riškiai. 

Matzpesten / Matz Pesten* ‒ kitas Galči  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Galčia . 
Vardo kilmė: įvairuojančia rašyba atspindimi krikšto vardas Matz559 (iš Matas) ir neaiškios kilmės 
Pest-, kurį galbūt galima sieti su vardu Peskójai, Kretingãlės snn. Lietuviška forma nežinoma. 

Matzstaenden* ‒ kitas Kodjoni  vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kodjonia . 
Vardo kilmė: 1540 m. Eket s k. minimas Matz Stendt (Diehlmann 2006: 81). Ko gero, anksčiausias 
šio kaimo vardas, pradžioje rašytas dvinariu įvardijimu, sudarytu iš krikšto vardo Mãtas ir neaiškios 
struktūros ir kilmės pavardės Stendt. Plg. lat. avd. Stente, Stentile, užfiksuotą keliose vietose Kurše 
(Blese 1929: 313). 

Mauriai°* ‒ buv. kaimas į šiaurę nuo Kalótės ežero. 
Kiti vardai ir formos: forma rekonstruota iš Maureij (Part. 1725). Kituose žemėlapiuose nerodoma. 
Vardo kilmė: sunku pasakyti, kokia onimizacijos kryptis tarp vv. Mauriai ir avd. Maure / Mauritz 
/ Maurus (Sembritzki 1918: 90, 97): plg. liet. maura  ‚vandens augalas, plūdena (Lemna)‘, 
‚dumblas, purvas‘, lat. maũrs ‚t. p.‘ (ME 2: 569, 570). 
Istoriniuose šaltiniuose minima, kad dalis Kalótės dvaro žemių buvo parduota trims ūkininkams, 
tarp kurių minimas „Maure, Mauritz, Maurus, eine Bauernfamilie in Rundgerge (1727)“ (žr. 
Rund-Görge). Ten pat rašoma, kad jo sklype per upę (greičiausiai Mãžąją Ka klę) buvęs tiltas 
(Sembritzki 1918: 90). Pagal geografinę padėtį atrodo, kad ūkis buvo sujungtas su Beñdikais. 

Maušẽliai* (2) ‒ buv. kaimas Dovil  snn., 1897 m. sujungtas su Skrandžia s (Sembritzki 1918: 184). 
Kiti vardai ir formos: Gerwe Maussel oder Maussel Gerwe oder Mauschellen Gerwe, Mauschellen, 
Mauschellen 1785 (Sembritzki 1918: 184), Mauschellen Gerge (SchrK 1796; 1802), Mauschel 
Gerwe 1820 (Lange: 202), Mauschellen-Gerwen (Reymann 1849), Mauschellen Görge (Mauschellen) 
(Urm. 1860), Maulschellen (taip) (Reymann 1875; KDR), Maušẽliai (VP 2: 243). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pavardės Maušelis, tačiau tokios nepavyko rasti Klaipėdos krašte. 
Gali būti, kad tai buvo pravardė560. Vokiška vardo forma rodo buvus dvinarį įvardijimą, kurio 
antroji dalis Gervė galėtų būti pavardė.  
1785 m. minimas karališkasis kaimas 3 sodybos (Goldbeck 1785: 96). 

Maz riškiai (1) – kaimas, dabar nausėdija Séndvario snn., 2, 5 km į šiaurę nuo Sléngių. 1925 – 164 gyv. 2011 
– 370 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Matz-Masuhren prieš 1785 (Lange: 486), Matzmasuren (Goldbeck 1785: 95). 
Matzmasuhren (Sembritzki 1918: 200), Matz Mohsurren (SchrK 1796), Matzmohsuren (SchrK 
1802), Matz Mosuhren (Urm. 1860), Matzmojuhren (taip) (Reymann 1849)561, Matz Masuhren 
(Reymann 1875, KDR), Mozūriškiai°, Macmoz rai (VP 2: 256), Mozūriškiai / Matzmasuhren (Klkr 
1923), Moz rai (MLE 3: 174). 

 
557 Mattuszies: https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Mattuszis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
558 Šis ir kai kurie kiti žemėlapiai rodo du atskirus vienas šalia kito kaimus panašiais vardais, vėlesniuose jie sujungti.  
559 Su šaknimi Mac- Klaipėdos krašte yra nemažai kaimų vardų ir asmenvardžių, plg. VK: 44.  
560 Šios šaknies pavardžių nefiksuoja nė LPŽ, greičiausiai tai pravardė, nes vardą Maušas, Maušelis lietuviai vartojo žydams vadinti 
iškraipydami populiarų žydų vardą Moišė. 
561 Kitose tų pačių metų žemėlapio versijose šio kaimo visai nėra.  

https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Mattuszis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: iš pavardės Mazūras / Mozūras. XIX a. šiame ir aplinkiniuose kaimuose 
užregistruota nemažai žmonių pavarde Masurs, Masuhr, Mazurs ir pan562. Liet. Moz ras iš mozūras 
‚mozūrų etninės grupės žmogus‘. 
Kaimas paminėtas 1632 m. (Sembritzki 1918: 71). 1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas 
dvaras, 1 sodyba (Goldbeck 1785: 95). XIX a. pradžioje laisvųjų činčininkų kaimas prie Mãžojo 
Taurãlaukio dvaro, amžiaus viduryje buvo 101 gyv., 14 sodybų, per kaimą nutiestas kelias į Tólius, 
XX a. pradžioje buvo 151 gyv., visi lietuviai (MLE 3: 174)563. Sovietmečiu kaimas buvo gerokai 
apnykęs, dabar Kla pėdos priemiestis, nausėdija. 

Mažáičiai* (1) ‒ kitas Dreiži  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dreižia . Forma rekonstruota pagal kito kaimo vardą Mažáičiai, prie 
Stõniškių, Pag gių sav. (VP 2: 243; Fenzlau: 116). 
Vardo kilmė: tikriausiai iš pavardės Mažaitis, nors lygiai tokios šiame kaime neužfiksuota. 

Maž eji Butka  ‒ kitas Mùižininkų kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mùižininkai. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Butka . 

Maž eji Jaka * ‒ žr. Baltruma  ir Lañkiškė. 
Maž eji Júodikiai* ‒ istorinis dab. Júodikių kaimo dalies vardas. 

Kiti vardai ir formos: žr. Júodikiai. 
Vardo kilmė: žr. Júodikiai. 

Maž eji Kunkiai* ‒ rekonstruota kaimo vardo forma iš vok. Kl. Kunken Görge. Kai kuriuose žemėlapiuose 
nurodoma, kad taip buvo vadinama šiaurinė dab. Kunkių dalis. Toliau žr. Kunkiai 2. 

Maž eji Protnešia ‒ žr. Protnešia  3. 
Maž eji Šnaukšta * ‒ spėjama lietuviška kaimo vardo forma, atitinkanti vok. Kl. Sznauksten. 
Mažóji D tuva ‒ žr. Dituvãlė. 
Mažóji Ža dė* ‒ buv. dvaras dab. Rimk  kaime.564 

Kiti vardai ir formos: Carlsberg Krug (SchrK 1796), Lusthaus (SchrK 1802)565, Kl. Szarde 
(Bachmanischken) (Urm. 1860), Klein Szarde, Bockmannischken 1871 (Lange: 374), Carlsberg 3 
(Sembritzki 1918: 87). 
1807 m. kaimas tapo Didžiõsios Ža dės palivarku. 1871 m. buvo 3 pastatai ir 14 gyventojų, po to 
prijungtas prie Karlsbergo (Lange, ten pat). 

Meddekarckell* ‒ apylinkė566, kurią XVI–XVIII a. sudarė kaimų grupė į šiaurę ir rytus nuo Ka klės k., žr. 
dar Meschekerkell. 
Šaltiniuose registruoti apylinkės asmenvardžiai vėliau tapo kaimų vardais: Greger Delynn 1540, 
Bendickt Brußdehlien 1687 (Bruzdéilynai); Jorge Perkam 1540, Gergen Perckahm 1687 (Pe kamai* 
/ Bruzdéilynai); Pole Jacob 1540, Jacob Pohlien 1687 (Paulien Jacob* / Grabia ); Andre Weßytt 1540, 
Andreß Wedesaath 1687 (Weßait Andres* / Žeimia *); Jorge Kunicke Hyncke 1540, Gergen Kungken 
1687 (Kunkiai); Kyntsch Radewill 1540, Kindtsch Radtwill 1687 (Kinčia *); Jorge Dargusche 1540, 
Gergen Dargusch 1670 (Dargùžiai); Jörge Mantineth 1540, Gergen Mantenne 1687 (Mantinai*); 
Wittko Blinde 1687 (Blinden-Wittko* / Dargùžiai); Jergen Pleigken 1687 (Ple kiai / Ša piai). 
Kiti vardai ir formos: Meschgarkel 1509567, Meskarkel 1511–1520 (Rowel 2005: 31), Meschekerkell 
1540 (Diehlmann 2006: 59), Meddekarckell 1687, Meddekarckel (Kenkel 1972: 129; Lange: 490). 
Vardo kilmė: iš liet. tarm. mẽdė ‚miškas‘ ir kaimo vardo Ka klė. XVI a. užrašymai Meschgarkel ir 
Meschekerkell rodo, kad latviškos (kuršiškos?) formos buvo ankstesnės (žr. Meschekerkell). Be to, 
žvejų kaimas Ka klė prie jūros vardą turėjo anksčiau, o vėliau žemdirbių ūkiai kūrėsi aplinkui 
geresnėje žemėje, tarp miškų arba prie miško. XVII a. užrašymai rodo vardo lietuvinimą, išlaikant 
etimologinę sąsają tarp lat. mežs ir liet. tarm. medė ‚miškas‘. 

 
562 Masurs, Masuhr: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Masuhr&ofb=memelland&modus=&lang=de 
563 MLE minimas Piltinės pylimas, greičiausiai, yra ne šiame kaime, o buv. Masuren Jacob prie Sudmant .  
564 Iš Pėteraičio prisiminimų: „prie stoties esantis dvaras ‒ Mažoji Žardė“ (Milinienė 2016). 
565 Tikriausiai karčema.  
566 Genealogų duomenų bazėse vadinama terminu Bezirk. Šaltiniuose vadinama dar Dorf ‚kaimas‘ (Diehlmann 2006: 59) 
567 http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Masuhr&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
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Mẽdikiai (1) ‒ kaimas Kretingãlės snn., buv. dvaras, 12 km į pietryčius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 49 gyv. 2011 
– 11 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Medigcken (Part. 1725), Meddicken, Stenzel Budwill 1785 (Sembritzki 1918: 
200), Meddiken (SchrK 1796), Meddicken (Goldbeck 1785: 96; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR), 
Meddicken Gut (Niekammer: 290), Medikiai / Meddicken Gut (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): Mèdik’â, Stanzel Budvil (taip) „2 sodybos“, „apie 1,5 km į pietus nuo Triušių 
k.“, „Seniau buvęs dvaras, kurio paskutinis savininkas buvęs Balseris“. 
Vardo kilmė: gali būti asmenvardinė iš Medikis568, tačiau ši pavardė tik šiek tiek paplitusi kaimuose 
tarp Ka klės ir Kretingãlės. Dvaro istorija gana gerai žinoma, tarp savininkų tokia pavardė nėra 
minima. Formantas -ik- būdingas ne tik vakarinių lietuvių asmenvardžiams, bet ir vietovardžiams 
(ypač -ikiai, lat. -iķi) ir gali turėti savarankišką vietovardžių darybos reikšmę (plačiau Kiseliūnaitė 
2002), todėl visiškai įmanoma, kad vardas gali būti su juo sudarytas iš liet. tarm. mẽdė ‚miškas‘. 
1638 m. nudegusio Stenzel Budwill ūkio žemė Kulmo teise parduodama žemaičiui bajorui Davidui 
Gečaičiui (Dawid Getzschaitis) (Sembritzki 1918: 72)569. 1785 m. minimas kaip kulminis kaimas 
prie sienos, 14 sodybų (Goldbeck, ten pat). XIX a. pabaigoje Mẽdikiai turėjo savarankiškos dvaro 
apylinkės statusą, gyveno 77 žmonės. XX a. pradžioje dvaro savininkai buvo ga sios dvarininkų 
šeimos: A. Oligvis, Bruno Balzer (Niekammer: 290), dvaras turėjo padalinį Graũminėje.570 
Sovietmečiu nuniokotas, sunaikinta jo infrastruktūra, beveik nieko nebeliko iš senųjų kaimo 
kapinių. 

Medsėdžiai° 1* ‒ rekonstruota iš Medsedey. Kitas Eglýnų 1 kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: Eglienen, litt. Medsedey (SchrK 1796), pasitaikė tik 1 kartą. Toliau žr. Eglýnai 
1. 
Vardo kilmė: iš liet. mẽdsėdžiai ‚nuo kaimo atsiskyrusio, pamiškyje įsikūrusio viensėdžio 
gyventojai‘. 

Medsėdžiai° 2* ‒ rekonstruotas išnykusio kaimo, buvusio tarp B dviečių ir Vanag , Agluon nų snn., vardas. 
Kiti vardai ir formos: turimais duomenimis, Metzeden nurodytas tik 1725 m. žemėlapyje (Part. 
1725), vėlesniuose žemėlapiuose šioje vietoje nebenurodoma jokios gyvenamosios vietos, tokiu 
vardu neminima ir Pėteraičio. 
Vardo kilmė: žr. Medsėdžiai° 1 

Megallen Kiaul Simon* ‒ kitas Miegãlių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Miegãliai. 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Simon Kawll (Diehlmann 2006: 78), 1687 m. Siemon Kaull 
Megallen571. Eket s kaime minimas Andre Kawll (Diehlmann 2006: 77). Dėl rašybos sunku 
pasakyti, ar asmenvardį Kawll, Kaull skaityti kaip *kaul-, t. y. *Kaul-ius, -is ar pan. iš liet. kaulas, 
lat. kaũls ‚kaulas‘. Vėlesnė rašyba rodo šaknį *kiaul-. Jeigu pastarasis perskaitymas teisingas, kaimo 
vardo forma kildintina iš pravardės *Kiaulė ar pan. Kaip pavardė Kiaulė, Kiaulys ar pan. šiuose 
kraštuose neužfiksuota. 

Meissen Matz* ‒ buv. kaimas prie Normant , Kretingãlės snn., sujungtas su Normanta s (Sembritzki 1918: 
201). 
Kiti vardai ir formos: 1540 m. Eketėjè minimas ūkis Matz Mytz (Diehlmann 2006), 1687 m. Matz 
Meischen572. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nežinoma, kilmė tikriausiai sietina su asmenvardžiu Meižys ar 
pan. 
1785 nurodomas kaip karališkasis kaimas, paskui nebeminimas (Sembritzki, ten pat). 

Melagėnai° / Melagiai°* ‒ buv. kaimas Dovil  snn. prie M nijos, 1897 m. prijungtas prie Dovil . 
Kiti vardai ir formos: Mellaggen 1685 (BžnViz XVII: 74; Part. 1725), Stanz Tram 1785, Stantz-
Tramm 1785, Melaggen po 1785 (Lange: 477), Stanz Tramm oder Mallaggen (SchrK 1796), 

 
568 Meddickis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Meddickis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
569 1670 m. žemėlapyje Mẽdikių dvaro vietoje nurodomas vardas: Götzait, ein Szamait (Carte 1670). 
570 Plačiau Mẽdikių dvaro istoriją žr. Purvinas 2019: 209. 
571 http://genwiki.genealogy.net/Siemon_Kaull_Megallen 
572 Eckitten (Bezirk) http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Meddickis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Siemon_Kaull_Megallen
http://genwiki.genealogy.net/Abelsatt
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Mallaggen (SchrK 1802; Reymann 1849), Malaggen (Stanz Tramm) (Urm. 1860), Stanz Tramm 
(Reymann 1875), pažymėtas dvaras prie M nijos, be vardo (Messt. 1912), Melagey (VK). 
Eksp. 2019 (HL): „Šitą pusę daugiau vadina Melag nais, taip, šiaurinė pusė... (į šiaurę nuo kelio?) 
Melag nai, o čia yra Lãšupėnai“. (Čia Stanz Tramm, kaip vadinasi kaimas, ar dabar tebėra jis?). 
Ne, ne. Melag nai jau senų senovėj yra sunykęs“. 
Pėteraitis atstato formą Melagiai, matyt, remdamasis rašytiniais šaltiniais. Ji, tikriausiai, senesnė už 
priesaginę Melag nai. Ne visai aišku, kada forma Melag nai prigijo, tačiau dar po karo taip buvo 
vadinama šiaurinė Dovil  dalis. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš asmenvardžio Melãgis (iš liet. melagis ‚kas meluoja‘). Nors tokios 
pavardės apylinkių šaltiniuose neužfiksuota (išskyrus VK: 14), asmenvardį liudija senesni šaltiniai: 
Melagies 1596, Memelgebiet (Kiparsky 1939: 389). 

Melãšiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 7 km į vakarus nuo Kretingãlės, 1925 ‒ 46 gyv., 2011 ‒ 13 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jan Ramutt (Carte 1670), Melaszen (Part. 1725), Melaschen (SchrK 1802; 
Reymann 1849), Ramutten Jan auch Melaschen (SchrK 1796; 1802; Urm. 1834), Ramutten Jahn 
oder Melaschen 1785 (Goldbeck 1785: 129; Sembritzki 1918: 201, 209), Ramutten Jahn 
(Melaschen-Ramutten) (Urm. 1860), Melašiai / Ramutten-Jahn (Klkr 1923), Ramùčiai (VP 2: 328). 
Fenzlau mano, kad Melãšiai yra naujesnė forma (Fenzlau 1936: 131), turimi šaltiniai tai patvirtina. 
Tačiau XVIII a. pradžioje abu vardai konkuruoja. 1736 m. gretimuose kaimuose vienu metu 
užregistruoti asmenys Martin Mälloschus (Wedesaath Andres ūkyje) ir Ramutten Jahn, kuris tuo 
metu buvo ūkio savininkas. 
Vardo kilmė: iš pavardės Melãšius, kurią LPŽ kildina iš Milãšius (LPŽ 2: 204), o šią sieja su 
le. Miłosz. Pavardės Melašius, Milašius ir pan. Klaipėdos krašte buvo labai retos573, priklausė, 
matyt, atsikėlėliams iš Didžiosios Lietuvos. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Meschekerkell / Meskarkel* ‒ XVI a. vartotas apylinkės vardas, vėliau Meddekarckell. 
Kiti vardai ir formos: žr. Meddekarckell. 
Vardo kilmė: jei sch reiškia ž, tai turime latvišką (kuršišką?) gyvenamosios vietos vardą, plg. 
lat. mežs ‚miškas‘ ir kaimo vardą *Karkle, liet. Karklė. 

Mėželia  (Mieželia ?) (4) – kaimas Pr ekulės snn., 4 km į pietvakarius nuo Pr ekulės, prie kelio Pr ekulė ‒ 
Kinta . 1926 ‒ 116 gyv., 2011 – 59 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Mezzelen 1678 (BžnViz XVII: 147), Meschele (Part. 1725), Hellmen-Krueger 
1734, Hellme-Krüger 1736 (Lange: 491), Hellme-Krüger oder Meszeln (Goldbeck 1785: 51; SchrK 
1796), Mesczeln (Urm. 1860), Mezzeln (Reymann 1875; KDR), Meeßeln (Messt. 1912), Mėželiai / 
Meeszeln (Klkr 1923), Miežẽliai / Mèželiai (VP 2: 250)574, Mieželia  (Užpurvis 1990: 158). 
Vardo kilmė: greičiausiai iš liet. pavardės su šaknimi Miež- (Mieželis, Miežaitis, Miežis ir pan.)575, 
kuri tarmėje buvo atliepiama kaip *mėž-, todėl ne visai aišku, kodėl norminėje formoje atstatytas 
balsis ė, o ne dvibalsis ie576. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 14 sodybų (Goldbeck, ten pat). XIX a. vid. kaime buvo 
16 sodybų, 1905 – 163 gyv., į vakarus nuo plento buvo kupetinis kaimas. Kaime augo 3 seni 
ąžuolai, pasak padavimų, likę nuo šventvietės (MLE 3: 105). Išlikę kapinaičių fragmentai. 

Michel Hopp* ‒ Ka klės k. dalies vardas (SchrK 1796; Reymann 1875). 
Kiti vardai ir formos: žr. Ka klė. 
Vardo kilmė: iš vok. savininko vardo ir pavardės Michel Hopp (Sembritzki 1918 66). Greičiausiai 
iš čia ir Mikeliai. 

 
573 Mielasze Barbe greičiausiai yra šios Melašių šeimos atstovė: http://ofb.genealogy.net/famreport.php?
ofb=memelland&ID=I291855&nachname=MIELASZE&modus=&lang=de, kiti keli šios pavardės atstovai pasklidę toliau.  
574 Dvejopą kirčiavimą rodo ir ekspedicijų duomenys (eksp. 2019 IV): iš gretimo kaimo kilusi Vytaitė-Šukienė kelis kartus tarė 

skirtingai: mẹžèl · ir m želê··. 
575 Meeze, Meezis, Mezis : http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Meezel&ofb=memelland&modus=&lang=de  
576 Šio krašto gyventojai filologai Pėteraitis ir Užpurvis atstato šaknį su ie kaip norminę. Sovietmečiu, greičiausiai, paliktas 1923 m. 
variantas, neatsižvelgiant į šią tarmės ypatybę, toks išliko ir mūsų dienomis.  

http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I291855&nachname=MIELASZE&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I291855&nachname=MIELASZE&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I291855&nachname=MIELASZE&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Meezel&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Micka  (4) – kaimas Pr ekulės snn., buv. dvaras ir geležinkelio stotis, 6 km į šiaurę nuo Pr ekulės. 1925 – 56 
gyv. 2011 ‒ 76 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Mitzken oder Ilgauden-Paul 1785 (Sembritzki 1918: 202; Lange: 504; 
Goldbeck 1785: 56; SchrK 1796), Mitzken (SchrK 1802), Gut Mitzken (Ilgauden Paul) (Urm. 
1860), Mitzken, Ilgauden Paul (KDR), Gut, Hp. Mitzken (Messt. 1912), Mickai / Mitzken (Klkr 
1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): M ck  „lyguma, yra ir kalvų“, „apie 2 km į šiaurę nuo Dituvos“, „buvo 
dvaras, sako, kad pirmasis gyventojas buvo Mickus“. 
Vardo kilmė: iš pavardės M ckus, kuri šiose apylinkėse buvo paplitusi577, pavardė populiari visoje 
Lietuvoje, kildinama iš krikšto vardo Dimitrijus (LKŽ 2: 220). 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 7 sodybos, o Ilgauden Paul nurodomas kaip karališkasis ūkis, 
1 sodyba (Goldbeck, ten pat). XIX a. pradžioje kaime gyveno laisvieji žemdirbiai ir ūkininkai, 
buvo 22 gyventojai, 7 sodybos (LME 3: 86). 1913 m. dvarą tarp geležinkelio ir plento valdė Vitalis 
Finck (Niekammer: 116). Išlikę senų kapinaičių fragmentai. 

Miegãliai* (2) ‒ buv. kaimas Séndvario snn., 1896 m. įtraukatas į Pu malius. 
Kiti vardai ir formos: Miegallen (BžnViz XVII: 72), Megallen (Part. 1725; SchrK 1802; Urm. 1834; 
1860; Reymann 1849; KDR), Simon prieš 1730 (Lange: 491), Megallen Kiaul Simon (SchrK 1796), 
Megallen Kaul Siemon 1736 (Lange, ten pat), Megallen-Kiaul-Siemon (Goldbeck 1785: 96), 
Megallen Kiaul alias Simon 1785 (Sembritzki 1918: 201), Mėgãliai, Migužiai° (VP 2: 246, 250)578. 
Vardo kilmė: iš pavardės Miegãlis, Miegãlius ar pan., tokia pavardė paliudyta šiame ir aplinkiniuose 
kaimuose579. Pavardė lietuviškos kilmės iš miegãlius ar tarm. miegãlis ‚kuris ilgai miega, tinginys‘. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis kaimas, 1815–1816 m. Pu malių dvaro savininkas nusipirko 
čia du ūkius, 1896 m. kaimas prijungtas prie Pu malių (Sembritzki 1918: 81). 

Miestegalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Mistegalle (taip) (VP 
2: 172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ ir liet. miestas. Tikėtina, kad 
ši kaimo dalis buvo arčiausiai Kla pėdos, kurią aplinkinių kaimų gyventojai vadino tiesiog 
„miestu“. 

Mikaitiškiai°* ‒ buv. kaimas ir palivarkas Daupar -Kviet nių snn., šatulinių valstiečių dvaras, 1896 m. 
sujungtas su Eglýnais. 
Kiti vardai ir formos: Mickaitis (Part. 1725), Mickaitischken (Goldbeck 1785: 98), Mikaitiszken 
1820 (Lange: 499), Mieckaitischken (SchrK 1796), Vw. Mikaitischken (Urm. 1860), XX a. 
nebeminimas. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Mikaitis, kuri gausiau paliudyta kiek į rytus, Dovil  snn. 
Pãvardės iš krikšto vardo Mykolas, vok. Michael trumpinių Mik- Klaipėdos krašte buvo 
populiarios. 
1785 m. minimas kaip šatulinis dvaras, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). 1817 m. minimas kaip 
kulminis dvarelis, priklausantis Joniškės dvarui (dab. Klaipėdos mst.), 1885 m. turėjo dvaro 
apylinkės statusą, tačiau valdos nurodomos kartu su Eglýnų kaimo žemėmis (Purvinas 2019: 211). 
1896 m. sujungtas su Eglýnais (Sembritzki 1918: 201). 

Mikeliai°* ‒ Pėteraičio nurodoma kita Ka klės k. vardo forma (VP 2: 250). 
Kiti vardai ir formos: žr. Ka klė. 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pvd. Mikelis. Jei vardas Mikeliai buvo vartojamas, jis buvo 
taikomas vienai Ka klės kaimo daliai, sodybai, galbūt tai pačiai buvusiai karčemos vietai Hoppen 
Michel (Sembritzki 1918: 66; MLE 1: 750). 

Mikolaičiai°* ‒ buv. kaimas prie Stimbrų, 1897 m. sujungti. 

 
577 Mitzkus, Mitzkat: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Meikis+%3F+%28Mitzkus%29&ofb=memelland&
modus=&lang=de  
578 Pastarosios dvi formos neaiškios: pirmąją Pėteraitis nustato remdamasis fonetiniu tarminiu variantu ir čia pat pripažįsta esą tai 
perdirbinys iš Miegãliai, o antrąją, pateikdamas kaip gretutinę, nenurodo šaltinio, tačiau prilygina formai vtv. Migužiai kitoje 
Rytprūsių vietoje (VP, ten pat).  
579 Megalis, Megallies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Megalles&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Meikis+%3F+%28Mitzkus%29&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Meikis+%3F+%28Mitzkus%29&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Meikis+%3F+%28Mitzkus%29&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Megalles&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Prussen Martin po 1640 (Lange: 499), Iurge Pruss (Part. 1725), Mickoleiten 
1785 (Lange, ten pat; SchrK 1802; Urm. 1860), Mikoleiten oder Prussen Martin (SchrK 1796), 
XX. a. nebeminimas. 
Vardo kilmė: iš pavardės Mikolaitis / Mykoláitis kuri užfiksuota kaime, bet geriau paliudyta 
Kla pėdoje ir Ka klėje580; pavardė sudaryta su patronimine priesaga -ait- iš krikšto vardo Michael 
apdaptuotų formų Mykolas, Mikelis ir pan. 

Mikusch Kurschen* ‒ žr. Trakia . 
Milkurpiai°* ‒ buv. kaimas Pr ekulės snn., 1 km į pietus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 23 gyv. 

Kiti vardai ir formos: Millkurpen 1678 (BžnViz XVII: 143), Millkurpen, Budwillen Macke 1785 
(Sembritzki 1918: 193). Žr. dar Kliošia  2, Milkurpių° girininkijà. 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pavardės Milkurpis, kuri gali būti sudėta iš asmenvardžių Milius 
ir Kurpius (VP 2: 251). Pavardė Milkurpis gerai paliudyta šiose apylinkėse581. Pirmąjį komponentą 
Pėteraitis kildina iš vardo Emilis ar pan., nors liet. Milius galimas ir iš dvikamienių, plg. Milvydas, 
Daumilas ir pan (LA: 116, 289)582. Antrasis kildintinas iš amato ku pius ‚batsiuvys‘.  
1785 minimas kaip karališkasis kaimelis ir Klioši  girininkijos buveinė, 3 sodybos (Goldbeck 1785: 
20). Be 3 sodybų, čia buvo girininkija, valdžiusi kelis didelius apylinkių miškus. XIX a. 18 gyv. 
(MLE 3: 116). 

Milkurpių° girininkijà* ‒ buv. girininkija 1 km į pietus nuo Pr ekulės, prie M nijos. 
Kiti vardai ir formos: Millkurpen oder FA Kloschen (SchrK 1796), Kloschen Forsthaus (Sembritzki 
1918: 201), Oberförsterei Klooschen (Urm. 1860), OF Kloschen od. Willkurpen (taip) (Reymann 
1849), OF Kloschen (Reymann 1875; KDR), Klooschen, Königl. Oberförsterei (Niekammer: 290), 
Milkurpiai, vyr. girininkija / Klooschen, Oberförsterei (Klkr 1923), Milkurpiai, vyr. gir. (VP 2: 251). 
Vardo kilmė: žr. Milkurpiai° ir Kliošia . 
Buvo 3 sodybos ir didelės Klioši  girininkijos centras (ME 3: 116). Girininkijos ūkis XX a. 
pradžioje buvo dvaras (Sembritzki 1918: 193; Niekammer, ten pat). 

Mineiken Stanz* ‒ kitas Stanči  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Stančia . 
Vardo kilmė: 1540 m. kaime Crattinger Wege minimas Stentzell Myneck (Diehlmann 2006: 75)583. 
Kaimo vardas iš baltų asmenvardžio Mineikis, plg. kurš. Minnicke (Blese 1929: 299), pr. Mineko, 
Mineke (Trautmann 1925: 60, 146). 

M nijos Karčemà* ‒ rekonstruotas vardas iš Minge Krug. Buv. karčema dab. Pr ekulės pietinėje dalyje upės 
pakrantėje, šalia tilto. 
Kiti vardai ir formos: Kuszle Krüger 1683 (BžnViz XVII: 121), Gerge Kuschellen 1785 (Sembritzki 
1918: 78), Molinnen (Sembritzki 1918: 78; Kurschat 1990: 72), Minge Kr. (SchrK 1796), toliau 
taip žymima beveik visuose žemėlapiuose. 
1511 m. Georg Kuschel gauna privilegiją laikyti karčemą „zur  Minnige“ šalia perkėlos 
(Sembritzki 1918: 78), kur 1886 m. pastatytas tiltas per M niją. 1785 m. minimas kaip laisvai 
paveldima sodyba prie Minijos (Goldbeck 1785: 99), 1885 m. karčemos ūkyje gyveno 34 žmonės. 
1894 m. karčema prijungiama prie Pr ekulės584. 

Myssyttenn* ‒ šaltiniuose nurodomas kaip apylinkės vardas prie M nijos, teritorija apėmė dab. Dovil  ir dalį 
Daupar -Kviet nių snn. 
Kiti vardai ir formos: Messitenn 1500 (Elertas 2010; Rowel 2005: 32), Messittenn 1511–1520 
(Rowel 2005: 29), Myssyten 1540, Missyten 1542, Myssittenn 1563, Myssyttenn (Diehlmann 2006: 
14, 99, 100), Meschitten oder Mieschitten (Sembritzki 1918: 6). 

 
580 Mickoleit, Mickeleit, Mikkeleit: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Mickeleit&ofb=memelland&modus=&
lang=de 
581 Milkurp: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Milkurp&ofb=memelland&modus=&lang=de 
582 Atskirais atvejais pavardės su mil- gali būti ir siejamos ir su mìlas ‚velta vilna‘: Milinis ir pan., taigi ir Milius gali būti ‚kuris velia 
milą‘ arba net visa pavardė Milkurpis gali būti iš *milkurpis ‚kuris dėvi, gamina milo batus, t. y. veltinius‘.  
583 Greičiausiai tas pats ūkis minimas ir anksčiau 1511‒1520 Matth Mynlycke (Rowel 2005: 31).  
584 1511‒ 1520 m. yra įrašas Merten Kewenn Kruger uffe Menighe, priskiriamas Uff der Minnyge kaimui (Rowel 2005: 30).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Mickeleit&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Mickeleit&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Mickeleit&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Milkurp&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: baltiškos kilmės, greičiausiai kuršiškas (su priesaga -it / -īt), galbūt sietinas su šaknimi 
*meiš- / miš- ‚maišyti‘ (lat. maisīt), plg. dar up. Misytė, lat. Misa, Misupė (LHEŽ: 218). 
Daugelio šaltiniuose šiai apylinkei priskiriamų ūkių vardų nebeišliko, o kiti priskirtini dab. Dovil  
snn.: Andre Kewnoth ir Jorgen Kewnoth vėliau siejami su Kiaunoden Gerge (Kiaunodai, sujungti su 
Kalvia s), Sudemudt (Sudmanta  3 / Ruslia  ), Jacub Gedemyn (Gedmina  1). Pasak Sembritzkio, jai 
dar priklausė Schmidt-Matz (Pilatiškiai), Kibelken-Matz (Ketvergiai), Kallwen (Kalviai), Koitekeln 
(Kuitekliai) (Sembritzki, ten pat). 

Miže kiai / Miše kiai* (2) ‒ buv. kaimas ir dvaras prie Švẽpelių, Dovil  snn., 9 km į rytus nuo Kla pėdos. 
Kartu su Š lupės palivarku 1925 ‒ 152 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Miszeigcken 1754 (Lange: 504), Mieszeigken (Goldbeck 1785: 99), Mißeiken 
1785 (Sembritzki 1918: 202), Miszeicken (SchrK 1796), Mieszeiken (SchrK 1802), Miszeiken 
(Reymann 1875; KDR), Mischeiken (Messt. 1912), Mižeikiai / Miszeiken (Klkr 1923), Mißeiken / 
Mižeikiai (Klaipėda 1935). 1960 m. ekspedicijoje nustatyta forma Maže kiai kelia abejonių. 
Pėteraitis atstato dvejopą šaknies priebalsį ir svarsto, kuri iš tų formų ankstesnė (VP 2: 253). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Maže kiai (Mažẽik, ), „buv. dvaras prie Klaipėdos–Dovilų plento, prie 
Rusinų kaimo585.“ 
Vardo kilmė: iš pavardės Miže kis (of. Miszeikis), kuri fiksuojama šiame regione ir Kretingãlės 
seniūnijoje. Pavardė Mišeikis Klaipėdos krašte nepaplitusi, rašyba su sch užfiksuota tik vieną kartą 
dab. Kla pėdos miesto teritorijoje. Pavardė Miže kis lietuviška, nors LPŽ neužfiksuota, jos kilmė, 
matyt, sietina su liet. myž- / miž- šaknies žodžiais ‚šlapintis‘, ‚nerimtai elgtis‘, ‚bijoti, panikuoti‘, 
plg. dar Mižùtis, Mižutáitis ir pan. (LPŽ 2: 261; LA: 599). 
1785 m. minimas kaip kulminis dvaras su vėjo malūnu, 17 sodybų (Goldbeck, ten pat). Prie kelio 
veikė karčema. Schroeterio žemėlapyje šiuo vardu nurodytas didelis žemės plotas prie Smeltãlės. 
XIX a. pabaigoje buvo 120 gyventojų, 14 sodybų (MLE 3: 135). Per kaimą ėjo siaurasis 
geležinkelis, buvo stotelė. XX a. pradžioje dvaro savininkė buvo A. von Schultze (Niekammer 
1913: 291). Kaimo teritorijoje buvo kapinynas586. 

Molinnen* ‒ kitas M nijos karčemos vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. M nijos karčemà. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nežinoma, pagal rašybą greičiausiai iš liet. mol nis ar pan. 

Mùižininkai* (1) ‒ išnykęs kaimas Agluon nų snn. keletas kilometrų į rytus nuo Butk . 
Kiti vardai ir formos: Keller Kummetter (Carte 1670; Sembritzki 1918: 66), Muiszen 1730 (Lange: 
420; SchrK 1802; Reymann 1849), Cummeter Keller od. Muiszen (Goldbeck 1785: 24; SchrK 
1796), Cummeter Keller po 1783 (Lange, ten pat), Moiszeninken (Muszeninken) (Urm. 1860), 
Muiszeningkn (taip) (Reymann 1875; KDR), Kummeter Keller (Lange: 420).587 1894 m. sujungtas 
su Butka s (Lange, ten pat). 1960 m. Maž eji Butka , Butkẽliai. 
Eksp. 1939 (JGrč): Móžininka „3 ūkiai, taip anksčiau vadinosi pietinis Butkų kaimo galas“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Butk  anketa): Mùižinink  „gyveno 3 ūkininkai“. 
Eksp. 2019 (HL): Móižininkai yra buvę, dabar vadina Maža siais Bùtkais, arba Antra siais Bùtkais. 
Múižininkų buvo trys trobas. Atrodo. Kairaičių, bova Pareigio, kaip ten dar...“ 
Vardo kilmė: iš latvių muiženieks ‚dvarininkas, dvaro žmogus‘, gretutinis variantas Muiszen iš 
muiža ‚dvaras‘. Apylinkėse XVII a. gyventa nemažai latvių kilmės žmonių. 
1785 m. minimos 3 karališkosios sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Müller Matz Hans* ‒ kitas Radaili  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Radailia . 
Vardo kilmė: iš vok. avd. Müller ir krikšto vardų Matas ir Jonas (vok. Johann) trumpnių. 

Naũdvaris / -ė?* (1) ‒ rekonstruota forma iš Schroeterio žemėlapyje pateiktos Kretingãlės dvaro vardo formos 
litt. Naudware (SchrK 1796). 

 
585 Pagal vietos aprašymą nekyla abejonių, kad tai tas pats Mižeĩkių dvaras, tačiau tai bene vienintelis formos Mažeĩkiai liudijimas. 

Liudytoja iš Márgių k., apie 16 km, kitoje Minijos pusėje.  
586 Plačiau žr. Tamulynas 1997a.  
587 Dvarelis Keller Kummetter 1693‒1698 m. priklausė Hansui Kantui, Immanuelio Kanto seneliui, kuris dėl skolų turėjo jį perleisti 
Andriečiui Vilkui (Sembritzki 1918: 66-68).  
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Kiti vardai ir formos: žr. Šl kiai. 
Naujóji D tuva* ‒ rekonstruotas vardas iš Neu Dittauen (Messt. 1912; Memel 1941). Šiaurinė D tuvos kaimo 

dalis, kai kuriuose žemėlapiuose rodoma į šiaurę nuo mokyklos. 
Nausėdai°* ‒ rekonstruota iš Nauseden ir Nauseden Lux, kitas Šūdnagi , vėliau Lūžgali  kaimo vardas, 

nustotas vartoti, kai buvo sujungti 1916 m. (Sembritzki 1918: 213). 
Kiti vardai ir formos: žr. Lūžgalia . 
Vardo kilmė: iš liet. avd. Nausėda / -as arba tiesiai iš liet. naus das ‚naujakurys‘. 

Naus džiai* (2) ‒ kitas, greičiausiai rekonstruotas, Birbinči  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Birbinčia . 
Vardo kilmė: 1540 m. Matz Naußede, Lãšupėnuose mokesčius mokėjo Darwyt Naußede 
(Diehlmann 2006: 104, 107). Iš liet. avd. Nausėda / -as iš liet. naus das ‚naujakurys‘. Lietuvišką 
nekirčiuotą formą atstato Pėteraitis, greičiausiai remdamasis vok. Nauseden Jacob (VP 2: 263). 
Vokiškuose šaltiniuose po 1785 m. liko tik pastarasis vardas (Lange: 525), tarpukariu vokiškas 
Nausseden-Jakob funkcionavo greta lietuviško Birbinčia . 

Nausseden Jacob* ‒ kitas Birbinči  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Birbinčia . 
Vardo kilmė: žr. Naus džiai. 

Nẽmirseta (1) ‒ buv. gyv., dab. pietinė Palangõs miesto dalis. Iki 1923 m. istorinis Prūsijos ir LDK sienos 
kirtimo punktas ir muitinė, šiauriausia Vokietijos gyvenvietė iki I p. k. Panaikinta 2018 m. 
(Kavoliutė 2019: 300). 
Kiti vardai ir jų formos: Nymmersatt 1434 (Mortensen 1938: 48), Nymersatt, Nymmerßatt 1540, 
Numersatt, Nimmersath 1563 (Diehlmann 2006: 1, 14, 115), Nimmersahtt 1599, Nimmersaatt 1648 
(Deltuvienė 2006: 328), Niemersatt (H 1638), Nimmersat (Carte 1670), nuo 1785 Nimmersatt, liet. 
tarm. Nẽmerzatė (VP 2, 264), Nemerzatė / Nimmersatt (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: greičiausiai asmenvardinės kilmės iš kuršių šaknies *Nemer- arba *Nemir- ir *sāta 
(lat. sēta) ‚kiemas‘, plg. dar avd. Nemmner (Blese 1929: 299), pr. Nameris, Namir ir kt. (Trautmann 
1925: 66, 65). 
Pasienio punktu tapo nuo 1422 m., nuo 1434 m. minima karčema (Mortensen, ten pat). Kaimas 
prie kelio, vedančio iš Karaliaučiaus į Rygą. 1504 m. Wilhelmas von Melemas įgyja teisę statytis 
namą, pirtį, teisę prekybai maisto produktais, žvejybai ir Kulmo teisę smuklei. 1540 m. kaimo 
mokesčių mokėtojų sąraše 17 asmenų, tarp kurių nemažai kuršių kilmės588. Pašto įstaiga, veikusi 
nuo XVIII a., vadinama Immersatt. XVIII a. Nẽmirsetoje buvo pajūrio sargas, malūnas, mokykla, 
muitinė (Sembritzki 1918: 78, 117). 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie jūros su 12 
sodybų (Goldbeck 1785: 106). 1808 m. sausį Nemirseta paminėta karališkosios poros kelionėje į 
Palangą (Sembritzki 1918: 146)589. XIX a. pradžioje buvo 121 gyv., dalis jų gyveno pajūryje ir 
vertėsi žvejyba. XIX a. pabaigoje pajūryje pastatoma gelbėjimo stotis, šiaurinėje dalyje įkuriamas 
viešbutis-karčema, vadinamas kurhauzu, atsiranda daugiau vasarnamių. Vokiečių šaltiniuose 
kartais nurodoma kaip kurortinė vieta (Kurhaus Ostseebad Nimmersatt). Lietuvos valdymo laikais 
didesnė dalis gyventojų užsiėmė žemės ūkiu. Po II p. k. čia įsikūrė sovietų kariuomenės poligonas, 
prūsiškosios kaimo dalies pastatai buvo beveik visiškai sunaikinti590 (MLE 3: 258). 1958 m. 
gyvenvietė prijungta prie Palangos, kurį laiką funkcionavo savo vardu, tačiau 2018 m. kaimas 
panaikintas, nebeženklinamas žemėlapiuose ir kelio ženkluose. 

Neufelde* ‒ kitas, senesnis Pakrantės palivarko vardas. 
Kiti vardai ir formos: Pakrantė. 
Vardo kilmė: vokiškas vardas iš vok. neu ‚naujas‘ ir Feld ‚laukas‘. Lietuviškas vardas Pakrantė° 
naujas, suteiktas, siekiant pašalinti iš vartosenos vokiškąjį. 

Nibra  (4) – kaimas Pr ekulės sen, 5 km į šiaurę nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 93 gyv., 2011 – 4 gyv. 

 
588 Tai rodo jų asmenvardžiai: Precoll, Darge, Naugaut, Garpawt, Naude, Naudyn, Lingke (Diehlmann 2006: 115).  
589 Karališkoji pora – Frydrichas Vilhelmas III ir jo žmona Luizė 1807–1808 m. gyveno Klaipėdoje. 
590 Kurhauzo pastatas nugriautas, jo likimas šiuo metu neaiškus. 



148 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

Kiti vardai ir formos: Nebren 1683 (BžnViz XVII: 121), 1785 Nibbren od. Gröthen Matz oder 
Grethen Matz od. Matz-Grothen (Sembritzki 1918: 203), Matz-Grothen oder Nibbren (Goldbeck 
1785: 95), Nibrai / Nibbern (Klkr 1923), Macgrotai° (VP 2: 266). 
Eksp. 1959–60 (Vng): N br 591, „buvo 4 gyventojai“, „apie 4.5 km į pietus nuo Dituvos“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės, tačiau tokios nėra paliudytos kaime ar apylinkėse. Tokios 
šaknies pavardės nėra ir LPŽ. Dar plg. liet. n brė ‚ kiaulės snukis‘, n bras ‚koks smulkus darbas, 
knebinys‘ arba n bras ‚jonvabalis‘ (Kuršaičio, Ruigio žodynuose) (LKŽe). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. pradžioje – 37 
gyv., XIX a. pabaigoje per kaimą ėjo geležinkelis. 1905 – 89 gyv. 1933 m. čia gimė vysk. 
H. Dumpys, išeivijos dvasininkas. Baigiantis karui, kaimas nuniokotas, išgriautos kapinės (MLE 
3: 283). 

Nicklauszen* ‒ buv. kaimas prie dab. Kretingãlės gelež. stoties. 
Kiti vardai ir formos: Niklaußen (Carte 1670), Uszen Nicklau 1736, Niclau Uhßen 1763 (Lange: 
553), Niclau Uhßen oder Niclaußen 1785 (Sembritzki, ten pat), Niclauszen (SchrK 1796; Urm. 
1860), Nikluszen (taip) (Reymann 1849). XX a. nebeminimas. Pėteraitis nepateikia. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės iš krikšto vardo vok. formos Niclaus iš Nikalojus, plg. 
lat. Niklāvs (LPV: 249) ir Uhszen, kuris galėtų būti skaitomas kaip Ūža / -as. 1511‒1522 m. 
Kretingãlėje minimas Niclis Hußner592 arba Abelsadt apylinkėje Niclaus Rueß (Rowel 2005: 31) 
galėtų būti tos pačios vietos vardas. 1540 m. ten pat minimas Nicola Huße (Diehlmann 2006: 74). 
Plg. dar Thom Ußen Dituvoje (Diehlmann 2006: 13), plg. lat. avd. Usze, sodybos vardą Uši, Ûšas 
Kurše (Blese 1929: 317), toliau kilmė neaiški. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 6 sodybos (Goldbeck 1785: 106). 1818 m. sujungtas su 
Kretingalè (Sembritzki 1918: 203). 

Normantaĩ (3a) ‒ kaimas-nausėdija Kretingãlės snn., 6 km į pietvakarius nuo Kretingãlės, 15 km į šiaurę nuo 
Kla pėdos mst. centro, prie kelio Kla pėda–Liepója593. 1925 ‒ 96 gyv., 2011 ‒ 290 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Paul Nahrmunt 1685 (BžnViz XVII: 72), Narmunten 1700, Narmundten 
1730, Narmund Paul 1754 (Lange: 580), Paul-Narmund (Goldbeck 1785: 114), Paul Narmund 
(Urm. 1832; Messt. 1912; Sembritzki 1918: 205), Paul Narmund (Narmundten) (Urm. 1860), 
Narmund (Reymann 1875), Normantai / Paul-Narmund (Klkr 1923). 
Forma Normantai buvo patvirtinta jau 1923 m. registre. Ne visai aišku, kodėl būtent toks šaknies 
variantas pasirinktas, trūksta duomenų apie jos vartojimą gyvojoje kalboje, žinomas iš rašytinių 
šaltinių Normantai (VK: 48). 
Vardo kilmė: 1511‒1522 m. Pressaw kaime594 minimas Pawel Narmunth (Rowel 2005: 31), 
1540 m. Eket s kaime broliai Pawll ir Jahn Narmuth. Prie Kalótės XVII a. jų pavardė šaltiniuose 
nurodoma jau kaip vietovardis. Pėteraitis kaimo vardą kildina iš pavardės Normantas, kurią sieja 
su avd. Narmantas (VP 2: 269). Pavardė (įskaitant variantus Normant- / Narmant-) kilusi iš 
dvikamienio avd. Normantas / Narmantas (LA: 122), ji Klaipėdos krašte beveik nepaplitusi.595 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1939 m. 263 gyv. (Lange, 
ten pat). MLE neaprašytas. 

Oberhof* – kitas Áukštkiemių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Áukštkiemiai. 
Vardo kilmė: vardas vokiškos kilmės iš ober – ‚aukštutinis, viršutinis‘ ir Hof ‚dvaras, sodyba‘. 
Vardas suteiktas 1873 m. (Sembritzki 1918: 203)596. 

 
591 Fenzlau transkripcija rodo, kad prieš karą dar buvo tariama platinant i: n br, ⋅ (Fenzlau 1936: 136).  
592 Vienintelis atvejis, kur užrašyta su vokiška priesaga -ner.  
593 Sovietiniais laikais aplinkiniai kaimai sudarė vieną kolūkinį vienetą, vėliau buvo perbraižytos kaimų ribos. Dabartinis Normant  
k. įsikūrė dviejų buvusių kaimų teritorijoje ‒ Normant  ir Zéigių.  
594 Neidentifikuotas, tačiau pagal su juo susijusius asmenvardžius turėtų būti apylinkėse tarp Kálnuvėnų, Kalotės ir Áukštkiemių.  
595 Užregistruota keletas asmenų iš Normantų–Kalotės apylinkių (priskaičiavus suvokietintą formą Narmund, geografija išlieka ta 
pati) ir keletas pavienių vėlesnių atvykėlių iš Lietuvos (katalikų, dvarų darbininkų). Narmontas, Narmantas, Narmund: 
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Narmund&ofb=memelland&modus=&lang=de  
596 Buvo pervadinta dvarininkui Hermannui Frentzeliui priklausanti nuosavybė Plucių kaime (Sembritzki, ten pat).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Narmund&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Óžekiai* (1) ‒ buv. dvarvietė apie 3 km į pietryčius nuo Šern , Dovil  snn. 
Kiti vardai ir formos: Dautzel Simon (Sembritzki 1918: 173), Dautzel Siemon oder Aszecken 
(Goldbeck 1785: 27; SchrK 1796), Dautzel Siemon (Lange: 24), Aszecken (SchrK 1802), Vw. 
Aszecken (Urm. 1860; Lange: 24), Ažekei, Ožekei, Aßecken (VK: 25), Ažekiai° (VP 2: 274), Óžakiai 
(eksp.). 
Eksp. 2019 (HL): „mes sakydavom Óžak̕æ·, ir čia dar tų karininkų yra palaidota“. „...mane omama 
atsivesdavo prie to Óžek̕o, sakykim, čia biškį už K supės“597. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmė iš retos, tačiau Klaipėdos apylinkėse užfiksuotos pavardės 
*Ažekis (of. Aszeckies)598, kuri, greičiausiai, yra sulietuvėjusi latvių šaknies āz- ‚ožys‘ forma 
(šaknies balsios tarp ā ir o svyravimas, z vertimas į ž). Dėl reguliarių priesagos -ik / ek- variacijų 
Kuršo asmenvardžiuose žr. Blesės darbe (Blese 1929: 83, 85), plg. dar Kuršo avd. Asell, Ase, Asze 
(Blese 1929: 279). Tarpukario gyventojų kalboje dėl liaudies etimologijos poveikio atsirado forma 
Óžakiai. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1897 m. sujungtas su Šern  
girininkijos ūkiu (Sembritzki 173; Gause 1983: 28). 

Paaschken Nausseden* ‒ buv. šatulinis kaimas šalia Pošk , Agluon nų snn., minimas 1785 (Sembritzki 1918: 
204), vėliau įtrauktas  į Poškàs. 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Paaschken (Põškos) ir liet. naus das ‚naujakurys‘. Kaip atrodė jo 
lietuviška forma, nėra liudijimų. 

Padaga * (3b) – kitas Tylenių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Tyleniai°. 
Vardo kilmė: iš pvd. Pãdagas, kuri buvo paplitusi beveik išimtinai tik Klaipėdos krašte (LPŽ 2: 
363). Galbūt ji sietina su liet. padaga  ‚padaigai, dygliai‘ arba padagùs ‚smarkus, karštas‘ (LKŽe). 
Tačiau atkreiptinas dėmesys į lat. avd. Paddag, užfiksuotą Kurše ir vv. padȩgas (Blese 1929: 300). 
1785 m. minimi 2 karališkieji ūkiai (Goldbeck 1785: 122). 

Pakamoria  (34b) ‒ kaimas ir buvęs dvaras Kretingãlės snn., 7 km į pietryčius nuo Kretingãlės, šalia Pliki . 
1925 ‒ 172 gyv., 2011 ‒ 38 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pakmohr (Carte 1670), Packmohres (Part. 1725), Packmohren (SchrK 1796; 
1802; 1820), Packmohren ir Gut Packmohren (Urm. 1860), Pakamohren po 1895 (Lange: 568), 
Packamohren (Messt. 1912), Pakamoriai / Pakamohren (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pakamoria  / ar Pãkamoriai (Pàkamor ·), „lyguma“, „apie 1 km į vakarus 
nuo Plikių“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Pakamoras ar Pakamorė iš liet. tarm. pakamõrė ‚dvaro prievaizdas‘ (LPŽ 
2: 370), pavardė artimose apylinkėse gerai paliudyta599. 
1846 m. Pakamoria  buvo kulminis dvaras su 9 sodybomis, 66 gyv., 1857 m. dvaro savininkas 
buvo Sperber iš Mãžojo Taurãlaukio. 1903 m. su Johannishof buvo E. Riegelmannų nuosavybė, 
priskirta Vytaũčių dvarui. 1913 m. savininkas buvo M. Kirwitzki, dvaras buvo įvardintas kaip 
dvaro liekana (Niekammer: 290). 1925 m. Pakamoria  vadinami kaimu. Po karo dvaro pėdsakų 
beveik nebeliko (Purvinas 2019: 213, 214). 

Pakavočiai°* ‒ kitas Budrik  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Budrika . 
Vardo kilmė: Pėteraitis sieja su liet. *pakavočius ‚numirėlių laidotojas‘ (plg. slavizmą pakavóti 
‚palaidoti, paslėpti‘) (VP 2: 280). Nors tokio darinio LKŽ nefiksuoja, jis, ko gero, įmanomas. 
Pavardė Pakavočius600, iš kurios reikėtų kildinti kaimo vardą, yra užfiksuota Agluon nų ir Vanag  
apylinkėse. 

 
597 „Toks ąžuols buvo didelis, didelis. Dabar tik belikęs kelmiukas yra. Kelmas, išpuvęs visai. Ąžuols buvo negyvas. Ir baimės, ir 
pagarbos jausmas... Jinai atvesdavo ir sakydavo: „Čia buvo dvaras“. Bet pastatų jau nebebuvo. Dar 44-tais laukai ten buvo, į tą 

mišką buvo laukai, dar keturiasdešimt ketvirtais dar tėtis buvo du maišus rugių pasisėjęs“ (eksp. 2019 HL).  
598 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Aszeckies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
599 Pakamohr, Pakamohrs: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pakamohrs&ofb=memelland&modus=&lang=de 
600 Pakawoczus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pakawoczius&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Aszeckies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pakamohrs&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pakawoczius&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Pakopė / -is°* ‒ rekonstruota forma, ne visai tiksliai lokalizuojama vieta tarp Me nragės ir dab. miesto ribos 
ties Lãbrenciške. 
Kiti vardai ir formos: Pakape (Carte 1670), Pakupis (Naronski 1670), Pakopen 1685 (BžnViz XVII: 
71). 
Vardo kilmė: iš liet. pãkopė / pãkopis ‚vieta prie kopos‘. Kirčiuojama tikriausiai priešdėlyje, tada 
Naronskio žemėlapyje forma atspindėtų trumpinamą šaknies balsį. 
Vieta matyt buvo mažai gyvenama, nors šaltiniuose paminėti keli asmenys, tačiau vėliau niekur 
nebeminima. 

Pakrantė° / Pakrantis°*  ‒ buv. palivarkas prie Paug  dvaro. Sunaikintas sovietmečiu. 
Kiti vardai ir formos: Neufelde 1785 (Sembritzki 1918: 205; KDR), Vw Neufelde (Urm. 1860), Fw. 
Neufelde (Klaipėda 1935), Pakrantė (prie vv. Lýdimai) (Klkr 1926). 
Vardo kilmė: Pėteraitis pateikia formą Pakrantis°. Iš liet. pakrántė / -is ‚vieta prie kranto‘; 
palivarkas buvo įsikūręs ant Smiltáitės kranto. Vardas pakeistas Lietuvai prisijungus Klaipėdos 
kraštą, po 1923 m. 
Palivarkas dažniausiai minimas kartu su Lýdimų (Paug ) dvaru. Neufelde palivarkas 1859 m. buvo 
prie Daupar  dvaro (Gause 1983: 85). 1905 m. priklausė Paug  kaimo bendruomenei. Palivarke 
buvo 2 sodybos su 34 gyventojais (Purvinas 2019: 214). 

Pãlydžiai* (1?) / Palehden* / Paledzen* (?) ‒ kitas Šiliniñkų kaimo vardas, fiksuojamas iki XIX a. Pėteraitis 
iš gyvosios kalbos neužrašė, rekonstruoja kaip Paledžiai, remdamasis panašiais vardais iš Geldapės 
(VP 2: 694), tačiau nei vienu, nei kitu atveju tokia rekonstrukcija fonetiškai neatrodo įtikinama, 
mat beveik visais atvejais vokiška rašyba rodo buvus šaknyje ilgąjį balsį arba dvigarsį. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai ir eksp. 1960. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šiliniñkų anketa) Pãlydžiai (Pàlīd ) „kaimo dalis“, „Pietinė, pagal Veiviržą“. 
Vardo kilmė: 1687 m. kaimo vardo forma Paleidei leidžia spėti esant vietovardinės kilmės. Forma, 
užrašyta 1960 m., gali būti iškraipyta (vokiečių rašyboje ilgasis ī paprastai atspindimas kitaip, negu 
šiuose įrašuose). Greičiausiai priešdėlio pa- vedinys iš upėvardžio Le tė601, upė 1860 m. žemėlapyje 
(Urm. 1860) parodyta kaip deš. Veiv ržo int. pietvakarinėje kaimo pusėje, greičiausiai, tai kitas 
P ktvardės vardas. Dar pastebėtina, kad kaimo pietinėje dalyje būta gyventojų, pavarde Le tis 
(Le čio pušynãlis). 

Pallawig* ‒ buv. kaimas prie Sėlenė̃lių, Daupar -Kviet nių snn. (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: nerasta, galbūt tai yra tie patys Sėlen liai? 
Vardo kilmė: iš pavardės Palavỹkas, kuri buvo paplitusi tik Klaipėdos krašte, daugiausiai Dovil  ir 
Kretingãlės snn.602 (LPŽ 2: 377). Pavardės kilmė neaiški, tačiau tikėtina, kad baltiška. Galbūt sietina 
su liet. tarm. palavỹkas, palav kas ‚valkata, pasileidėlis‘. Jos turėtojų krikšto vardai beveik visais 
atvejais adaptuoti. 

Pangesa  (3b) – kaimas Pr ekulės snn., 2 km į vakarus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 141 gyv. 2011 – 77 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Ponjessen 1638, Poniessen 1678 (BžnViz XVII: 123, 146), Jessen Pahn 1722 
(Deltuvienė 2006: 380), Panjessen 1776 (Deltuvienė 2006: 380; Reymann 1849), Pahn Jessen od. 
Jessen Pahn, Pangessen 1785 (Sembritzki 1918: 204; Goldbeck 1785: 56), Pahnjessen oder Jessen 
Pahn (SchrK 1796), Pahnjessen (SchrK 1802), Gut Pangessen (Urm. 1860), Pangessen, Gut 
Pangessen (KDR), Pangessen (Messt. 1912), Pangesai / Pangessen (Klkr 1923), Pongesai (Klkr 
1926), Panjesai°603, Ponjezai°, (VP 2: 284). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pangès · (taip)604 „buvo 5 ūkiai“, „apie 2 km į pietvakarius nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: neaiškios kilmės; sprendžiant iš užrašymų, galėtų būti sudurtinis iš asmenvardžio 
Jes- (plg. Jesaitis ir pan.) (VP, ten pat) ir neaiškios reikšmės Pan-(?). Pėteraičio siūloma prūsiška 
vandenvardinė kilmė taip pat įmanoma, plg. pr. pannean ‚raistas‘ (PKEŽ 3: 217), 1267 Panyen, 

 
601 Šiuo požiūriu atkreiptinas dėmesys į formą Paleidei 1678 (BžnViz XVII: 157).  
602 Pallawicks, Pallaviks: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Palawicks&ofb=memelland&modus=&lang=de 
603 Panjesai Pėteraitis pateikia antraštine forma (VP 2: 284).  
604 Taip sukirčiuota transkribuota forma kelia abejonių dėl kirčiuotės nustatymo.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Palawicks&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1422 Panygen ‚jelzt Sumpf‘ ir kt. (Gerullis 1922: 114), tačiau sunku paaiškinti santykį su dvinariu 
vardu, kuris ne kartą pasirodo užrašymuose. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). MLE neaprašytas. 
Panges  apylinkėse yra kapinynas, kurį tyrinėjo Bezzenbergeris ir vėlesni archeologai 
(Bezzenberger 1914b)605. 

Parpai° / Parpa°*606 ‒ kitas Mantinų kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mantinai°. 
Vardo kilmė: daugelis šaltinių nurodo lietuvišką dgs. formą, kuri neleidžia abejoti baltiška vardo 
kilme. Asmenvardinę kilmę liudija 1511–1520 m. prie Bónės minimas Joan Parpel (Rowel 2005: 
31). Pėteraitis kaimo vardą sieja su *Parpa ar pan. (VP 2: 287), plg. dar Parpließ (Ti žės apskr.), 
tikriausiai sietina su liet. pa pti ‚plerpti, knarkti‘. 

Pãšalteikiai* (1) ‒ buv. kaimas prie Šalte kio upelio Veiv ržėnų snn., sujungtas su Dvylia s 1894 m. 
(Sembritzki, ten pat; Gause 1983: 94). 
Kiti vardai ir formos: Paßalteiken 1875 (Sembritzki 1918: 204), Paschalteiken (Urm. 1860), 
Paszalteiken (Reymann 1849, 1875), Paszalteikiai (Klkr 1923a)607. 
Eksp. 1959–60 (Grnv, Dvyli  ank.): Pàšalteikē „kaimo dalis prie Šalte kio upelio“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis šio kaimo vardą, skirtingai negu kito, kuris yra Paka nės apskrityje, kildina 
iš asmenvardžio Šalteikis608 (VP 2: 289), tačiau šiuo atveju reikia remtis upėvardžiu Šalte kė, kurio 
jis į savo tyrimų medžiagą neįtraukė (žr. „Upių vardai“). 

Paterischken* ‒ buvęs nedidelis žvejų kaimelis prie Kuršių marių, tarp L žijos kaimo ir Juodeglyno pelkės 
(Urm. 1860). 
Kiti vardai ir formos: nerasta. Lietuviška vartosenos tradicija nežinoma. 
Vardo kilmė: iš pavardės, kuri užfiksuota istoriniuose dokumentuose (Christof Pader 1503 m. 
gauna  žemės netoli Sme tės) (Sembritzki 1918: 204). Plg. dar pvd. Poderis ir pan. (LPŽ 2: 485). 
Kaimelis sunyko dar XIX a., 1841 m. jame buvo tik 2 žvejai, o po 50 metų – 1 (Sembritzki, ten 
pat). 

Patrajahnen* ‒ kitas, tik vokiečių kalboje vartotas Pótrų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Pótrai. 
Vardo kilmė: iš pavardės *Pātra ir vardo Jahn. Fenzlau rašo, kad tik vokiečių kalboje vartota forma, 
kur po pavardės eina vardas. 

Patzen Szimke* ‒ kitas Šiliniñkų kaimo vardas, fiksuojamas iki XIX a. Nurodytas tik viename šaltinyje, 
Pėteraitis nemini. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, rekonstruotinas kaip Pociai* ir Šimkai*. Abu asmenvardžiai 
gerai žinomi lietuvių vardyne (LKŽ 2: 483, 931, 932). 

Pauga * (3) ‒ buv. kaimas ir dvaras Daupar -Kviet nių snn. priešais Jõnušus, kitoje plento pusėje, 3 km į 
vakarus nuo Daupar . 1925 ‒ 95 gyv.609. 
Kiti vardai ir formos: Paugen 1684 (BžnViz XVII: 79; Part. 1725, Reymann 1849; Messt. 1912; 
Memel 1941; R-56), Martin Garn 1730, Garn Martien 1736 (Lange: 579), Martin-Garnen oder 
Paugen (Goldbeck 1785: 93),  Paugen oder Martin Garn (Garnen) (Sembritzki 1918: 205), Paugen 
auch Martingarnen (SchrK 1796), Martingarnen 1871 (Lange, ten pat), Martin Garnen (Reymann 
1875), Lydimai / Paugen (Klkr 1923), Dv. Lydimai (Klžem. 1938), Lýdimai (VP 2: 227). 
Sovietmečiu kaimas išnyko. 

 
605 Detaliau https://kvr.kpd.lt/#/static-heritag e-detail/2fabb0ec-031c-411c-a316-3ca4943d3ac1 
606 Pėteraitis vienaskaitinę formą tikriausiai perėmė iš Kalvaičio (VK: 45), tačiau tarp jo paties pateiktų formų yra daugiskaitinės, 
kurias jis, tikriausiai ėmė iš žemėlapių ar Sembritzkio (VP 2: 239). 
607 Nors kaimai jau senokai buvo sujungti, 1923 m. nustatant lietuvišką kaimo vardo formą, pirmiausia buvo pasirinktas vardas 

Pašalteikiai (Klkr 1923a), tačiau tų pat metų gruodžio mėn. ‒ Dvyliai (Klkr 1923). 
608 Tokio asmenvardžio jokiuose šaltiniuose Klaipėdos krašte neužfiksuota, kaip ir apskritai lietuvių vardyne. Autorių galbūt 
paveikė Simonaitytės išgalvotas personažo vardas.  
609 Kituose šaltiniuose nurodoma, kad Paugen yra kitas Gõbergiškės kaimo vardas, žr. 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritag e-detail/2fabb0ec-031c-411c-a316-3ca4943d3ac1
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Vardo kilmė: iš pavardės Páuga, plg. lat. pvd. Pauga iš lat. pauga ‚pakaušis, sprandas‘, ‚užsispyrėlis‘ 
(LPŽ 2: 406; ME 3: 127), Klaipėdos krašte ji visai nepaplitusi. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1875 m. Pauga  
priklausė Daupar  dvarui, XX a. buvo savarankiškas dvaras (Sembritzki 1918: 205). 1903 m. 
dvaras su palivarku Neufelde valdė 264 ha žemės, vertėsi olandiškos veislės galvijais, pievą pardavė 
Kla pėdai. 1925 m. dvare su Pakrantės palivarku gyveno 95 žmonės. Sovietmečiu Lýdimų (Paug ) 
dvaro ir Pakrantės palivarko sodybos buvo visiškai sunaikintos, vietovė tapo nebegyvenama 
(Purvinas 2019: 206). 

Paugen* ‒ kai kuriuose šaltiniuose nurodomas kaip Gõbergiškės k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Gõbergiškė. 
Vardo kilmė: žr. Pauga . 

Paul Miekutten* ‒ 1594 m. nurodomas kaip vietos, kurią įsigijo Urban Jagenteuffel, Krókų žvejybos 
prižiūrėtojas, vardas (Sembritzki 1918: 78). Tai viena iš valdų, su kuria siejamas Pr ekulės įkūrimas, 
viena iš Pr ekulės istorinių dalių. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška vardo forma nežinoma, galbūt *Mikučiai ar pan. Greičiausiai iš 
pavardės Mikutis610. 

Paulien Jacob / Polin Jacob* ‒ kitas Grabi  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grabia . 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Meskarkel apylinkėje minimas Jan Polenn, Kretingãlės ‒ Thomas 
Pholenn (Rowel 2005: 30). Pavardė gali būti iš asmenvardžio Paul- ar Pol-, sietino su krikšto vardu 
Paulius. Galimas dalykas, kad vardas įgijo regionui būdingą asmenvardinę priesagą -in- / -īn, plg. 
Brusdeilins, Dautzin, Glaudienen ir pan. Tačiau su šia priesaga gali būti ir vokiečių asmenvardžiai. 
Tiksli baltiška šio vardo forma dabar nežinoma. 

Paupėliai°* – žr. Paupulia . Pėteraitis formą Paupėliai° laiko pagrindine (VP 2: 291), tačiau tarpukaryje 
oficialiai įteisinta buvo Paupulia . 

Paupeln Jacob* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1898 m. sujungtas su Ẽgliškiais. 
Kiti vardai ir formos: Wentzkay (taip) (Part. 1725), Paupeln Jacob oder Paupellen Jakob od. 
Wentzken, Wensken 1785 (Sembritzki 1918: 205), Wentzken 1730 (Lange, ten pat; SchrK 1802; 
Urm. 1860), Paupell Jacob 1736 (Lange: 581), Paupeln Jacob auch Wentzken (SchrK 1796), 
Wentzken oder Paupelen Jacob (Goldbeck 1785: 114), Wenzken (Reymann 1849), Wensken 
(Reymann 1875; KDR), XX a. neberodomas. Kaip matyti, vardas Venckai pasirodo anksti, ir, ko 
gero, yra ankstesnis už Paupeln Jacob. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio *Paupelis ar pan. (žr. dar Paupulia ), galbūt iš liet. pãupelis ‚vieta 
prie upelio‘, tačiau gali būti ir priesagos -elis vedinys iš paupỹs / - .611 Identiškai užrašytas 
asmenvardis Kurše (Poupell 1578) Blesės etimologizuojamas kitaip (Blese 1929: 43). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Paupulia * (3b) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., sovietmečiu sujungtas su Pip rais. 1925 ‒ 46 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Peter Paupel (taip) (Carte 1670), Paupel-Peter 1726 (Deltuvienė 2006: 364), 
Paupeln (be datos), Paupellen Peter 1730 (Lange: 581), Paupullen-Peter (Goldbeck 1785: 115), 
Paupeln Peter oder Paupellen Peter, Paupulln Peter 1785 (Sembritzki 1918: 205), Paupullen oder 
Paupullen Peter (SchrK 1796; Urm. 1834), Paupullen (SchrK 1802), Paupuln Peter (Urm. 1860), 
Paupuln (Reymann 1849; 1875; KDR), Paupeln-Peter (Messt. 1912), Paupėliai° (VP 2: 291; VK: 
50), Paupuliai / Paupeln-Peter (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: Pėteraitis, pagrindine laikydamas formą Paupėliai, mano, kad tai -ėl- vedinys iš 
pavardės Paupis (VP, ten pat). Tokia forma pavardės sąrašuose nėra, tačiau šiose apylinkėse gana 
gausiai paliudytos pavardės: Paupelis ir Paupulis612. Žr. dar Paupeln Jacob. Greičiausiai jos yra 
vietovardinės kilmės, gimusios ten pat, prie Dãnės / Dañgės. 

 
610 Mikuttis, Mikutat ir pan.: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Mickuteit&ofb=memelland&modus=&lang=de 
611 Kad priesaga -elis gali būti asmenvardinė, verčia galvoti tai, kad šioje tarmėje vartojama upãlis ‚upelis‘.  
612 Paupelis, Paupullis : http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Paupelis&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Mickuteit&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Paupelis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1817 m. kaime buvo 32 
gyv., XIX a. vid. – 31 gyv. Per kaimą ėjo kalias į Kuršeliùs, veikė karčema. 1905 m. – 53 gyv. 
Pradinė mokykla įkurta prieš 1781 m., 1936 m. joje mokėsi 43 mokiniai, mokyta dviem kalbomis 
(MLE 3: 494). 

Pele kiai* (2) ‒ buv. kaimas prie Eket s, šalia Radaili , Séndvario snn., 1925‒ 41 gyv. išnyko sovietmečiu. 
Kiti vardai ir formos: Klaus Pellek (taip) (Carte 1670), Urbigken (Part. 1725), Pelleicken Claus 1726 
(Deltuvienė 2006: 365), Pelleiken (be datos), Klauspelleiken prieš 1730, Pelleicken Clauß po 1736 
(Lange: 583), Pellaiken-Claus (Goldbeck 1785: 115), Klaus Pelleicken 1785 (Sembritzki 1918: 
205), Peleicken Claus oder Urbicken (SchrK 1796), Urbicken (SchrK 1802; Reymann 1875; KDR), 
Vw. Urbicken (Peleiken Claus od. Löbgirren) (Urm. 1860) 613, Urbicken, Löbgirren (Reymann 1849; 
1874), Pelleiken-Klaus (Messt. 1912; R-56), Urbikiai / Pelleiken-Claus (Klkr 1923), Pileikiai° 
(VP 2: 294). 
Vardo kilmė: kaimo vardo pradininkas tikriausiai yra Eket s k. 1511–1520 minimas Claus Pellep 
(Rowel 2005: 30)614, ta pati vieta 1540 m. nurodyta kaip Claus Pelleck, jau XVI a. pavardė buvo 
užfiksuota kitoj vietoje ‒ pajūryje ir pamaryje: Nagliuose Merten Pelleck, Drẽvernoje Albrecht 
Pelleck (Diehlmann 2006: 82, 113, 134), Pelek šalia Kunkių, prie Ka klės (Carte 1670). Kildintina 
iš pvd. Pele kis, kuri paplitusi tik Klaipėdos krašte (VP 2: 294; LPŽ 2: 425). Duomenų bazės 
informacija rodo, kad XIX a. niekur kitur, išskyrus Kuršių neriją ir (retai) lietuviškąjį pamarį, ši 
pavardė nefiksuojama615. Greičiausiai tai sulietuvėjęs kuršiškas asmenvardis: plg. lat. pelēks ‚pilkas‘. 
Etimologinė sąsaja galima ir su pr. Pellicke, Pelike (Trautmann 1925: 75). Ryšys su liet. pvd. Pelỹs, 
Pẽlis ir pan., kurios LPŽ autorių siejamos su krikšto vardo Feliksas santrumpa, mažai tikėtinas 
(LPŽ 2: 426) dėl gana ankstyvo fiksavimo. Tačiau neišleistina iš akių ir sąsaja su pvd. Pleikis616, 
kuri fiksuojama vakarinėje Lietuvos dalyje, ypač Klaipėdos krašte, plg. vv. Ple kiai, Kretingãlės snn. 
1785 m. Pele kiai nurodomi kaip karališkas kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat)617, 1896 m. prie 
kaimo prijungti Gažiai (Gahßen) (Sembritzki 1918: 205). 1905 m. turėjo kaimo bendruomenės 
statusą, 10 gyv. namų, 53 gyv. (MLE 4: 608). Urbikius 1785 m. Sembritzkis nurodo kaip dalinai 
priklausančius Pele kiams (Theil v. Pelleiken Claus), o XX a. pradžioje kaip Eket s dvaro palivarką 
(Sembritzki 1918: 221; Lange: 800). 

Pelliten* ‒ istoriniuose šaltiniuose paminėtas Sudmant  k. (greičiausiai piliakalnio) vardas (Lange: 732), žr. 
Sudmanta  1. Kuriam konkrečiai kaimui, t. y. kuriai istorinei gyvenvietei priskirti šaltiniuose 
minimą Pelliten (Pellicen), Bezzenbergeris abejoja, nes esą tai galėjo būti bendrinis žodis ‚pilis, 
piliavietė‘ (Bezzenberger 1894: 114). 

Pémpiai (1) – kaimas Pr ekulės snn., 3 km į vakarus nuo Pr ekulės. 1905 ‒ 58 gyv. 2011 ‒ 35 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pempen 1678 (BžnViz XVII: 146; Part. 1725; SchrK 1802; Urm. 1860 ir 
vėliau), Tarwieden Andreß 1717, Tarwieden Andres 1722 (Deltuvienė 2006: 375), Pempen od. 
Tarwieden Andres 1785 (Goldbeck 1785: 166; Sembritzki 1926: 205; Lange: 584), Tarwieden oder 
Pempen (SchrK 1796). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pîmp  (taip) „buvo 5 ūkiai, apie 3 km į vakarus nuo Priekulės“, „kaimas 
kartais prijungiamas prie Pjaulų, kartais ir savarankiškas būdavo. Dabar lyg ir atskiras kaimas“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Pémpė (Fenzlau 1936: 105), kuri gausiai paliudyta apylinkėse618; ši iš liet. 
pémpė ‚pelkių paukštis (Vanellus vanellus)‘. 
Kaimas kūrėsi pelkėtoje įduboje, vėliau netoli kaimo buvo kasamas gintaras. Buvo palivarkas, kuris 
1912 m. prijungtas prie Klioši  girininkijos (Sembritzki 1918: 205). 1785 m. minimas kaip 
karališkieji ūkiai, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1817 m. laisvųjų žemdirbių kaime buvo 12 
gyventojų, 1846 – 33 gyv., 1905 – 54 gyv. Į architektūros istoriją įėjo Mikelio Kuršaičio sodyba, 

 
613 Urm. 1860 nurodoma kaip ta pati vieta, tačiau Reymanno Löbgirren pažymėta atskirai nuo Urbicken (Reymann 1874).  
614 Greičiausiai klaidingai užrašytas asmenvardis. 
615 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Peleikies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
616 Kuršių nerijoje išlikusių šios pavardės turėtojų kuršininkų palikuonys ir jų bendraamžiai dažnai oficialią pavardę Peleikis taria 
Pleiķis.  
617 Goldbecko klaidingai nurodyta, kad kaimas yra prie Gėgės, tačiau Kretingãlės parapijoje (Goldbeck 1785: 115).  
618 Pempe, Pempate: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pempe&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Peleikies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pempe&ofb=memelland&modus=&lang=de
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kurią, kaip tipišką Klaipėdos krašto laukininkų buities pavyzdį, aprašė Richardas Detlefzenas. 
XX a. pradžioje sodybos buvo abipus vieškelio Priekulė–Dreverna (MLE 4: 518). 

Pe kamai* (1) – buv. kaimas Kretingãlės snn., 1896 įtraukas į Bruzdéilynus (Sembritzki 1918: 205). 
Kiti vardai ir formos: Jurgen Perkam (Carte 1670), Perkammen (Part. 1725), Perkamen 1730, 
Perckam po 1736 (Lange: 585), Perkam-Gerge (Goldbeck 1785: 116; SchrK 1796; 1802) Perkam 
Görge (Perkahmen) (Urm. 1860) ir vėliau, XX a. žemėlapiuose nebeminimas; Pe kama (VP 2: 
297)619. 
Vardo kilmė: 1540 m. Meschekerkell kaime registruotas Jorge Perkam (Diehlmann 2006: 60). 
Kaimo vardas iš pavardės Pe kamas (Fenzlau 1936: 97), kuri gerai paliudyta apylinkėse620, plg. dar 
Pe kumas. Pavardė reta, paplitusi tik Klaipėdos krašto šiaurinėje dalyje, dar užfiksuota Darb nuose 
(asmuo latvis), LPŽ ją laiko neaiškios kilmės (LPŽ 2: 428). Tikriausiai sietina su Kuršo avd. 
Perckum, kurį Blesė laiko Perkun variantu (Blese 1929: 301), plg. lat. pḕrkûns (ME 3: 209), liet. 
perk nas, pr. percunis ‚perkūnas‘ (PKEŽ 3: 265). Nors baltų vardyne vietovardžių, kilusių iš 
mitonimo su šaknimi perk- ‚perkūnas‘ yra daug, šiuo atveju vardo forma ir sąsaja su paliudytu 
asmenvardžiu rodo asmenvardinę kilmę.  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Peskõjai (2) – kaimas, buv. dvaras Kretingãlės snn., 3 km į pietvakarius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 24 gyv., 
2011 ‒ 148 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Urban Peßkajen (Carte 1670), Pesskaijen (Part. 1725), Peskojen od. Urban 
Pyßkayen od. Pieskayen Martin 1785 (Sembritzki 1918: 206), Peskoyen (SchrK 1796; 1802; Urm. 
1832), Peskojen (Urm. 1860; KDR; Messt. 1912), Pestkojai (VP 2: 299), Pėstkojai / Peskojen (Klkr 
1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 Kretingalėje minimas Pickanis Kayeil (Rowel 2005: 31)621, 1540 m. 
Vrbann Peeßke (Diehlmann 2006: 57). XVII a. atsiranda forma Urban Pyßkayen. Atrodo, kad 
ankstyvesnė vokiečių rašyba su ā galėjo atspindėti o, dar tariamą su ā atspalviu, tačiau vėliau 
rašomas o, nes, matyt, taip keitėsi tarimas tarmėje. Fenzlau jau nurodo vėlyvą šio vardo tarimo 
stadiją su nežymiu uo atspalviu (Fenzlau 1936: 41). Vardo kilmė aiškiai iš asmenvardžio, tačiau 
tolimesnė etimologija nėra visai aiški (VP 2: 299). Nustatant oficialias lietuviškas formas, atrodo, 
būta nepagrįstos etimologijos, dėl kurios poveikio po 1923 m. atsirado forma Pėstkojai. 
Artimiausia sąsaja, ko gero, yra latvių tarmėse: pesks ‚plunksnuotas, plaukuotas (?)‘, pvz., peșka 
kāja622. 
Gabriel Langenguth 1685 m. nusipirko vietoje, vadintoje Urban Pyßkayen, žemės. 1785 m. vieta 
nurodoma kaip kulminis dvaras, 1913 m. dvaras priklauso Karlui Kraus (Niekammer: 291), 
1916 m. dvaro apylinkė (Sembritzki 1918: 77). 

Peter Sudmanten* ‒ kitas Kálviškių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kálviškiai. 
Vardo kilmė: iš balt. avd. Sùdmantas ir krikšto vardo Peter. žr. dar Sudmanta . 

Peter Waffer Matz* ‒ kitas Vóveriškių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Vóveriškiai. Lietuviška vartosenos tradicija nežinoma. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio su šaknimi *Vāver-, plg. liet. voverė, lat. vāvere. Toks užrašymas 
atspindi seną tarminę ypatybę, ā vietoje vėlesnio o. Kiti du vardai yra krikšto vardai. Tai vienas iš 
retesnių atvejų, kai kaimo vardas susideda iš trijų žodžių. Toliau žr. Vóveriškiai. 

Petrãšiai* (2) ‒ kitas Klipšči  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Klipščia . 
Eksp. 1959–60 (Vng, Klipšči  ank.): Kl pšt . 

 
619 Neaišku, kuo remdamasis Pėteraitis atstato mot. g. vns. formą Pe kama.  
620 Perkams http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Perkams&ofb=memelland&modus=&lang=de  
621 Pirmoje dalyje gali būti perrašymo klaida, antroji dalis tikriausiai skaitytina *Kājel-, plg. Kojẽliai ir pavardę Kojelis, paplitusią 
Agluon nų apylinkėse.  
622 pe̦ska kāja ‚ein in eine pastala gekieideter Fuss, an dem Stroh klebt‘ (ME 3: 203). 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Perkams&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: iš pvd. Petrašius iš le. Piotrasz, Pietrasz (iš krikšto vardo Petrus), kuri šiaurinėje 
Klaipėdos krašto dalyje itin reta; jos variantas Petroš- paplitęs į rytus nuo Šilùtės 623, todėl manytina, 
kad kaimo įkūrėjas buvo atsikėlęs iš Didžiosios Lietuvos. 

P žaičiai (1) – gyvenvietė Veiv ržėnų snn., 8 km į vakarus nuo Veiv ržėnų, abipus A sės upės. 1925 – 231 
gyv., 2011 ‒ 312 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Peschaiten (Part. 1725), Pehßen Gerge (Lange: 623), Pehszen Gerge od. 
Pehßeiten (Peßaiten) 1785, vėliau Pößaiten (Sembritzki 1918: 205; VP 2: 301), Pehszeiten oder 
Pehszen Gerge (Goldbeck 1785: 115), Pehszen Simon (Goldbeck 1785: 115), Poeszen Gerge oder 
Poeszen Siemon oder Poeszeiten (SchrK 1796), Poeszeiten (SchrK 1802; Reymann 1849), Pezaiten 
1820 (Lange, ten pat), Poeszeiten ir Poeszeiten Krug (Urm. 1860), Pezeiten (Reymann 1875), 
Pöszeiten (1895), Pößeiten (Messt. 1912), Pėžaicziai / Poeßeiten (Klkr 1923a), Pėžaičiai / Pöszeiten 
(Klkr 1923b). 
Eksp. 1959–60 (Grnv): P žaitē „Klaipėdos r. Pėžaičių apyl.“ 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. apylinkėje minimi Jan Pesath ir Symon Pesath (Rowel 2005: 29), 
1678 m. Jurgis Piež (Sembritzki, ten pat), 1685 Jurg Piez (BžnViz XVII: 120). Gali būti, kad kaimo 
įkūrėjo šeimos pavardė buvo vartojama dvejopai ‒ Pėž(as / ius) ir Pėžaitis, plg. dar Pieszatis (VK: 
15), kai kada šios kilmės pavardės turi priesagą -inink- (plg. lat. -iniek-)624. Pavardės kilmė sietina 
su liet. p žius ‚kas lėtai pėdina, vaikšto basas‘ (LPŽ 2: 446; LKŽe). 
Apylinkėse gyventa priešistoriniais laikais, čia tyrinėtame kapinyne rasta III–XIII a. radinių 
(Tamulynas 2001). Kaimas nuo XV a. buvo pasienyje su Lietuva. 1785 m. Pehszeiten oder Pehszen 
Gerge minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos su 8 sodybom, o Pehszen Simon buvo 
karališkasis kaimas su 7 sodybom (Goldbeck, ten pat). Vėliau nurodomas kaip vienas kaimas. 
1817 m. ‒ 56 gyv. Nutiesus plentą, gyvenimas susitelkė prie kelio: veikė mokykla, muitinė, 
karčema, kuri rodoma ir žemėlapiuose. 1905 m. – 216 gyv. XX a. pradžioje čia buvo paskutinė 
siaurojo geležinkelio, jungusio jį su Klaipėda ir kitomis Klaipėdos krašto gyvenvietėmis, stotis. 
Veikė užeiga su krautuvėmis, lentpjūvė, kepykla, vėjo malūnas. Kūrėsi lietuviškos draugijos, tačiau 
1936 m. mokykloje buvo mokoma vokiečių kalba (Juška 2003: 408). 1939 m. – 270 gyv. 
Sovietmečiu buvo nuardytas geležinkelis, P žaičiai buvo kolūkio gyvenvietė (MLE 3: 557). 

Picktaszen Bendig* ‒ žr. Piktõžiai. 
Picktaszen Nausseden* ‒ nausėdijų (vad. šatulininkų) kaimelis, vėliau susiliejęs su Piktõžiais; 

Kiti vardai ir formos: Picktaszen Nauseeden (Goldbeck 1785: 118; Lange: 594). 
Vardo kilmė: žr. Piktõžiai ir Naus džiai. 
1785 m. minimas kaip šatulinis kaimas prie sienos, 5 sodybos (Goldbeck 1785: 118). 

Pidden* ‒ buv. kaimas prie D džiojo Taurãlaukio, XIX a. prijungtas prie Lãbrenciškių. 
Kiti vardai ir formos: tokia pat forma nurodomas XVIII ir XIX a. vid. šaltiniuose (Goldbeck 1785: 
118; SchrK 1796; 1802; Reymann 1849). Tiksli lietuviška forma nežinoma. Pėteraitis šio kaimo 
nemini. 
Vardo kilmė: asmenvardis Pidda minimas tarp pirmųjų Taurãlaukio–Pu malių gyventojų jau 
pačioje XVI a. pradžioje625. Jo kilmė greičiausiai kuršiška, plg. lat. pidele ‚neramus, lengvabūdis 
žmogus‘ (ME 2: 212), arba tai kuršių atneštas finizmas, plg. est. pide ‚lazdelė, pagalys‘, lybių pide 
tara ‚statinių tvora‘ (EH 2: 230). 
1785 m. minimas kaip bajoriškasis dvaras su 2 sodybom, priklausantis D džiojo Taurãlaukio 
bajoriškajam dvarui. Kada tiksliai prijungtas prie Lãbrenciškių (Charlottenhof), nėra žinoma. 

Piktõžiai (2) ‒ kaimas Dovil  snn. 12 km į pietryčius nuo Gargžd , prie buvusios valstybės sienos. 1925 – 
121 gyv., 2011- 48 gyv. 

 
623 Petrosch, Petroschis ir pan.: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Petroszis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
624 Peszeninks, Pezius, Pezus, Peszate: http://genwiki.genealogy.net/P%C3%B6szeiten/Bewohner 
625 Sembritzkis rašo, jog 1504 m. kulmiškąją teisę įgyja Tauralaukio savininkai, prieš tai nusipirkę žemes iš ūkininkų Michel Admin, 
Graudusch ir Pidda (Sembritzki 1918: 91), žr. dar Graud šiai 2.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Petroszis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/P%C3%B6szeiten/Bewohner
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Kiti vardai ir formos: Piktozen 1683 (BžnViz XVII: 124)626, Picktaßen Bendigk 1717, Bendig 
Pictaßen 1723 (Deltuvienė 2006: 366), Pickthaszen Bendig 1730, 1776 (Lange: 594; Deltuvienė, 
ten pat), Pietaszen oder Pietaszen Bendig (SchrK 1796)627, Picktaszen Bendig (Goldbeck 1785: 118), 
Piktazen 1820 (Lange, ten pat), Pietaschen (Reymann 1849), Pictaszen (Urm. 1860), Piktaszen 1895 
(Lange, ten pat; Reymann 1875), Pictaßen (Messt. 1912; Lange, ten pat), Piktožiai / Piktaszen 
(Klkr. 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): pẹktuõž . 
Eksp. 2019 (HL): „piktõžiai turi būti, pẹktõž . į piktõž‘s“. 
Vardo kilmė: greičiausiai asmenvardinės kilmės iš *Piktožius ar pan., plg. dar Piktazus, Piktozus 
Šilviuosè, Klišiuosè, dar žr. Piktuižis (LPŽ 2: 453). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. kaime 
gyveno 109 žmonės, visi kalbėjo lietuviškai (MLE 3: 574). Už kaimo, visai šalia sienos, link 
Pózingių, yra kalva su istorinių įtvirtinimų likučiais, vad. Piktõžių šánsas. Piktõžių gynybinius 
įtvirtinimus žvalgė Bezzenbegeris (Bezzenberger 1914a: 184, 185). Kaime yra buvęs apie 3 m 
iškilęs didelis akmuo, tačiau neišliko. 

P ktvardžiai* (1) ‒ kitas Šaukli  kaimo vardas. XX a. vid. šiuo vardu nurodoma Šiliniñkų kaimo dalis (eksp. 
1959–60). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šiliniñkų anketa): P ktvard  „kaimo dalis, rytinė, į Šauklių kaimo pusę“. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šauklia . 
Vardo kilmė: nuo upės vardo P ktvardė. 

Pilatiškiai*‒ rekonstruotas išnykusio kaimo vardas Dovil  snn., dab. Rusli  kaimo dalis greta Dovil  
piliakalnio. 
Kiti vardai ir formos: Pillaitischken 1685 (BžnViz XVII: 78), Pillatischken (Part. 1725; SchrK 
1796), Schmidt Matz oder Pillatischken (Goldbeck 1785: 144; SchrK 1802), Pilatischken (taip) / 
Schmidt Matz (Urm. 1860), Schmid Matz (taip) (Reymann 1875; KDR), Schmidt Matz (Lange: 
691). 
Vardo kilmė: kaimas yra greta Dovil  piliakalnio, vienas iš jo vardų galėjo būti *Pilatė ar Pilaitė 
(greta Pilãlės ir kt.), taigi kaimo vardas yra priesagos -išk- vedinys iš pilãtė ‚maža pilis, 
piliakalnis‘628. 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1896 m. prijungtas prie 
Rusli  (Lange: 691). XX a. žemėlapiuose nei Pilatiškiai, nei Schmid Matz neberodomi, toje vietoje 
Russlen (Messt. 1912). 

Pillputten Matz* ‒ istorinis Kuodži  k. Pr ekulės snn. vardas. Lietuviška vartosenos tradicija nežinoma. 
Vardo kilmė: iš pavardės, tačiau neaišku, kaip ją atstatyti ‒ *Pilputis, *Piliputis ar pan. 

Pip rai* (2) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn. 3 km į pietus nuo Kretingãlės, prie Dãnės / Dañgės upės. 1925 ‒ 
56 gyv. 2011 ‒ 46 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pipir (Carte 1670), Piepir Jacob 1726 (Deltuvienė 2006: 366), Pipirren (Part. 
1725), Piepern Jacob po 1736 (Lange: 597), Pippiren Jakob oder Pippirn 1785 (Sembritzki 1918: 
206), Pippirren oder Pippiren Jacob (taip) (SchrK 1796), Pippirren (SchrK 1802; KDR), Pippirren 
Jacob (Goldbeck 1785: 120; Urm. 1860), Pipirren-Jakob (Reymann 1849), Pippirn (Messt. 1912), 
Pipirai / Pippirn (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pip rai (anketos tituliniame) / P pirai (taisyta antraštinė), P pẹr  (taip)629, 
“Lyguma, vietomis jauni krūmai“, „buvo 4 gyventojai“, „Apie 13 km į šiaurę nuo Klaipėdos, prie 
Dãnijos“. 

 
626 Vokiečių rašyboje liet. kirčiuotas o dažnai atspindimas a, užrašomas nenuosekliai, dėl to iškyla rekonstrukcijos problemų, plg. 
dar Kybelkai 3.  
627 Gali būti korektūros klaida, atsiradusi nurašinėjant iš kitų šaltinių (c perskaityta kaip e), kadangi Reymanno žem. įrašai mažai 

skiriasi nuo Schroeterio, perkeliamos ir klaidos.  
628 Deltuvienės nuomonei, kad šį vardą reiktų sieti su avd. Pilotas (Deltuvienė 2006: 330), autorė nepritaria. 
629Iš transkripcijos atrodo, kad galėtų būti 3-osios kirčiuotės su atitrauktu kirčiu vardininke (?), t. y. Pipiraĩ. Tačiau ir anketos 
tituliniame, ir vėliau įteisintoje formoje yra 2-osios kirčiuotės.  
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Vardo kilmė: iš liet. pavardės Pip ras, kuri čia gerai paliudyta630. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE informacijos apie 
šį kaimą nėra. 1897 m. sudarytas sujungus Pippirn Jacob ir Dautzin Toms (Thomdausen oder 
Blieszen oder Gr. Dautsienen)631 (Gause 1983: 95). Panaikintas 2018 m. (Kavoliutė 2019: 300). 

Pjaulia  (4) – kaimas Pr ekulės snn., prie Kl šupio, 3,5 km į vakarus nuo Pr ekulės. 1925 – 114 gyv. 2011 – 
51 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Piaulen 1683 (BžnViz XVII: 123; Part. 1725; SchrK 1802; Urm. 1860; KDR; 
Messt. 1912), Piaulen Gergen 1717, Gerge Piaulen 1723, Piaul Urbahn Gergen 1724 (Deltuvienė 
2006: 365), Piauten-Gerge (taip) (Goldbeck 1785: 118), Piaulen-Gerge oder Piaulen 1785 
(Sembritzki 1918: 206; SchrK 1796), Piaulen Goerge 1820 (Lange: 593); Piaulen Görge (Reymann 
1849), Piauliai / Piaulen (Klkr 1923), Piaulai / Pjauliai (VP 2: 302), Pjaulai (VK: 52), 
p ul, ∙(Fenzlau 1936: 72)632. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pjiaula 633 (taip), Pj ul 634 „buvo 15 ūkių“, „apie 4 km į vakarus nuo 
Priekulės“. 
Vardo kilmė: galbūt iš pavardės Pjaũlis (Piaulas?, VP, ten pat), tačiau tokios neaptikta nei 
senuosiuose šaltiniuose, nei Klaipėdos krašto registruose. LPŽ Piaũlis ir Piáulokas / Piaũlokas 
užregistruota vos keletą kartų žemaičių paribiuose (Endriejavas, Gargždai), ji kildintina iš liet. 
pjaũlas ‚sutrešusio medžio gabalas‘, ‚supuvęs sienojas, kelmas‘ ir pan. Turint omenyje landšafto 
specifiką, gali būti, kad šio kaimo vardas nėra asmenvardinės kilmės, o priešingai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas kūrėsi tarp Týrų 
pélkės ir Užvod  p evų. 1817 m. laisvųjų žemdirbių kaime gyveno 32 gyventojai, 1846 m. – 75 
gyv. Iškasus V lhelmo kanãlą, buvo sausinamos žemės, kaimas augo. 1905 m. buvo jau 105 gyv., 
iš jų 96 kalbėjo lietuviškai. Mokykla įkurta 1889 m., prieš II p. k. ją lankė 40 mokinių (MLE 3: 
560). 1939 m. – 252 gyv. (Lange, ten pat). Sovietmečiu kaimas sunyko, mokykla uždaryta 1974 m. 
Nuo 1999 m. buvusiame mokyklos pastate gyveno čia dirbusio mokytojo Stanislovo Jankaus sūnus 
dailininkas Linas Jankus su šeima, kurie pastatą išsaugojo. Kaime išlikusios senos kapinaitės. 

Ple kiai* (2) ‒ išnykęs kaimas pietinėje dabartinio Ša pių kaimo dalyje. 1861 m. sujungtas su Ša piais. 
Kiti vardai ir formos: Pleicken (Part. 1725), Pleicken Gerge oder Pleigken Gerge 1785 (Sembritzki 
1918: 207), Pleigken–Gerge (Goldbeck 1785: 121), Pleicken Gerge (SchrK 1802), Pleiken Gerge, 
Pleicken Görge (Urm. 1832), Pleicken Görge (Pelleiken) (Urm. 1860), XX a. žemėlapiuose 
neberodomas. 
Eksp. 1959–60 (Svk, Ša pių ank.): Plẽ·ik’  „kaimo dalis“, „prie Karklininkų“, „Čia gyveno 
ūkininkas, pavarde Ple kis“. 
Vardo kilmė: 1687 m. minimas Jergen Pleigken, 1736 m. Pleitzen Gerge (Kenkel 1972: 130). Kaimo 
vardas iš kuršiškos (?) kilmės asmenvardžio *Pleikis, kurį LPŽ laiko pravardinės kilmės, plg. liet. 
pléikė, ple kė ‚plikė, galvos vieta be plaukų‘, ‚plika, neapaugusi žemės vieta‘ (LPŽ 2: 471), plg. lat. 
pleiķis ‚plikė‘, ‚plikis, nuskurėlis‘ (ME 3: 334). Asmenvardis Pleikis Lietuvoje buvo paplitęs 
Priekulės apylinkėse635, užfiksuotas ir kitur, daugiau palatvyje (LPŽ 2: 471). 
1785 m. Pleicken Gerge nurodomas kaip karališkasis ūkis, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1861 m. 
prijungiamas prie Ša pių (Gause 1983: 95). 

Pleškùčiai (2) – kaimas Pr ekulės snn., 3 km į pietvakarius nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 86 gyv. 2011 – 130 gyv. 

 
630 Pippirs: http://genwiki.genealogy.net/Pippirn/Bewohner  
631 Kaip matyti, kaimų jungimo laiku buvo vartojami keli vieno kaimo vardai.  
632 Atsižvelgiant į šaltiniuose užrašytas formas, Fenzlau transkripciją, 1960 m. anketos duomenis, oficialioji kaimo vardo forma 
atstatytina ne Pjauliai (kaip buvo padaryta 1923 m. ir tuo pagrindu išliko iki dabar) (LTSR ASŽ), bet Pjaulaĩ. Etimologiškai 
grindžiant vienintele retos pavardės forma, nevertėtų ignoruoti kelis kartus paliudytos vietinės tarimo tradicijos. Šaknies pradžios 
pj rašymas suprantamas, pasikeitus rašybos taisyklėms 1997 m.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41265  
633 Taip užrašyta antraštinė forma tiek pačioje anketoje, tiek jos tituliniame puslapyje.  
634 Ir transkripcija, ir antraštinė forma rodo, kad rinkėjas čia girdėjo kietąjį l, įvertinant galimą vietos gyventojų tariamą palatalizuotą 
l vis dėlto galima skirti galūnes -(i)ai ir -ai, kurios virsta ilgaisiais balsiais atitinkamai ā arba ē.  
635 Pleike, Pleikis http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pleick&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://genwiki.genealogy.net/Pippirn/Bewohner
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41265
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Pleick&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Pliszkutten 1683 ir po 1820 (Bažn 123; Lange, ten pat), Plizkutten 1678 
(BžnViz XVII: 146), Plischkutten (Part. 1725; SchrK 1796; Lange: 600), Pleschkutten od. Gudellen-
Thoms 1785 Gudellen-Thoms oder Plischkutten (Goldbeck 1785: 48). (Sembritzki 1918: 207), 
Pliszkutten od. Gudellen Thoms (Reymann 1849), Pleschkutten (Urm. 1860; Messt. 1912 ir vėliau), 
Pleszkutten (KDR), Gavẽliai, Gudẽliai, (VP 2: 309), Pleškučiai / Pleschkutten (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pleškùt  „buvo 9 ūkiai“, „apie 3,5 km į pietvakarius nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: 1540—41 m. Skirvytėje minimas Janell Plyszkuth (Kiparsky 1939: 324) gali būti 
susijęs. Kaimo vardas tikriausiai iš pavardės Pleškùtis (of. Pleszkutis) (VK: 15)636. LPŽ tiksliai tokia 
nėra užfiksuota, pãvardės su šaknimi plešk- gali būti nevienodos kilmės. Panaši Pleškỹs fiksuojama 
tik žemaičių plote, sietina su pleškỹs ‚plepys‘, plešk ti ‚garsiai, daug kalbėti‘ (LPŽ 2: 473). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). Kaimas įsikūrė prie 
Ùžvodų pievų. 1817 m. – 42 gyv., 1905 m. – 92 gyv. Daugumą sudarė lietuviai. Pleškùčių-Panges  
kapinynas buvo žinomas XIX a. pabaigoje, kai jo radiniai pasiekė Karaliaučiaus muziejų, 1997 m. 
jį kasinėjo Tamulynas637. 

Plikia  (4) – gyvenvietė (bažnytkaimis) Kretingãlės snn., 8 km į pietryčius nuo Kretingãlės. 1925 –285 gyv., 
2011 – 607 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pliken Walt (Carte 1670)638, Plicken 1683 (BžnViz XVII: 73; Part. 1725; 
Reymann 1849, 1875, Messt. 1912), Prußen Michel po 1736, Prussen-Michel po 1785 (Lange: 
601), Plicken oder Prussen Michel 1785 (Sembritzki 1918: 207), Prussen Michel od. Plicken (SchrK 
1796; Urm. 1860), Plikken 1820, Plikiai / Plicken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: vardas Plikia  (pradėtas vartoti XVII a., iki XIX a. kaimas turėjo du vardus (žr. 
Prussen Michel). Galėtų būti iš pavardės Plikis, -ys (VP 2: 309), tačiau tokia šiose apylinkėse nėra 
užfiksuota639. Gali būti, kad taip buvo „sulietuvinta“ pavardė Pleikis / -ys, kuri ir kaime, ir 
apylinkėse buvo gerai žinoma, plg. kaimų vardus Pleikiai*, Peleikiai*. LPŽ duomenimis, Klaipėdos 
krašte pavardė Plikis / -ys nėra paplitusi (LPŽ 2: 476), bet plg. lat. vv. pliķu ciems (Plāķis 1936: 
63), MLE kaimo vardą kildina tiesiai iš bdv. pl kas ‚neturtingas, nederlingas‘ ir sieja su tuo, kad 
ten buvusios smėlėtos ir nederlingos žemės. 
XVIII a. pro kaimą ėjo vieškelis, jungęs Plikiùs su Kretingalè. 1815 m. kaime buvo 58 gyv., XIX a. 
vid. kaimas oficialiai dar buvo vadinamas Prussen Michel ir turėjo 153 gyv. Nutiesus kelią į 
Kla pėdą, gyvenvietė tampa bažnytkaimiu (bažnyčia pašventinta 1896 m.), 1892 m. atidaryta 
pradinė mokykla. 1912 m. kaime gyveno 258 gyv. Į Plikiùs iš Kla pėdos buvo nutiestas siaurasis 
geležinkelis, aptarnavęs vietos verslininkus: du dvarelius, lentpjūvę ir ūkininkus. XX a. pradžioje 
veikė lietuviškos draugijos: ūkininkų ir kultūrinė draugija „Beržas“. 1930 m. pastatyta medinė 
katalikų bažnyčia. Tarpukariu čia veikė 2 vėjo malūnai, užeigos, vilnų karšykla, pieninė. Kaimas 
turėjo žandarą. Po karo Plikia  neteko daug gyventojų, tačiau čia dar išliko nemažai paveldo: 
bažnyčia, klebonija, pradinė mokykla, kapinaitės, keletas senų sodybų, žandaro namas. Šalia kaimo 
rastas kapinynas, vad. Heidenschanze, iš kur keletas radinių, datuojamų IX–XIII a., 1882 m. pateko 
į Karaliaučiaus muziejų (MLE 3: 626). 

Plýnšilė* (1) ‒ kaimo dalis Dercekli  k. Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Pl nšil’e „kaimo dalis“, „buvo 4 ūkiai, prie kanalo“. 
„Pro Plynšilės kaimą tiesiai į Tyrų pelkę. Plynšilės kaime gyveno tik 4 ūkininkai: Vilkas, Gvildys, 
Makužis ir Medingis“ (Skrabs 2005). 
Vardo kilmė: iš liet. plýnas ‚plikas, be augmenijos‘, ‚lygus‘ ir š las ‚spygliuočių miškas‘. 

Plucai° / Pluciai°* ‒ kitas, senesnis  Áukštkiemių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Áukštkiemiai. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Eket s kaime minimas Claus Plutczit (Rowel 2005: 31), 1540 m. 
Claus Plutz (Diehlmann 2006: 80). Kaimo vardas sietinas su pavarde Pluca (VP 2: 311; VK: 15), 

 
636 Reta pavardė, duomenų bazėse nefiksuojama.  
637 Žr. Tamulynas 1997b  
638 Pažymėtas ne kaimas, bet miškas, plg. dar Plicker Heide  (Urm. 1860).  
639 Pavardė su šaknimi plik- Klaipėdos krašte labai reta, užfiksuota tik vienoje šeimoje prie Šilùtės: 
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Plicka&ofb=memelland&modus=&lang=de 
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plg. dar Plucas, Pliucas (LPŽ 2: 480), lat. Plūcis. Dėl paplitimo (Lietuvoje tik Klaipėdos krašte)640 
ir ypač dėl šaknies galo c gali būti latviškos (kuršiškos?) kilmės, sietinas su lat. plùkt ‚pešti, rauti, 
skinti‘, plg. liet. pl kti ‚grįsti moliu‘, ‚mušti, perti‘641. 

Plukiai°* ‒ kitas, senesnis Kekgalių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kekgaliai°. 
Vardo kilmė: 1540 m. čia minimas Matz Pluck (Diehlmann 2006: 77). Lietuviška forma čia 
atstatyta pagal Pėteraitį, kuris etimologijos nepateikia (VP 2: 311). Kilmę tikriausiai reikėtų sieti 
su vardu Plucai. 

Podszeiten Niclau* ‒ buv. kaimas netoli Kalótės, 1863 m. prijungtas prie Beñdikų (Rund Görge) (Gause 1983: 
96). 
Kiti vardai ir formos: Poodseiden (BžnViz XVII: 72), Podszeij (taip) (Part. 1725)642, Podscheid 
Nichlau 1736, Podzey Nicklaus 1785 (Goldbeck 1785: 122; Lange: 604), Podszeiten Niclau (SchrK 
1796; 1802; Urm. 1834), Podzait Niklau 1820 (Lange, ten pat), Podzeiten Niclau (Podzeit) (Urm. 
1860), Podzeiten (Reymann 1875; KDR), XX a. žemėlapiuose neberodomas. Pėteraičio 
nurodomas vardas Puodžait yra kito kaimo vardas, žr. Puodžait-Stankus. 
Vardo kilmė: asmenvardžių formos su -ait šiaurinėje Klaipėdos krašto dalyje pasirodo vėliau, negu 
Ragainės ar Šilutės apylinkėse, todėl, jeigu pasitikėsime 1725 m. žemėlapio įrašu, pirmoji 
vietovardžio forma galėjo būti *Puodžiai, vėliau įsigalėjo formos su -ait, kurios per pavardes plito 
iš rytinės Rytprūsių dalies. Pavardė Puõdžius iš liet. puõdžius ‚puodų meistras‘ ir jos priesaginiai 
variantai buvo labiausiai paplitę apie Pr ekulę643, pajūryje užrašyta tik viena šeima Ša piuose. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos(Goldbeck, ten pat). 

Pominge* ‒ nurodomas žemėlapiuose greta Prökol (Carte 1670) kaip du dar nesusijungę kaimai. 
Kiti vardai ir formos: lietuviška vartosena nežinoma, galima bandyti rekonstruoti kaip *Paminijė, 
Pamininjỹs ar pan. Atsiradus dvarams ir įkūrus Pr ekulę, nebeminimas. 
Vardo kilmė: tikriausiai iš baltiško darinio pa- ir M nija; ng vokiečių rašyboje atspindi minkštai 
tariamą (paprastai jotinės kilmės) n. 

Posingen Nausseden* ‒ 1785 m. minimas, tiksliau šaltiniuose nelokalizuojamas, greičiausiai buvo prijungtas 
prie Pózingių. 
Kiti vardai ir formos: Pohsingen Nauseeden (Goldbeck 1785: 123). Lietuviška vartosena nėra 
paliudyta (Nausėdai / Nausėdžiai)? 
Vardo kilmė: žr. Pózingiai ir Naus dai arba Naus džiai. 
1785 m. minimas kaip šatulinis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1916 m. nebeminimas 
(Sembritzki 1918: 208). 

Põškos (4) ‒ kaimas Agluon nų snn., 10 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 282 gyv., 2011 – 78 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Paczkas 1683 (BžnViz XVII: 120), Grütz Paschken 1723 (Deltuvienė 2006: 
364),  Paschken (Part. 1725), Paaschken oder Paaschken Grütz (SchrK 1796), Paaschken (SchrK 
1802; Urm. 1860; Messt. 1912), Paaszken (Reymann 1849, 1875), Paaschken Grütz, Lielischken, 
später Paaschken (Lange: 568), Paaschken Grütz, Lielischken (Sembritzki 1918: 204), Poškai / 
Paaschken (Klkr 1923), gret. Paškiai (VP 2: 229, 313). 
Eksp. 1959–60 (Svk) Puõškas „apie 30 sodybų“, „Kitados čia gyveno ūkininkas, pavarde Poškà. 
Vardo kilmė: iš pavardės Poška (of. Poszka), kuri fiksuojama šiame kaime644. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck 1785: 111). XX a. pradžioje kaime 
gyventa ir katalikų, greičiausiai jie buvo iš Žemaitijos ir galimai sudarė Paaschken Nausseden 
kaimo bendruomenę. 1892 m. Poškosè įkurta pradinė mokykla. Nors absoliuti dauguma vaikų 

 
640 Plucas, Plutzas: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Plucas&ofb=memelland&modus=&lang=de 
641 Deltuvienė laiko vokišku (Deltuvienė 2006: 367), tačiau peržvelgus gana ankstyvą fiksaciją, vietovardžių geografinį 
sistemingumą, pirmuosius įrašus (Plutczit), o ypač baltiškas pavardžių formas ir krikšto vardus (Plucalle, Plucas, Annicke, Martins, 
Kristups, Katryne), vokiškos kilmės versija nėra įtikinama.  
642 Ši forma, fonetiškai užrašyta *Puodžiai, atrodo patikima, kadangi tame pačiame žemėlapyje Ka klės–Kalótės apylinkėse nurodyta 
daugiau lietuviškas formas su -ai turėjusių kaimų vardų, kurie paliudyti gyvojoje kalboje: Kintschey (Kinčiai), Szeimeij (Žeimiai).  
643 Podzus, Podzate: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Podzait&ofb=memelland&modus=&lang=de 
644 Poszka: http://genwiki.genealogy.net/Paaschken/Bewohner 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Plucas&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Podzait&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Paaschken/Bewohner


160 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

buvo lietuviai, 1929 m. čia dirbęs mokytojas lietuviškai nemokėjo, tik apie 4-ojo dešimtmečio 
vidurį buvo mokoma lietuviškai (MLE 3: 661). 

Pótrai (1) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 2,5 km į vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 144 gyv., 2011 – 14 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Patern (be datos), Patren (be datos), Pattra Jahn (be datos)  (Lange: 579), 
Jan Patra (Carte 1670), Patra (Part. 1725; SchrK 1802; KDR), Patra-Jahn (Goldbeck 1785: 114), 
Patra Jahn od. Pattra Jahn, Patern 1785, vėliau Patrajahnen (Sembritzki 1918: 204), Patra oder 
Patrojan (taip) (SchrK 1796), Patern Jahn po 1820 (Lange, ten pat), Patra Jahn (Urm. 1834), Patra 
Jahnen (Patren) (Urm. 1860), Patrajahnen (Messt. 1912), Patrai / Patrajahnen (Klkr 1923), Pótrai645 
(VP 2: 313; LTSR ATSŽ). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Pu ·tr ·. „Pótra Jónis buvęs vienas pirmųjų kaimo gyventojų“. 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Jhan Pater (taip) (Diehlmann 2006: 58)646. Pėteraitis mano, kad 
forma Patrai neteisinga, tačiau nepaaiškina, kodėl (VP 2: 313)647. Jis kildina iš pavardės Pótra 
(Fenzlau 1936: 75).648 LPŽ pavardę Potra, užfiksuotą Salantuose, prilygina pvd. Patrà, kuri 
užfiksuota tik Klaipėdoje ir Šilutėje, ir kilmę aiškina remdamasis rusų ir kt. slavų kalbomis (LPŽ 
2: 406). Išimtinai tik Klaipėdos krašte fiksuojamo asmenvardžio atžvilgiu tai nelabai įtikinama. Vis 
dėlto tariamai lietuviškos pavardės etimologija nėra iki galo aiški. Ko gero, tai senas kuršiškas 
vardas, tačiau patikimo etimologinio pagrindimo rasti nepavyko. 
1785 m. nurodomas kaip mišrus kaimas, 3 sodybos (Goldbeck 1785: 114). 1913 m. kaip dvaras, 
priklausantis kaimo bendruomenei, savininkas Emil Schönwald (Niekammer: 290). 

Pózingiai (1) ‒ kaimas Veiv ržėnų snn., 9 km į vakarus nuo Veiv ržėnų. 1925 ‒ 136 gyv., 2011 ‒ 65 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pasingen 1678 (Sembritzki 1918: 208), Jerellen-Lux 1785, Pohsingen 1785 
(Lange: 610 ), Jerellen Lux oder Pohsingen (Goldbeck 1785: 55), Posingen od. Pohsingen od. Jerellen 
Lux 1785 (Sembritzki, ten pat), Jerellen Lux oder Pasingnen (taip) (SchrK 1796), Pozingen 1820 
(Lange: 610), Posingen (SchrK 1802; Urm. 1860; Messt. 1912), Pozingiai / Posingen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Puôziŋg  „apie 40 sodybų“ „Pózingis – Klaipėdos krašte gana dažna 
pavardė“. 
Eksp. 1959–60 (Grnv): Pôzingē  „pailgas, traukiasi pagal vieškelį 5 km“, „nuo apyl. centro kaimo 
pradžia už 0,5 km“, „kaime gyvenęs žmogus, pavarde Pozingis“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Pózingis, kuri paplitusi Klaipėdos krašte, gerai paliudyta ir šiame kaime649. 
LPŽ šią pavardę laiko neaiškios kilmės, greičiau vokiška (LPŽ 2: 498). Greičiausiai seniai 
adaptuota, nes pirmuosiuose užrašymuose dar atspindima sena tarminė ypatybė – ā vietoje 
vėlesnio o, be to, beveik visų jos turėtojų krikšto vardai turi adaptuotas formas (Jonis, Marinke, 
Adoms, Katre, Jokubs). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos, 8 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE 
neaprašytas. Mokykla įkurta XVIII a. pabaigoje, 1929 m. joje mokėsi 36 moksleiviai, dėstomoji 
kalba buvo vokiečių. 1937 m. mokinių skaičius išaugo, imta dėstyti lietuvių kalba. Su Pózingių 
mokykla susijusi Jono Kybranco biografija650 (Juška 2003: 410). 

Praussel Narkus* ‒ kitas D tuvos kaimo vardas, rašytiniuose šaltiniuose, vienas iš stambesnių D tuvą 
sudariusių ūkių. 
Kiti vardai ir formos: lietuvišką vardo formą sunku atstatyti (*Prūseliai?), toliau žr. D tuva. 

 
645 Nelabai aišku, kodėl Pėteraitis gretutiniu vėlesniu vardu laiko vardą Kop stai, žr. Nors tie kaimai šalia, tačiau ir anksčiau, ir 
dabar tai kitas kaimas. 
646 1511‒1520 m. apylinkėje minimas Jan Putter (Rowel 2005: 31), kuris tikriausiai sietinas su šiuo kaimu. Asmenvardžio forma 
čia, be konteksto, kreipia kita etimologijos linkme, plg. liet. ir la. pvd. Putra, Putrius iš liet. / la. putra ‚košė, sriuba‘. Tačiau tokiu 
atveju sunku būtų paaiškinti, kaip iš tokio etimologiškai skaidraus asmenvardžio atsirado variantai su šaknies a ir o.  
647 Turint galvoje, kad šio krašto tarmėje iki pat XX a. buvo vartojamas o su ā atspalviu, variantas Patrai būtų senesnė forma. 
648 Pavardės forma Patra užfiksuota nepalyginamai daugiau kartų ir beveik išimtinai tik Pótrų apylinkėse, o Potra, Potrus vos po 
kartą Priekulės apylinkėse. Pastarasis variantas gali būti iš Putra, Putrius ar pan., be to, neaišku, kaip ji kirčiuojama. 

Žr. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Potrus&ofb=memelland&modus=&lang=de ir 
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Patra&ofb=memelland&modus=&lang=de  
649 Posingis: http://genwiki.genealogy.net/Posingen/Bewohner  
650 Plačiau apie J. Kybrancą MLE 2: 90.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Potrus&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Patra&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Posingen/Bewohner
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Vardo kilmė: iš etnoniminės kilmės asmenvardžio Praussel Narkus, kuris galėjo reikšti ‚prūselis 
(žmogus iš Prūsijos) Narkus‘. 

Praussel Szamba Peter* ‒ kitas Báičių k. vardas žr. 
Kiti vardai ir formos: žr. Báičiai. 
Vardo kilmė: Praussel gali būti klaidingai užrašytas *Prusel- ‚prūselis, prūsas‘. 1540 m. 
Lãšupėnuose (dab. Dovila ) minimas Jhan Prawßell (Diehlmann 2006: 104); Szamba atstatytinas 
kaip Žamba iš liet. ža bis ‚medinis arklas‘ arba ža bas ‚ko nors kampas, briauna‘. 

Preicken Niklaus* ‒ Šiliniñkų kaimo vardas, fiksuojamas iki XIX a. vid., lietuviška forma nežinoma. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, asmenvardį rekonstruoti būtų galima kaip *Preikis / Preikys. 
Pavardė gerai paliudyta M nijos kaime ir aplink Klaipėdą (D nviečiuose, Kalótėje). Pagal fonetinę 
sandarą (šaknies -ei-) galėtų būti kuronizmas arba prūsizmas, plg. plg. pr. vv. Preyken (Blažienė 
2005: 161), avd. Preykint (Trautmann 1925: 80) (LPŽ 2: 509), galbūt sietinas su liet. tarm. pre kšas 
‚našlės vyras, užkurys, meilužis‘ arba baltų šaknies preik-/priek- ‚prieš, priekyje‘ žodžiais? Plg. dar 
pr. prīki ‚prieš‘ (PKEŽ 3: 356 -358). 

Pr ekulė (1) ‒ miestas Kla pėdos r., seniūnijos centras, 23 km į pietryčius nuo Kla pėdos centro, prie M nijos 
upės. 1925 ‒ 1101 gyv., 2011 – 1413 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Menighe 1511–1520 (Rowel 2005: 30), Uff der Minnyge 1540, Preckol 1584 
(H 1584, 1638), Pröckulies oder Paul Miekutten 1594 (Sembritzki 1918: 78)651, Proeckolß 1678 
(BžnViz XVII: 153), Pominge greta Prökol (Carte 1670). Bažnyčių knygose nurodomi įvairių 
Pr ekulės dalių vardai: Prekul, Prekuls, Prekuls bey der Brücke, Proeckulsche Wind Mühle, Proeckuls 
Wind Mühln, Proekuls, Proekuls Minge Krug, Prokuls652, Adlig Prökuls, įkurtas 1664 (Lange: 13), 
Pröckuls (Goldbeck 1785: 125), Ambt Vorw Pröckuls (Part. 1725), Prökuls A / Prökuls (SchrK 
1796), Gut Prökuls (Urm. 1860; KDR), Prökuls 1785 ir vėliau (Lange: 13), Priekulė / Prökuls (Klkr 
1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Menighe kaime minimas Jan Precoll (Rowel 2005: 30), o 1540 m. Uff 
der Minnyge kaime Lucas Precoll (Diehlmann 2006: 58), tas pats 1541 Lucas Pregkoll (Kiparsky 
1939: 326). Asmenvardis sietinas su Kuršo gyvenvietės vardu Priekule. Pėteraitis laiko asmenvardį 
priešdėlio prie- vediniu iš vakarų baltų šaknies kul- ‚kampas, įlanka‘ (VP 2: 316). Tačiau toks 
darinys galėjo gimti ir kaip vietovardis. Neturime įrodymų, kad pati vieta ties Pr ekule anksčiau 
taip būtų vadinama (t. y. kad asmenvardis būtų atsiradęs būtent čia). Nurodoma, kad asmuo 
gyvena M nijos pakrantėje (Uff der Minnyge), greičiausia ta pati vieta buvo vadinama Pominge (liet. 
*Paminijė ar pan.). Tikėtina, kad avd. Precoll yra atneštinis, juo labiau, kad panašiu laikotarpiu 
nurodomi keli asmenys su tokiu vardu įvairiose Rytprūsių vietose (tarp jų ir Nemirsetoje) 
(Kiparsky, ten pat). Kitaip asmenvardžių Precoll ir pan. kilmė aiškinama Frenkelio, (LEW: 319), 
siejant su lie. kurti, la. kurt ‚degti ugnį‘, ‚apsigyventi‘, ‚statyti‘ ir pan. 
Apylinkėse gyventa jau nuo naujojo akmens amžiaus, rastas III–XII a. kapinynas. Ordino laikais 
atsirado vieškelis, kuris turėjo strateginę reikšmę miestelio raidai. Manoma, kad koplyčia atsirado 
dar iki 1525 m. Nors kaimo vardas kaip asmenvardis minimas anksčiau, Pr ekulės kaimo įkūrimo 
data laikoma 1594 m. (Sembritzki 1918: 78; Lange 620). Pr ekulės miestelis susikūrė iš kelių 
gyvenviečių: dviejų dvarų (bajoriškojo ir kulminio) ir vėliau prijungtos karčemos prie M nijos (ties 
dabartiniu tiltu) (Sembritzki 1918: 77–80). Pr ekulė buvo svarbus prekybinis ir ekonominis 
pamario centras. Mokykla veikė nuo 1590 m. (MLE 3: 710-716). 1785 m. minima kaip karališkasis 
palivarkas ir dominijos centras su bažnyčia, su vėjo malūnu, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX a. 
nutiesus geležinkelį ir pastačius tiltą, gyvenimas dar labiau suaktyvėjo: buvo perstatyta bažnyčia, 
veikė draugijos, spaustuvės, užeigos namai, teismas, spirito fabrikėlis, plytinė, lentpjūvės ir kt. Čia 
gyveno ir darbavosi nemažai kultūros veikėjų (E. Wichertas, I. Simonaitytė ir kt.). Tarpukariu 
Pr ekulė buvo krašto lietuvybės židinys. Daugiau istorinių faktų apie Pr ekulę galima rasti įvairioje 

 
651 „Urban Jagenteuffel, Fischmeister zu Krakerort, erhält su kölmischen Rechten zwei Hufen zu Pröckulies, sonst Paul Miekutten 
genant“ (Sembritzki 1918: 78).  
652 http://genwiki.genealogy.net/Pr%C3%B6kuls#cite_note-9 

http://genwiki.genealogy.net/Pr%C3%B6kuls#cite_note-9
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mokslinėje ir populiariojoje literatūroje, pvz., D. Kauno ir G. Jankaus knygose (Kaunas 1986; 
Jankus 1990), G. Čižiūno straipsnyje (Čižiūnas 2013), publikacijų rinkinyje „Priekulė. Mažas 
miestelis prie didelio kelio“ (Priekulė 2005) ir kt. 

Prõtnešiai 1* (1) ‒ buv. vienkiemis, senųjų Vaidaug  dalis (VP 2: 317)653. 
Kiti vardai ir formos: Protneschen (VP, ten pat), Pratnischen (Part. 1725). 
Vardo kilmė: žr. Protnešia  3. 

Protnešia  2* (3b?) ‒ buv. kaimas Pr ekulės snn., M nijos ir Aglúonos santakoje, dar vadintas Didžia siais 
Protnešia s. Sovietmečiu kaimo vardas figūruoja 1960 m. ekspedicijos anketoje, forma įvairavo: 
Protnešiai ir Prótniškiai654. 1925 – 60 gyv. 1976 m. LTSR ATSŽ kaimas nebeminimas. 
Kiti vardai ir formos: Tautrimai 1683, Tautrimen 1678 (BžnViz XVII: 126, 157), Bradnischen (taip) 
(Part. 1725), Matz Tautrin (taip) (Carte 1670), Tautrum Matz 1717, 1723 (Deltuvienė 2006: 376). 
Tautrum Matz oder groß Protneschen (Goldbeck 1785: 167), Tautrum Matz auch Thumollen Michel 
oder Prottineschken (SchrK 1796), Protenszen od. Tautrum (taip) (Reymann 1849), Protneschken 
(Urm. 1860), Protniszkn (taip) (Reymann 1875), Groß Protnischen oder Protneschen od. Tautrum 
Matz (Sembritzki 1918: 208), Protnischken (Messt. 1912), Protniškiai (VP 2: 317), Protnešiai / 
Protnischken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: žr. 1540 m. M nijos kaime (Pr ekulės apylinkėse) užrašytas asmuo Matz Pratnesch 
(Diehlmann 2006: 52). Kadangi kaip kaimo vardas Protnešiai fiksuojamas 2 kartus vietose, nedaug 
nutolusiose viena nuo kitos, greičiausiai jis susijęs su šeimos migracija. Asmenvardis retas, gali 
būti pravardinės kilmės arba reikšti užsiėmimą (pvz., seniūno arba šaltyšiaus padėjėjas ar pan.). 
Kiparskis sieja su lat. žodžiu *prātnesis, kurį Blesė laiko perdirbiniu iš prātietis, prātnieks ‚gudrios 
galvos, protingas, duodantis patarimus‘ ar pan. (Kiparsky 1939: 325; Blese 1929: 99). Veikiant 
lietuviškai vietovardžių tradicijai, pakinta vardo struktūra – įgyja priesagą -išk-.  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat) 

Protnešia  3* (3b?) ‒ buv. kaimas Pr ekulės snn., vad. Maž eji Protnešia . XIX a. sujungtas su Didžia siais 
(Sembritzki 1918: 208). žr. Protnešia  2. 
Kiti vardai ir formos: Thomallen Michel (be datos), Klein Protneschken / Protnischken, Klein 
Protneschken 1785, Tumollen Michel 1785 (Lange: 618), Tumollen Michel oder Protneschken 
(Goldbeck 1785: 171), Klein Protneschen od. Thomollen Michel od. Tumollen Michel (Sembritzki 
1918: 208), Protniškiai (VP 2: 317), Protnešiai / Protnischken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: žr. Protnešia  2. 
1785 m. minimos 2 karališkosios sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE šis kaimas neaprašytas. 

Prótniškiai* ‒ kitas Protneši  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Protnešia  2. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Prótniškių ank.): Prótniškiai: Prôtnišk  „buvo 6 ūkiai“, „apie 1,5 km į šiaurės 
rytus nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: vardo forma su priesaga -išk-, kaip rodo šaltiniai, gana sena, tikriausiai ji rodo vardo, 
kilusio iš la. avd. *Prātnesis ar pan., lietuvėjimą taikant analogiją su kitais šios priesagos vediniais. 

Prūsiškiai°‒ dvaras už Pr ekulės, dešiniajame M nijos krante, 1897 m. prijungtas prie Pr ekulės miesto. 
Kiti vardai ir formos: Prusiszken 1678 (BžnViz XVII: 143), Hoff Brusischken (taip) (Part. 1725), 
Prussischken 1785 (Sembritzki 1918: 208), Pruszischken (SchrK 1796), Prusszischken (taip) (SchrK 
1802), Prussiszken (Reymann 1849; Urm. 1860), Prußischken 1750 (Lange: 618). Pėteraitis 
pateikia nekirčiuotą formą (VP 2: 317). 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš etnonimo pr sas arba pavardės Pr sas. Šios pavardės turėtojų 
apie Priekulę buvo nemažai.655 
MLE neaprašytas, daugiau duomenų nerasta. 

 
653 Kadangi tai Pėteraičio tėvonija, nėra abejonių, kad toks vardas buvo vartojamas, tačiau turimuose vokiečių kalba rašytuose 
šaltiniuose nei kaimas, nei jo vardas neminimas, išskyrus 1725 m. žemėlapį, kuriame aiškiai nurodyta kaimo vieta tarp Ža dės ir 

Bandùžių.  
654 Įdomių faktų yra NKVD bylose apie 1944 m. kaime vykusius plėšimus ir prievartavimus (Arbušauskaitė 2009: 325). Ten, be 
kita ko, vieno dokumento nuoraše kaimo vardas nurodomas abejaip: Protnešiai ir Protniškiai. 
655 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Prusas&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Prusas&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Prussen Martin* – kitas Mikolaičių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mikolaičiai. 
Vardo kilmė: labiausiai tikėtina, kad iš avd. Prūsas, kuris galėjo būti pavardė arba etnoniminės 
kilmės prievardis. Pavardės su šaknimi Prūs- gausiau užfiksuotos Pr ekulės apylinkėse, ypač apie 
Lañkupius. 

Prussen Michel* – kitas, senesnis Pliki  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Plikia . 
Vardo kilmė: 1540 m. Bebrūnėje minimas Michel Prewßs (Diehlmann 2006: 67)656. Iš avd. Pr sas 
arba etnonimo pr sas. Pãvardės Prūsas, Prūsaitis ir pan. šioje apylinkėje visai nepaplitusios, jos 
koncentruojasi kaimuose tarp Ku šių mãrių ir M nijos, apie Lañkupius657. Kokia tiksliai buvo 
vietovardžio forma gyvojoje kalboje, dabar sunku nustatyti. 

Puõdžait-Stañkus* ‒ kitas Stimbrų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Stimbrai. Atstatant lietuvišką formą remtasi Pėteraičiu (VP 2: 318), šis 
remiasi Fenzlau (Fenzlau 1936: 134), kuris rašo, kad vienas iš retų atvejų, kada lietuviškoje 
aplinkoje buvo perimta dviguba vokiška vardo forma iš Podszeit-Stankus. Tai vėlyva tendencija, 
taigi neaišku, kaip šis kaimo vardas buvo vartotas anksčiau. 
Vardo kilmė: iš liet. pvd. Puodžáitis ir Stañkus. Abi dalys kartojasi kituose kaimų varduose. 
Žr. Podszeiten Niclau prie Kalótės ir Stankus Schmidt (Kūlia ). 

Pu maliai (1) ‒ kaimas, buv. dvaras, dabar nausėdija Séndvario snn., 9 km į šiaurę nuo Kla pėdos mst. centro. 
1925 ‒ 212 gyv., 211 ‒ 316 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Puhrmallen (BžnViz XVII: 72), Purmahlen (Part. 1725), Purnallen Arnig 
(taip) po 1736 (Lange: 621), Purmallen Arnig po 1785 (Lange, ten pat; SchrK 1796; 1802), 
Purmallen oder Purmallen Arnig (Arning) 1785 (Sembritzki 1918: 209), Purmallen (Urm. 1834, 
1860), Purmaliai / Purmallen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš upv. Pu malė. 
Spėjama, kad Pu malių piliakalnis yra 1258 m. Ordino raštuose minima kuršių gyvenvietė Mutine, 
šiuo vardu galėjusi vadintis ir Pu malės upė. Ordino laikais čia buvęs malūnas. 1291 m. paminėta 
kuršių pilis. XVIII a. minimi 4 valstiečių kaimai (Elertas 2005c: 53). Pu malių dvaras įkurtas 
XIX a. pradžioje, supirkus valstiečių ūkius Purmallen Arnig ir Miegaliùs. Dvarui priklausė ir 
karčema su viešbučiu Graudūšių k., vadinta Amalienthal savininko žmonos garbei (Sembritzki 
1918: 81, 209). Piliakalnis išlikęs, dvaro gyvenamasis pastatas sovietmečiu perstatytas į daugiabutį, 
išliko du ūkiniai pastatai. 

Purva  (4) ‒ Šiliniñkų kaimo dalis, į vakarus nuo geležinkelio, Pr ekulės snn. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Šiliniñkų anketa): Purv  „kaimo dalis, į vakarus nuo geležinkelio“. 
Vardo kilmė: iš baltų purv- ‚pelkė, šlapia žemė‘, greičiausiai kuršiškos kilmės, plg. lat. purvs ‚pelkė‘, 
žr. dar Pu malė, Pu maliai ir kt. 

Putnaggen* ‒ kitas Šiliniñkų vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai. Vardas du kartus minimas 1678 m.: Szillinincken, Putnaggen ir 
Putnaggen (BžnViz XVII: 14, 151). 
Vardo kilmė: greičiausiai iš avd. Putnagis iš lat. putns ‚paukštis‘ ir nags, liet. nãgas. Dėl reikšmės 
plg. Šūdnagiai iš Šūdnagis, Pelėdnagiai (Kėdainių r.), pvd. Ke nagis ir pan. 

Radailia  (3b) ‒ kaimas, nausėdija Séndvario snn., 6 km į šiaurę nuo Sléngių, prie Eket s upės, 12 km į šiaurės 
rytus nuo Kla pėdos centro. 1925 ‒ 276 gyv, 2011 ‒ 201 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Radailen (Part. 1725), Raddailen od. Raddeilen od. Müller Matz Hans 
Raddailen Peter (Sembritzki 1918: 209), Peter Radaiten po 1736 (Lange: 675), Radeilen Peter ir 
Radailen oder Müller Matz Hans (SchrK 1796), Raddaiten-Peter (Goldbeck 1785: 128), Peter ir 

 
656 Gali būti, kad asmuo sietinas su 1511‒1520 m. tarp Eket s ir Bónės minimu Dauge Pruß (Rowel 2005: 31).  
657 Prusas, Pruseit ir kt.: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Prusas&ofb=memelland&modus=&lang=de 
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Paul Raddeiten (Reymann 1849)658, Raddeiten (Reymann 1875), Radeilen Peter ir Gut Radeilen 
(Müller Matz Hans) (Urm. 1860)659, Radeliai / Raddeilen (Klkr 1923), Radeiliai (VP 2: 322). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Ràdail’ · „buvo dv., dabar tarybinio ūkio skyrius‘, apie 10 km į rytus nuo 
Klaipėdos“. 
Vardo kilmė: istoriniai žemėlapiai gretimuose kaimuose fiksuoja du asmenis pavarde Radeil 
(*Radeila / Radaila / -is), tačiau nei genealogų duomenų bazėse, nei LPŽ kaip pavardė šis 
asmenvardis neužfiksuotas. Nepaisant to, jo daryba yra neabejotinai baltiška: tai Rad- šaknies 
asmenvardis (plg. Rãdvilas, Rãdminas, Rãdmantas ir pan.) (LA: 233) su priesaga -ail- (plg. Jogaila, 
Taraila ir kt.) arba -eil- (LA: 334, 335). Formos su -eit- greičiausiai atsitiktinės, atsiradusios pagal 
išpopuliarėjusius patroniminės priesagos -ait- vedinius. 
Kaimas įkurtas 1675 m. (Lange, ten pat), 1785 m. minimas kaip kulminis dvaras su 2 karališkųjų 
valstiečių ūkiais (Sembritzki, ten pat), XIX a. pradžioje dvare skaičiuojami 33 gyv., 1846 m. 
dauguma dvaro gyventojų kalbėjo lietuviškai, 1871 m. visi 37 dvaro gyventojai buvo atvykėliai. 
XX a. pradžioje dvaras daugiausia vertėsi pieninkyste, buvo susietas su Radaili  k. bendruomene 
(Purvinas 2019: 214, 215). Sovietmečiu dvaro sodyba buvo visiškai sunaikinta. Mūsų laikais 
kaimas tapo Klaipėdos priemiesčiu, įkurtas viešbutis ir pramogų centras. 

Radwill Kindschen / Radwill Kintsch* ‒ žr. Kinčia  2. 
Radwillkindschen* ‒ žr. Kinčia  2. 
Ragschillen Mikutt* – kitas Vanag  kaimo vardas, lietuviška forma nežinoma. 

Kiti vardai ir formos: žr. Vanaga . 
Vardo kilmė: gali būti vietovardinės kilmės iš *Ragšiliai ar pan660. Toje pačioje apylinkėje minima 
kalva (piliakalnis?) Ragokalnis. 

Raischen Jettkant* ‒ kitas, senesnis Ra šių vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ra šiai. Tiksli dvigubo įvardijimo lietuviška forma nežinoma, greičiausiai 
vartojo vieną iš dviejų. Tai vienas iš retesnių atvejų, kai nė vienas iš dvinario įvardijimo narių nėra 
krikščioniškas vardas. Fenzlau taip pat užsimena, kad antrasis įvardijimas yra vardas, o ne pavardė. 
Vardo kilmė: iš dvikamienio vardo Gẽdkantas (LA: 90). 

Ra šiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 1 km į vakarus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 66 gyv., 2011 – 2 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jetkant Raiß (Carte 1670), Raischen (Part. 1725), Raischen Gedkandt 1736, 
Raischen Gettkandt (Goldbeck 1785: 128), Raischen Gettkandt od. Raischen Jettkandt 1785 
(Sembritzki 1918: 209), Raischen Gettkand (SchrK 1796), Raiszen 1820, Raischen Goettkandt po 
1820 (Lange, ten pat), Raischen-Gettkand (Urm. 1860), Raischen-Götthardt (Reymann 1849), 
Raischen Jettkant (Messt. 1912, Raišiai / Raischen-Jettkandt (Klkr 1923), Ráišiai661 (VP 2: 325). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Ra šiai (rã·iš’ ) „9 sodybos“, „Buvęs gyventojas Raišis“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Raišỹs iš liet. raišỹs ‚kas raišuoja, raišas‘. Pavardė paplitusi visoje 
Lietuvoje. 1511–1520 m. Rubežiuose minimas Gerkant Reyße (Rowel 2005: 31). Klaipėdos krašte 
pavardė Raišis / ys buvo paplitusi Kretingãlės apylinkėse662.Turint galvoje ir antrąjį vardą 
Gẽdkantas, tikriausiai asmuo atėjo iš Žemaitijos.  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Ramùčiai* ‒ kitas Melãšių k. vardas (VP 2: 328). 
Kiti vardai ir formos: žr. Melãšiai. 

 
658 Šiuo vardu nurodytas dvaras, o kaimas vadinamas Peter.  
659 1790 m. ir 1860 m. žemėlapiuose nurodomos kaip atskiros gyvenamosios vietos.  
660 Deltuvienė kildina iš rekonstruoto asmenvardžio, matyt, remdamasi tuo, kad kaimo vardas sudėtinis, tačiau, kadangi 

asmenvardis niekaip nepaliudytas, tokį vietovardį galima traktuoti ir kaip vietovardžio ir asmenvardžio junginį (*Ragšilių Mikutis 
ar pan.). 
661 Šią  kirčiavimo formą Pėteraitis tikriausiai perėmė iš Fenzlau (Fenzlau 1936: 51).  
662 Raischies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Raischies&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Raischies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: 1511–1522 m. apylinkėse fiksuojamas Jan Raymunth (Rowel 2005: 31)663. Kaimo 
vardas iš liet. pavardės Ramùtis iš liet. ramus ‚lėto būdo, nesmarkus‘. Pavardė Klaipėdos krašte 
reta, XIX a. paliudyta Žemgrindži  dvare664. 

Ramutten-Jahn* ‒ kitas Melãšių k. vardas, vartotas vokiečių kalbos aplinkoje. 
Kiti vardai ir formos: žr. Melãšiai. 
Vardo kilmė: žr. Ramùčiai. 

Rattersland(t)* ‒ kaimų apylinkė dab. Ža dės ir Rimk  vietovėse, minima XVI a. mokesčių knygose. 
Kiti vardai ir formos: Ratterslandt 1511–1520 (Rowel 2005: 32), Ratterslanndtt 1540, 1542, 
Rattersland 1563 (Diehlmann 2006: 96, 176). 
Vardo kilmė: pirmą kartą minimas tarp Ordino prievolininkų 1500 m. Vardas kilęs iš vok. 
asmenvardžio Ratter ir vok. Land žemė‘ (Elertas 2010). 
Į apylinkę įėjo keli kaimai: Matz Gybisch 1540 (Gibišai), Gedemynn Harde 1540 (Gedminai)665, 
Peter Bolle 1540 / Peter Builliß 1687 (Builiai), Jhan Buderick 1540 / Jahn Buderigken 1687 
(Budrikai). 

Raubsch Malboth* ‒ kitas, bene seniausias Cenk nės kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Cenk nė. 
Vardo kilmė: iš dviejų asmenvardžių ‒ Raubš-as (?), plg. pvd. Rauba ir pan., kuri tikriausiai sietina 
su liet. raũbti ‚kasti, rausti, ruopti‘; antrasis ‒ ne visai aiškios kilmės (galbūt prūsiškas?) Malbotas, 
plg. Mėgotas ir kt. su -ot, -oth (Trautmann 1925: 183). 

Razd miškė*‒ buv. palivarkas prie Klẽmiškės dvaro, Séndvario snn., dab. Klẽmiškė II. 
Kiti vardai ir formos: Radzdumischke (taip) (Part. 1725), Rasdumen oder Rasdumischken (be datos) 
(Sembritzki 1918: 210), Vw. Rasdumen (Urm. 1860), Rasdumischken prieš 1871 (Lange: 626), 
Rasdumen (KDR). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Razdû˙mẹšk’e „buvęs dvaro vs.“ 
Vardo kilmė: kilęs iš neaiškaus, bet greičiausiai baltiško asmenvardžio *Razdumas; anksčiau galėjo 
būti vartojama ir priesaginė (-išk-), ir nepriesaginė forma. Plg. liet. slav. rãzdumas=rãzumas 
‚protas išmintis‘. 
Sembritzkio ir kitur nurodomas kaip Klẽmiškės palivarkas (Sembritzki, ten pat), įkurtas XIX a., 
1871 m. palivarkas turėjo vieną sodybą su 8 gyventojais, 1903 m. dar minimas kaip Klẽmiškės 
palivarkas (Purvinas 2019: 200, 201). Vėliau žemėlapiuose vardas nebeminimas. 

Rede kio Júodikiai ‒ kitas, sovietmečiu dar vartotas Maž jų Júodikių vardas. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Rede kis666 ir kaimo vardo Júodikiai. 

Rimka  (4) – gyvenvietė, Kla pėdos miesto dalis, apie 8 km į pietus nuo miesto centro prie geležinkelio 
Klaipėda–Šilutė. Po 1923 m. vardu Rimka  buvo vadinama tik geležinkelio stotis, o dabartiniai 
Rimka  tarpukariu buvo vadinami Vaidauga s. Į dab. Rimk  teritoriją įeina Karlsbergo, Mažõsios 
Ža dės dvarai ir buv. Vaidaug  k. (VP 2: 427; Elertas 2005e). 
Kiti vardai ir formos: žr. Karlsbergas ir Mažóji Ža dė. 
Eksp. 1959–60 (Vng): „Michel Buntinas sako, kad Rimkai buvo vadinami Karlsberg ein, o 
Vaidaugai Karlsberg zwei“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Ri kus, kuri buvo populiari Klaipėdos krašte, bet nė vieno užrašymo 
nerasta aplinkiniuose kaimuose. 

Roka  (4) – kaimas Pr ekulės snn., prie Rõkos upelio, 6 km į šiaurę nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 80 gyv. 2011 ‒ 41 
gyv. 
Kiti vardai ir formos: Roken 1683, 1678 (BžnViz XVII: 125, 149), Rogken 1717 m. (Deltuvienė 
2006: 368; Part. 1725), Peter Rogcken 1723, Roocken Peter 1776 (Deltuvienė, ten pat), Roken Peter 
(Goldbeck 1785: 132), Roken Peter od. Roggen 1785 (Sembritzki 1918: 210), Rocken oder Rocken 

 
663 Ne visai patikimas užrašymas, lyginant su vėlesnėmis šio vardo formomis.  
664 Ramuttis:http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Ramuttis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
665 Gedmin  dvaras (Šlãpžemė) dab. Klaipėdos miesto teritorijoje. 
666 Forma Redeik- oficialiai registruota Klaipėdos krašto genealogų duomenyne pasitaikė tik kartą, kur kas gausiau paliudyta forma 
Redweikis, Redweik būtent Júodikiuose ir artimose apylinkėse, žr. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?
nachname=Redeike&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Ramuttis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Redeike&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Redeike&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Redeike&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Peter (SchrK 1796), Rocken (SchrK 1802; Urm. 1860), Rooken (Messt. 1912), Rõkos (VP 2: 334), 
Rokai / Rooken (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: jeigu upės vardas Rokà (žr. „Upių vardai“) yra autentiškas, kaimo vardas gali būti 
nuo upėvardžio. Asmenvardis Rocken Peter, tikėtina, iš kaimo vardo667. 
1785 m. buvo karališkasis kaimas su 14 sodybų (Goldbeck, ten pat) 1737 m. įkurta pradinė 
mokykla, 1905 m. ‒ 94 gyv., iš jų 86 lietuviai. 1936 m. mokyklą lankė 47 mokiniai, dėstyta 
lietuvių k., su ja susijusi visuomenės veikėjo dr. Viliaus Ašmio biografija. 

Rubẽžiai* (2) ‒ XVI–XVIII a. buv. didelė apylinkė dabartinės Kretingãlės snn. pakraštyje, į šiaurę nuo 
Ka klės, palei sieną su Didžiąja Lietuva. 
Šaltiniuose registruoti apylinkės asmenvardžiai vėliau tapo kaimų vardais668: Jorgenn Huße 1540, 
Gerge Uhseamaiten 1687 (Anáičiai); Thomas Huße 1540, Tohomas Uhsekickahl 1687 (Kýkoliai / 
Uszeikikallen Toms); Thomas Scheyb (Ša piai), Matz Syrinkall 1540, Matz Girngallen 1687 
(Girkalia ); Peter Gybbis 1540, Peter Gibbischen 1687 (Gibiš liai); Claus Weyt 1540, Clauß Waitten 
1687 (Klauswaiten* / Letūka ); Gytkandt Reyße 1540, Gedkandt Raischen 1687 (Ra šiai); Andre 
Kursch 1540, Andreß Chursch 1687 (Kurschen Andres*); Maßerim Ylgautz 1540, Maserum 
Illgauden 1687 (Ilgauden Maserims / Kibe kščiai); Paull Lambsaath 1540, Paul Lambsaath 1687 
(La sočiai*); Darge Bayor 1540, Darge Bojahr und Gergen Bojahr 1687 (Bajõrai, dab. 
Kretingõs mst. dalis): Michell Surliegk 1540, Michell Surliegk 1687 (Žurlikai*); Graudusch Bartel 
1540, Bartel Graudusch 1687(Graudūš̃iai); Hans Keyck 1540 (Kiõkiai); Jahn Rahmuth (Ramùčiai*), 
XVIII a. dar nurodomi Paupulia , Kùnkiai, Pe kama(i)669. Nuo XIX a. Rubẽžiai nebeminimi ir 
nerodomi žemėlapiuose. 
Kiti vardai ir formos: 1509 Robisse (Bezirk), 1511–1520 Rubisenn (Rowel 2005: 31), Rubeschenn 
(Diehlmann, ten pat), Rubeßen (Carte 1670; Kenkel 1972: 130, 131). 
Vardo kilmė: iš liet. tarm. rubẽžius ‚riba, valstybės siena‘. 

Rubulia * (Rubẽliai?) ‒ buv. kaimas prie Gra boviškių, Dovil  snn. 3 km į vakarus nuo Gargžd . 1904 m. 
sujungtas su Gra boviškiais (Lange: 786). 
Kiti vardai ir formos: Rubbullen 1685 (BžnViz XVII: 82; SchrK 1802; Sembritzki 1918: 210), 
Rubbuln (Part. 1725), Toden Jacob oder Rubbulen (SchrK 1796), Rubbuln (Toden Jacob) (Urm. 
1860), Rubbeln, Jakob Tod (be datų), Rubbullen 1785 (Lange, ten pat), Todden Jacob (Reymann 
1875; KDR), XX a. žemėlapiuose nebežymimas. Pėteraitis pagrindiniu variantu laiko formą 
Rubẽliai, tačiau nėra duomenų, kad tokia buvo vartojama gyvojoje kalboje, jo nurodytuose 

šaltiniuose yra žemiau išvardinti vokiški užrašymai bei transkribuota forma r bul ⋅ (Fenzlau 1936: 
135). Pats taip pat senesne laiko formą Rubuliai (VP 2: 337). 

Eksp. 2019 (HL): „(Kaip vadinos tada?) Rùbul’ẽi, Rùbul ⋅ (Važiuoju kur?) Į Rùbul’us, Dėckys 
senasis buva kilis iš Rùbul’ .“. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Rubulis, kuris užfiksuotas šiame ir aplinkiniuose kaimuose.670  Jis 
galėtų būti siejamas su liet. žem. rùbulas ‚gumulas, kankolas‘ ir lat. pvd. Rubulis, Rubuls (LPŽ 2: 
628). 

Rund Görge* ‒ kitas, ankstesnis Beñdikų k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Beñdikai. 
Vardo kilmė: 1540 m. Kalótės kaime minimas Greger Rundt (Diehlmann 2006: 54). Kaip 
vietovardis buvo vartojamas lietuvių ar kuršininkų kalboje, neaišku. Kaimo vardas asmenvardinės 
kilmės, išlikęs tik neadaptuota vokiška forma: pãvardės su Rund- Klaipėdos krašte yra retos, 

 
667 Deltuvienė kildina iš avd. Rõkas, tačiau jis be galūnės; avd. Rock ir pan. užfiksuoti tik su vokiškais vardais ir kitose apylinkėse 
(Deltuvienė 2006: 368).  
668 1540 m. duomenys iš Diehlmanno (Diehlmann 2006: 63-67), 1687 m. iš Steuergefälle Vogtei Memel  http://wiki-

de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F 
669 Kunkiai ir Perkamai XVII a. priklausę *Medekarklės (Mežekarklės) apylinkei, Paupuliaĩ – Kretingãlės, bet XVIII a. priskiriami 
Rubežiams: http://genwiki.genealogy.net/Memelscher_Creys#cite_note-0 ir http://genwiki.genealogy.net/Amt_Althof  
670 Rubullis, Rubullies http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I88014  

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://genwiki.genealogy.net/Memelscher_Creys#cite_note-0
http://genwiki.genealogy.net/Amt_Althof
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I88014


167 
 

➢ Vietovardžių indeksas 

nesusitelkusios viename židinyje, greta jų fiksuojami krikšto vardai neturi adaptacijos požymių671, 
taigi vietovardis laikytinas vokišku. 

Rundiškiai* ‒ buv. palivarkas, priklausęs Stragn  dvarui, tarp Didži jų ir Maž jų Júodikių, Agluon nų snn., 
1905 m. prijungtas prie Júodikių (Sembritzki 1918: 210). 
Kiti vardai ir formos: Rundischken (SchrK 1796; 1802;), Vw. Rundischken (Urm. 1860; Messt. 
1912), Rundiszken (Reymann 1849; Lange: 660), Rundiškė (Klžem. 1938). 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš vok. pavardės Runde672. 

Rupeikiai° 1* ‒ rekonstruota vardo forma iš Rupeicken, kitas Grumbli  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grumblia . 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. minimas Rupeick Grumblis (Rowel 2005: 32), 1540 Vyžeikiuose 
Rubeck Grommelis (Diehlmann 2006: 50). Maždaug už 15 km kitas Vaški  vardas Rupeicken Paul 
šaltiniuose fiksuojamas gerokai vėliau. Kaimo vardas iš asmenvardžio Rupe kis, Rupeikà, kuris 
kildinamas iš liet. rupùs „stambus, didelis, nelygaus paviršiaus, grubus‘ (LPŽ 2: 642; LA 318). 
Kaip pavardė Klaipėdos kraštui nebūdinga, sprendžiant iš užrašymų, kaimo pradininkas 
greičiausiai atvyko iš Žemaitijos. 

Rupeikiai° 2* ‒  rekonstruota vardo forma iš Rupeicken Paul, kitas Vaški  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Vaškia . 
Vardo kilmė: žr. Rupeikiai 1. 

Rūsa * (4) ‒ kita Rušpelkių 1 k. vardo forma. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraitis atstato remdamasis Kuršaičiu (VP 2: 341), be to, Rūsa  (Fenzlau 
1936: 13). Toliau žr. Rušpelkiai° 
Vardo kilmė: beveik visuose užrašymuose vokiečių kalba figūruoja trumpasis šaknies balsis 
(Russen), tačiau vienas iš ankstesnių yra Ruhsay (Part. 1725). Fenzlau ir lietuvišką, ir vokišką 
formą taip pat pateikia su ilguoju (Fenzlau 1936: 75)673, kuris atrodo etimologiškai skaidresnis. 
Vardas Rūsa  tikriausiai ankstesnis už vardą Rušpelkiai, sietinas su liet. rūs- ‚trūnyti‘ arba su lat. 
rūsēt ‚rūdyti‘, rûsa ‚rūdys‘ (ME 3: 572), plg. lat. vv. rûši (Plāķis 1936: 63). Gali būti, kad vardas 
kilo dėl pelkėse esančios rūdos, drumzlino vandens. Plg. dar Rūsiai, Raušiai, Rūsininkai (IRPŽ). 

Ruschpelken Kiosch* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1897 m. sujungtas su Pótrais (Sembritzki 1918: 210). 
Kiti vardai ir formos: dėl lietuviškos formos žr. Rušpelkiai 2. Ar buvo kaip nors lietuvių vartojama 
vardo dalis Kiosch, nėra duomenų. 
Vardo kilmė: pirmoji dalis žr. Rušpelkiai 1, antroji iš pavardės Kiuošỹs ar Kiošis, kuri buvo paplitusi 
Kretingãlės snn. ir prie V lhelmo kanãlo674. Pavardė galbūt sietina su liet. žem. kiúošis ‚paliegėlis‘ 
(LPŽ 1: 1008) arba su lat. ķuôst ‚skubėti, greitai eiti‘; dėl fonomorfologinės struktūros ir paplitimo 
atrodo kuronizmas. Plg. dar Kiošia , Šilùtės r. 

Rusina * (3b) ‒ buv. kaimas Dovil  snn., prie kelio Kla pėda–Dovila , priešais buv. Kišk nų dvarą. 1925 – 
112 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraitis nurodo gretiminį vardą Pilatiškiai, tačiau kiti šaltiniai to 
nepatvirtina (gal supainiota su Ruslia s?)675, Jurg Karr (taip) 1685 (BžnViz XVII: 77), Russinai 
(Part. 1725), Kerrn Gergen 1736 (Lange: 149), Kerndorf, früher Kerren-Gerge, Eglienen, Russinnen 
1785 (Sembritzki 1918: 192), Kerren Gerge od. Eglienen (SchrK 1796), Russinnen (SchrK 1802), 
Kerken Goerge (Lange, ten pat), Kerren Görge (Russinen) (Urm. 1860), Eglienen (Reymann 1849), 
Kerren Görge (Reymann 1875), Kerndorf (Messt.1912), Rusinai / Kerndorf (Klkr 1923). Fenzlau 
pateikia transkribuotą formą: Rùsẹn  (Fenzlau 1936: 149). 

 
671 Rund, Rundt: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Rundt&ofb=memelland&modus=&lang=de 
672 Šios pavardės turėtojai Klaipėdos krašte neturi lietuvių kalboje adaptuotų pavardės formų ir jų krikšto vardų formos taip pat 
vokiškos: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Runde&ofb=memelland&modus=&lang=de 
673 Fenzlau vardo Rušpelkiai ar Ruschpelken nepateikia, matyt, jo medžiagos rinkimo laiku jau nebebuvo vartojamas.  
674 Kioschis, Kioschies, Kioszis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kioschies&ofb=memelland&modus=&

lang=de 
675 Greičiausiai patikėta Kalvaičio informacija (VK: 51), kur rašoma, kad Pilatiškiai ir Rusinai yra tas pats kaimas, o jo vokiškas 
vardas esąs Schmidt Matz, tačiau Rusinaĩ ir Rusliaĩ (Schmidt Matz) yra visiškai skirtingose vietose, Pilãtiškiai buvo sujungti su 
Rusliaĩs, o ne su Rusinaĩs.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Rundt&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Runde&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kioschies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kioschies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Kioschies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: greičiausiai iš asmenvardžio, nors tokio istorinio Klaipėdos krašto gyventojų 
registruose nerasta. Gali būti, kad asmuo atvyko iš Žemaitijos (plg. Rusinų k. Veiv ržėnų snn.). 
Galima etnoniminė kilmė iš rus nas ‚slavų kilmės žmogus, vakarų ukrainietis‘ arba atsargiai sieti 
su kitais rus-/ rūs- šaknies vietovardžiais (žr. Rūsa , Ruslia ). 
Pradžioje Rusina  buvo ūkis į pietus nuo Kerren Gerge, jam priklausė 1818 m., o 1833 m. priklausė 
Kiški  dvarui (Sembritzki 1918: 210). 

Ruslia  (4) ‒ kaimas Dovil  snn., dešiniajame M nijos krante, 12 km į pietvakarius nuo Gargžd . 1926 – 70 
gyv., 2011 – 15 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Ruslen 1685 (BžnViz XVII: 78; SchrK 1802), Sudmund Hanß 1736 (Lange: 
661), Sudmandten Hans oder Ruslen (Goldbeck 1785: 160), Sudmanten Hans od. Russlen (SchrK 
1796), Ruslen (Sudmanten Hans) (Urm. 1860), Sudmanten Hans 1785 (Lange, ten pat; Reymann 
1875), Russlen po 1895 (Lange, ten pat; Messt. 1912), Rusliai / Russlen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš pavardės Ruslỹs. Pirmą kartą kaip Rußlys šiuose kraštuose minima 1540 m. 
(Diehlmann 2006: 101). LPŽ duomenimis, pavardė paplitusi tik Klaipėdos krašte, gausiai paliudyta 
Dovil  apylinkėse (per 30 užrašymų vien Rusli  kaime)676. Gali būti sulietuvėjęs kuršiškos kilmės 
asmenvardis, plg. Kuržemės lat. rusla ‚rudis, rudaplaukis‘, rusls ‚rusvas‘ (ME 3: 563). Taip manyti 
leidžia tiek asmenvardžio, tiek apeliatyvo paplitimas. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Rušpelkiai° 1*‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1896 m. sujungtas su Klauspūžiais (Sembritzki 1918: 210), 
dab. Kop stais. 
Kiti vardai ir formos: Ruhsay (Part. 1725), Ruspölcken Gerge 1736, Ruschpelken Gerge od. Russen 
(SchrK 1796), Ruschpelken Gerge oder Russen (Goldbeck 1785: 135), Russen 1785 (Lange: 661; 
SchrK 1802), Ruschpalcken (taip) Görge oder Russen (Urm. 1834), Ruschpelken Görge (Russen) 
(Urm. 1860), Ruspelkiai°, Rūsai° (VP 2: 341), Rūsa , Rusen (Fenzlau 1936: 13; 75). 
Vardo kilmė: išaugo iš kaimo vardo Rūsa  arba sudarytas tiesiai iš *rūsai ‚rūdynas‘, pridedant liet. 
pélkė / lat. peļķe. Pavardžių *Ruspelkis, *Rušpelkis ar pan. Klaipėdos krašte nėra registruota677. Šis 
kaimas vadintas vardų junginiu (pridedant krikšto vardą Görge) tam, kad būtų skiriamas nuo kito 
netoliese buvusio kaimo Ruschpelken Kiosch. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Rušpelkiai° 2*‒ rekonstruotas lietuviškas buv. k. Ruschpelken Kiosch Kretingãlės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Köß Rußpelk (Carte 1670), Ruschpelken Kiosch 1785 (Sembritzki, ten pat), 
Ruschpölcken Kiosch 1785 (Lange: 661). Kioschen oder Ruschpelken (SchrK 1796), Kioschen (SchrK 
1802), Ruschpelken Kloschen (taip) 1820 (Lange, ten pat), Kioszen Ruszpelken (Urm. 1860), XX a. 
nebeminimas. 
Vardo kilmė: lietuviška vardo forma rekonstruota iš vok. Ruschpelken Kiosch. Kaip iš tikrųjų buvo 
vartojama, galima tik spėlioti, čia remiamasi kito kaimo vardo analogu, žr. Rušpelkiai 1. 

Sa čiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn. 1 km į pietryčius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 74 gyv., 2011 ‒ 5 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Paul Sart (Carte 1670), Zarthen (SchrK 1796; Urm. 1860), Zarten (Goldbeck 
1785: 187; Sembritzki 1918: 224; Reymann 1875; KDR: Messt. 1912), Cartai / Zarten (Klkr 
1923). Pėteraitis pagrindinę nurodo Cartai°, kaip gretimines Sa čiai ir Žartai°. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Sãrt  „lyguma, yra krūmų“, „15 km į šiaurę nuo Klaipėdos“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis berods žinojo tik rašytinę formą iš Sembritzkio, laikydamas ją perdirbiniu 
iš liet. žem. *Sartē > Sarčiai. Jei Fenzlau užrašyta sã·rt,  remiasi gyvąja kalba (Fenzlau 1936: 79), 
tai toks formos atkūrimas pagrįstas. Pėteraitis nepateikia asmenvardžio, kuris ją galėtų paremti. 
1511–1520 m. Kretingãlėje minimas Pawel Sardt (Rowel 2005: 31), XVII a. žemėlapyje Paul 
Sart678. Asmenvardis sietinas su liet. sa tas ‚rudo plauko arklys‘. 

 
676 http://genwiki.genealogy.net/Russlen/Bewohner 
677 Ši aplinkybė verčia abejoti Deltuvienės siūlymu kildinti iš neegzistuojančios pavardės *Rušpelkis ar pan. (Deltuvienė 2006: 
369).  
678 Pavardės su šaknimis sart-, cart- ar pan. Klaipėdos krašte nefiksuojamos, labiausiai tikėtina, kad kaimo pradininkas buvęs iš 
Didžiosios Lietuvos. 

http://genwiki.genealogy.net/Russlen/Bewohner
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1785 m. minimas kaip bajoriškas kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1785 m. prijungtas prie 
Adl. Lindenhof, priklausiusio Bachmano dvarui (Sembritzki, ten pat). MLE neminimas. 

Schäferei* ‒ vokiškas L žijos kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: tarm. Šẹpar ja: „girininkija priklausė Šėparijai“ (Skrabs 2005: 433); Šiporiai 
(MLE 2: 700), Schäferei od. Stenzel Michel Stutten iki 1785 (Sembritzki 1918: 211; Lange: 708). 
Vardo kilmė: vok. Schäferei ‚avių ganykla‘. 

Schlaweg Peter* ‒ kitas Bluši  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Blušia . 
Vardo kilmė: iš pavardės, tačiau jos kilmė nėra aiški679. Tikriausiai sietina su lat. Kurše minimais 
Schlaweis, Schlaveidt, Sclawune (Blese 1929: 53, 132, 308), dar anksčiau Kurše Slaueisse Slaueisse 
1355- 62, vėliau Schlaveis, Schlaueis, Schlaueis ir kt. (Kiparsky 1939: 346, 347). Galbūt sietinas su 
lat. slava ‚garsas, žinia, garbė‘ (ME 3: 920). Plg. dar vv. Šlave tai, Darbėnų snn. Kretingos r. 

Schmidt Matz* ‒ kitas Pilatiškių kaimo Dovil  snn. vardas. Lietuviška šio vardo forma nežinoma. 
Kiti vardai ir formos: žr. Pilatiškiai. 
Vardo kilmė: iš vokiškų asmenvardžių Schmidt ir Matz. Asmenvardis Schmidt paplitęs visame 
Klaipėdos krašte, jo būta ir artimiausiuose kaimuose Poškosè, Gelž niuose, Stučiuosè ir kt. Dėl Matz 
žr. Matzpesten. 

Schugsta Stenzel* ‒ kitas Bobi  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Bobia . 
Vardo kilmė: iš pavardės Šugžda ar Šiugžda, kuri Klaipėdos krašte reta ir yra tikriausiai atneštinė. 
Panaši Szugsdies, Szugszdys užfiksuota tolokai, Šilutės apylinkėse680. Pavardė Šiugždà telkiasi 
vakarų aukštaičių plote (apie Šakius ir Vilkaviškį) tikriausiai sietina su liet. šiugžd ti ‚šnarėti, 
šnabždėti, kuždėti‘ (LPŽ 2: 940). Tarp pavardės Šukštà turėtojų yra latvių (LPŽ 2: 987). Plg. dar 
lat. šukstīt, šukstināt ‚uostinėti, šnipinėti‘. 

Schwinnu Dwarellis* ‒ kitas Daupar  dvaro vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Daupara . 
Vardo kilmė: greičiausiai iš avd. Švinas ar pan., tačiau tokių tarp Klaipėdos krašto pavardžių 
neaptikta. 

Sėlena  (3a) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn. 7 km į šiaurę nuo Daupar , kair. Eket s krante. 1925 ‒ 
117 gyv., 2011 ‒ 26 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Salennen 1685 (BžnViz XVII: 73), Szelennen (Part. 1725), Jagschen Jakob 
oder Groß Jagschen 1785 (Sembritzki 1918: 187), Jagschen-Jacob 1785 (Lange: 227), Jagschen Jakob 
oder Groß Jagschen (SchrK 1796), Gr. Jagschen (SchrK 1802; Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), 
Gr. Jagschen (Jagschen Jacob) (Urm. 1860), Sėlinai / Jagschen Gr. (Klkr 1923), Jokša  (VP 2: 155). 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Sėlenis ar pan., plg. vv. Sėlẽniai Plungės r. Pavardė Sėlenis užfiksuota 
šiaurės žemaičių plote (LPŽ 2: 695; Būga 1: 241), LPŽ aiškesnės etimologijos nepateikia, 
Klaipėdos krašte užfiksuota Rusnės, Šilutės apylinkėse681. 
Prieš 1739 m. atidaryta mokykla, XIX a. ji įsikūrė tipiniame pastate. 1785 m. kaimas minimas kaip 
karališkasis kaimas su 7 sodybom, 1905 m. čia buvo 21 gyv. namas (MLE 4: 216). XX. a. pradžioje 
buvo keliolika vienkiemių, vėjo malūnas. Sovietmečiu kaimas sunyko (MLE 1: 645). 

Sėlen liai (2) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn. 6,2 km nuo Daupar . 1925 ‒ 33 gyv., 2011 ‒ 2 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jurgen Jagkschaith 1687, Jagschen-Jurge oder Klein Jagschen (Goldbeck 1785: 
54), Jagschen Gerge od. Kl. Jagschen auch Selennen (SchrK 1796), Kl. Jagschen (SchrK 1802; 
Reymann 1875; KDR), Kl. Jagschen (Selinnen) (Urm. 1860), Selennen (be datos), Jagschen-Gerge 
(be datos), Klein Jackschen prieš 1895 (Lange: 357), Sėlinėliai / Jagschen Kl. (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: deminutyvinės priesagos vedinys iš kaimo vardo Sėlena .682 

 
679 Kalótėje 1511‒1520 m. dar minimas Bartoldt Slawyndt (Rowel: 31).  
680 Szugsdies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szugsdies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
681 Selennies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Selenies&ofb=memellandmodus=&lang=de 
682 Panašu, kad derinant istoriškai susijusių kaimų vardų formas, buvo laikomasi opozicijos „didelis“ ir „mažas“ pagal vokiečių 
modelį Gr. ir Kl.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szugsdies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Selenies&ofb=memellandmodus=&lang=de
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1785 m. minimas kaip karališkasis valstiečių kaimas su 3 sodybom (Goldbeck, ten pat). 1905 m. 
turėjo kaimo bendruomenės statusą, 1939 m. prijungtas prie Šakini  (MLE 4: 217). 

Séndvaris (1) ‒ buv. dvaras, senasis apylinkės centras, dab. seniūnija (jos centras dabar Sléngiuose), buv. 
dvarvietė dabar yra Kla pėdos mieste. 
Kiti vardai ir formos: Viehof 1376, Fürst Hof (Carte 1670), Adl. Althof Memel nebst. kölm. Althof, 
lit. Sendwaras 1785 (Sembritzki 1918: 173), Sendware 1820 (Lange: 29), RG Althof Memel (Urm. 
1860), Sendvaris / Althof. (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš vokiečių kalbos išverstas dvaro pavadinimas, sudurtinis iš liet. sẽnas ir dvãras. 
Tai seniausias dvaras Klaipėdos apylinkėse, kurio pirmasis pavadinimas buvo  Viehhof ‚galvijų 
kiemas‘. Pradžioje tai buvo pilį aptarnaujantis ūkis, iš kurio ilgainiui sujungus kelis aplinkinius 
kaimus išaugo dvaras683. Pasak kitų šaltinių, įkurtas 1402 m. (Lange: 29). Vardu Althof šaltiniuose 
minimas nuo XVII a. (Sembritzki 1918: 32). Didžioji dalis dvaro pastatų yra išlikusi. 

Simoniškė / -iai°?* ‒ kitas Cenk nės kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Cenk nė. 
Vardo kilmė: forma rekonstruota iš Langės pateikto varianto Simonischken, tačiau nėra žinomas 
kirčiavimas. Priesagos -išk- vedinys iš vardo ar pavardės Simonas. 

Skaria * (4) ‒ išnykęs kaimas Pr ekulės snn., 1896 m. sujungtas su Daugmanta s (VP 2: 354; Sembritzki 
1918: 214) 
Kiti vardai ir formos: Skaaren 1685 (BžnViz XVII: 79), Bendig Krüger od. Skarren (SchrK 1796), 
Skarren (SchrK 1802; Urm. 1860; Reymann 1875), XX a. žemėlapiuose neberodomas. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Skàr  „anksčiau buvo du kaimai, bet, kaip pasakoja, į XIX a. galą abu 
kaimai buvo sujungti į vieną“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Skarus ar Skarius (of. Skarrus), kuri duomenų bazėse priskiriama 
asmenims, gimusiems XVIII a. pradžioje kaime Bendig Krüger684. Kadangi kita didelė šios pavardės 
turėtojų dalis susitelkusi apie Bit nus, Jonáičius, Plaškiùs, galima spėti, kad dalis iš ten atkeliavo. 
Pavardė sietina su liet. skárti ‚nuplyšti, nubrigzti‘, skarà ‚audeklo gabalas‘, ‚suplyšęs drabužis‘ (LA: 
134, 296). 

Skerellen Philipp* ‒ kitas Skėri  kaimo vardas (Sembritzki 1918: 214). 
Kiti vardai ir formos: žr. Skėria . 
Vardo kilmė: matyt, tuo metu ūkio savininko pavardė turėjo deminutyvinę formą  (*Skėrelis ar 
pan.) arba kaimas buvo mažas, dėl to kurį laiką turėjo deminutyvinę vardo formą. 

Skėria * (4) – buv. kaimas Pr ekulės snn. 1960 m. fiksuojamas kaip pavienis ūkis. Prijungtas prie Stragn  
1896 m. (Sembritzki 1918: 214; Gause 1983: 107). 
Kiti vardai ir formos: Skeren 1683 (BžnViz XVII: 120; Part. 1725), Skerellen Philiep 1717, Skerelen 
Philip, Philip Skerellen 1722, Philip Scherellen 1723 (Deltuvienė 2006: 370), Skerellen Philipp 
(SchrK 1796), Skerellen Philipp oder Skeren oder Skören 1785 (Goldbeck 1785: 151; Sembritzki 
ten pat), Sckören (SchK 1802), Skeeren (Reymann 1849), Skören (Urm. 1860 ir vėliau), Skėriai, 
gret. Skieriai (VP 2: 355; Fenzlau 1936: 82). 
Eksp. 1959–60 (Vng, Stragn  ank.): Sk r  (taip) „of. dar senesnis“, „ūkis“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Skėrỹs, kuri gausiai paliudyta kaime685. Pavardė sietina su liet. skėrỹs 
‚į žiogą panašus vabzdys (Locusta)‘, ‚laumžirgis‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Skiestem* ‒ žemėlapyje nurodoma vietovė prie Pakavočių (Part. 1725). 
Kiti vardai ir formos: nerasta, greičiausiai buvo prijungtas prie artimiausio kaimo. 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Skystimas iš liet. skystimas ‚sunka, sultys, skystas maistas, gėrimas‘, 
‚nerimtas žmogus‘ ir pan. Pavardė buvo paplitusi Klaipėdos krašte, ypač apie Pr ekulę686. 

Skrandel-Gerge* ‒ kitas Ilg niškių k. vardas. 

 
683 Plačiau Elerto straipsnyje (Elertas 2005d). 
684 http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Skaries&ofb=memelland&modus=&lang=de 
685 Skerys ir kt. http://wiki-de.genealogy.net/Sk%C3%B6ren_(Kr.Memel)/Bewohner  
686 Skistims, Skystims: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Skystims&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Skaries&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Sk%C3%B6ren_(Kr.Memel)/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Skystims&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: žr. Ilg niškiai°. 
Vardo kilmė: su priesaga -el- iš pavardės Skrandis. Apylinkėse matyt būta daug asmenų su šia 
pavarde, todėl kaimų vardams ir ūkių savininkams šnekamojoje kalboje buvo suteikiamos 
deminutyvinės priesagos -el-. Oficialių deminutyvinių pavardžių formų *Skrandelis ar pan. 
neužfiksuota. 

Skranden Niclaus / Skrandel Niclaus* ‒ buv. kaimas Dovil  snn., sujungtas su Skrandžia s. 
Kiti vardai ir formos: Nicolau Skrandell 1687687, Skrandeln 1685 (BžnViz XVII: 78), Scrandeln 
(Part. 1725), Skrandel-Nicklaus (Goldbeck 1785: 152), Skranden Niclaus / Skrandel Niclaus 1785 
(Sembritzki 1918: 215), Skranden Niclau (SchrK 1796; 1802; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR). 
Vardo kilmė: žr. Skrandel-Gerge ir Skrandžia . 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1897 m. sujungtas su 
Skrandžia s (Matzwöhlen) (Sembritzki, ten pat). 

Skrandig Gerge* ‒ kitas, ankstesnis Didžiõsios Ža dės, kaimo, kuris vėliau įėjo į Karlsbergo dvarą, vardas. 
1783 m. dalis Spenge Daniel Peter žemės vadinama Skrandig Gerge, šis asmenvardis minimų žemių 
pirkimuose minimas jau 1661 m. 
Kiti vardai ir formos: žr. Karlsberg. 
Vardo kilmė: žr. Skrandžia . Apie kaimo, rašytiniuose šaltiniuose fiksuojamo kaip Skrandig Gerge, 
vardo lietuvišką formą nėra duomenų. 

Skrandžia * (4) – buv. kaimas apie 9 km į pietryčius nuo Kla pėdos, šalia Tole kių, priešingoje kelio Kla pėda–
Veiv ržėnai pusėje. 1925 – 101 gyv. Panaikintas 1983 m. 
Kiti vardai ir formos: Matzwehlen (Part. 1725; Goldbeck 1785: 95), Matz Wehle 1687, Wehlen 
Matz 1736 (Lange: 489), Matzwöhlen (Urm. 1860688; Reymann 1875; Messt. 1912), Skrandžiai / 
Matzwöhlen (Klkr 1923), Macviẽliai ir Macvėliai (VP 2: 236, 357). 
Vardo kilmė: iš pavardės Skrañdis, kuri šiose apylinkėse buvo paplitusi689. Plg. dar lat. vv. skrañda 
(Plāķis 1936: 73). Pavardė sietina su liet. skránda ‚nemušti kailiniai‘, ‚skarmalas‘ arba lat. skrañdas, 
skra das ‚skarmalai‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). MLE neminimas. XX a. 
pradžioje kaime buvo siaurojo geležinkelio stotis. Kaimas panaikintas 1983 m. (Kavoliutė 2019: 
298). 

Skudžia  (4) ‒ kaimas Kretingãlės snn., apie 8 km į rytus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 106 gyv. 2011 ‒ 5 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Woydußen Schkohde (be datos), Skudd Woydußen (be datos), Kurmen 1730, 
Woyduschen Sckode 1736, Woydusche Skudde 1785 (Lange: 871), Kurmen (Part. 1725; Urm. 1834), 
Kurme ir Skuden (Delineation 1725)690, Woyduschen Scudde oder Kurmen (Goldbeck 1785: 184), 
Woyduschen auch Kurmen od. Skudden (SchrK 1796)691, Kurmen oder Sckudden (SchrK 1802), 
Woiduszen (Kurmen) (Urm. 1860), Woiduszen (Reymann 1875), Woydußen (Messt. 1912), 
Vaiduõžiai, Vaidùžiai, Kurmia  (VP 2: 207, 359, 427), Skudai / Woyduszen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. prie Kretingãlės minimi Schadus Inder und Waydrisch (Rowel 2005: 
31) yra matyt Skudži  ir Vaidùžių pradininkai692. Kaimo vardas sietinas su pavarde Skùdis, Skudỹs, 
kuri buvo išplitusi tarp Kretingãlės ir Ka klės, keletas asmenų užfiksuoti pamaryje. LPŽ laiko 
neaiškios kilmės pavarde, tačiau paplitimas ir analogai latvių vardyne rodo ją esant latvišką, galimai 
kuršišką, plg. dar Schudte (Blese 1929: 309) (LPŽ 2: 754), plg. lat. pvd. Skuda, Skudis, Skudikis ir 
pan. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Sléngiai (1) ‒ kaimas Séndvario snn., seniūnijos centras, 6 km į rytus nuo Kla pėdos mst. centro, nausėdija. 
1925 ‒ 83 gyv., 2011 ‒ 327 gyv. 

 
687 Böttelsdorf : http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F  
688 Šiame žemėlapyje šalia vienas kito, bet kaip skirtingi kaimai nurodyti Matzwöhlen (priešais Toleikiùs, kitoje kelio pusėje), 
Skranden Niklau (šiauriau) ir Ilgejahnen (Skranden Gerge) (arčiau Lėbartų).  
689Skrandies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Skrandies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
690 Žemėlapyje du atskiri kaimai.  
691 Žemėlapyje du atskiri kaimai.  
692 Waydrisch tikriausiai perrašymo klaida. 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Skrandies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Schlengen (Part. 1725), Schlengen Andres oder Schlengen 1785 (Sembritzki 
1918; 213), Schlengen Andres (Goldbeck 1785: 143; SchrK 1796; 1802; Reymann 1849; Urm. 
1860; KDR), Slengiai / Schlengen-Andreas (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš pvd. Slengis, Slengys, kuri Lietuvoje visai nepaplitusi, bet paliudyta kaimo 
apylinkėse693. Pavardė greičiausiai kuršiškos pravardinės kilmės, sietina su lat. sleņģis ‚tinginys‘ 
(ME 3: 926; Salys 1930: 128), plg. liet. raštų slengti ‚šliaužti, ropoti‘ (LKŽe), sliñkti, tarm. sliñkas 
‚tingus‘, lat. sliñks ‚tingus‘, sliñkuôt 
‚tingėti‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis valstiečių kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat), XX a. 
pradžioje kaip kaimo apylinkė (Sembritzki, ten pat). Nuo XIX a. antros pusės kaime veikė pradinė 
mokykla. 1905 m. Sléngiai turėjo kaimo bendruomenės statusą, 52 gyv. Kaime išlikusios 
prižiūrėtos kapinaitės. Dabar Sléngiai yra augantis Klaipėdos priemiestis. 

Smilgýnai (1) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn. 8 km į šiaurės rytus nuo Daupar . 1925 ‒ 142 gyv., 2011 ‒ 
143 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Smilginen 1685 (BžnViz XVII: 74), Buddeninken Gedmin prieš 1730, 
Budnincken Gedmin po 1736, Budeningken-Gedmin 1785, Smilginen po 1785 (Lange: 691), 
Schmilgienen oder Smilgienen oder Budeninken Gedmin 1785, Budenincken-Gedmin oder Smilginen 
(Goldbeck 1785: 19; Sembritzki 1918: 213), Budeninken Jedmin auch Smilginen (SchrK 1796), 
Schmilginen (Part. 1725; SchrK 1802; Reymann 1849), Smilginnen 1820, Smilgienen 1912 (Lange, 
ten pat), Schmilginen (Budeningken Gedmin) (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR), Smilgynai / 
Schmillgienen (Klkr 1923), Būdininkai (VP 2: 362). 
Vardo kilmė: iš liet. smilgýnas ‚vieta, kur auga daug smilgų‘, plg. lat. smi ga ‚smilga‘. Įmanomas 
variantas ir priesagos vedinys iš pavardės Smilgys (tokia fiksuojama Klaipėdos krašte, tačiau ne 
šiose apylinkėse), tačiau paprastai tokios darybos vietovardžiuose priesagos forma būna -ỹnė. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 9 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1905 m. buvo 181 gyv., 
beveik visi lietuviai, 1939 m. prijungtas prie Sėlin  bendruomenės. 

Spenge Daniel Peter* ‒ kitas Karlsbergo dvaro vardas. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Spengys, Spengis žr. dar Spengia . 

Spengia  (4) – kaimas Pr ekulės snn., 12 km į pietus nuo Kla pėdos, 1925 ‒ 91 gyv. 2011- 24 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Spengen ir Kirway (2 atskiros vietos) (Part. 1725), Geydet Stentzel 1736, 
Stenzel Gail 1785 (Lange: 738), Stenzel Gail oder Spengen (Goldbeck 1785: 157), Spengen Kirwen 
oder Stenzel Gayl, Spengen (Sembritzki 1918: 215), Stenzel Gail oder Spengen (SchrK 1796), 
Spengen (Urm. 1860 ir vėliau visuose vok.), Spengiai / Spengen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Spengia  (Spẽng ) „buvo 10 ūkinin, dabar yra 3“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Spengis / Spengys, kuri, greičiausiai, kuršiškos kilmės (LPŽ 
nefiksuojama), plg. lat. vv. speņģis (Plāķis 1936: 27). Pavardė apylinkėse žinoma iki XX a. 
pradžios694 
Greičiausiai ta pati giminė 1785 m. įsigijo žemių apylinkėse, vadintose Spenge Daniel Peter, kurios 
vėliau tapo Karlsbergo dvaro dalimi. 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos 
(Goldbeck, ten pat). 1901 m. įkurta pradinė mokykla, 1910 m. kaime buvo 90 gyv. (MLE 4: 305). 
Mokyklos pastatas išlikęs, dabar jame gyvenamasis namas. Kitoje kelio pusėje išliko kaimo 
kapinaitės. 

Speñgiškiai* (1) ‒ rekonstruota pagal Spengischken (Part. 1725) ir Spengia . Lietuviška vardo forma, 
greičiausiai, vartota greta oficialiosios Spenge Daniel Peter, kaip senesnis Karlsbergo, arba Didžiõsios 
Ža dės vardas. 

Sperkersten* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., netoli Kalótės, 1863 m. sujungtas su Beñdikais (Gause 1983: 
108). Pėteraitis nemini. 

 
693 Slengis, Slengies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Slengies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
694 Spengis: http://wiki-de.genealogy.net/Spengen/Bewohner 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Slengies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Spengen/Bewohner
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Kiti vardai ir formos: Kasten Sperre 1687, Sperre Kerstein 1736, Sperre Kersten 1763, Sperr-Kersten 
1820, Sperr Kensten (taip), Sperrkerstten (Lange: 738), Sperkersten (Goldbeck 1785: 154), 
Sperrkersten (Urm. 1860; Reymann 1785), žr. dar Beñdikai. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Kalótėje minimas Kerstan Sperre (Rowel 2005: 31), 1540 m. 
mokesčius mokėjo Kyrstenn Sperr (Diehlmann 2006: 55). Pagal anksčiausiai užfiksuoto asmens 
vardą atrodo, kad atneštas iš Kuršo, kur vardai Kerstens, Kersta yra krikšto vardo Kristijāns 
(Christian) perdirbiniai (LPV: 194); antrąjį asmenvardį galbūt verta sieti su su lat. Kuršo avd. Spirr 
(Blese 1929: 137), lat. spiras ‚spiros, avies išmatos‘ ar spert ‚spirti‘695. Plg. dar pr. vv. Sperklienen, 
Sperlauken (Blažienė 2005: 196; 331). 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE neminimas. 

Spirkiai°* ‒ buv. kaimas ir dvaras, 1895 m. sujungtas su Gindulia s 2 (Kálnuvėnais). 
Kiti vardai ir formos: Spirken (Carte 1670; Goldbeck 1785: 154), Spircken (Part. 1725), Spirken 
oder Spirricken 1785 (Sembritzki 1918: 215), vėliau rašytiniuose šaltiniuose Spirken, XX a. 
nebeminimas. 
Vardo kilmė: 1540 m. Kretingãlės apylinkėse minimas Peter Sperr (Diehlmann 2006: 73), 1709 m. 
Christof Spirkies (VP 2: 365), pastarasis tikriausiai bus davęs kaimui vardą. Tačiau Klaipėdos krašte 
tokio asmenvardžio vėliau nėra, o LPŽ nurodoma Spirikáitis tolokai nuo tikriamos teritorijos ir 
greičiausiai sietinas su slavų vardynu (LPŽ 2: 784). Galbūt sietinas su Sperrkersten? Dar plg. lat. 
Spirr (Blese 1929: 137), įmanoma sąsaja su latvių spirkns, spirkls, spirkstes ‚žibėti, mirgėti, 
spurdėti‘ (EH 2: 552), galima kuršiška kilmė. Kirčio forma nėra žinoma, atstatydamas lietuvišką 
formą Pėteraitis remiasi Kalvaičiu (VK: 33). 
Minimas nuo XVII a., 1785 m. kulminis dvaras, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). Dvaras 1893 m. 
buvo išparceliuotas, po dviejų metų prijungtas prie Ginduli  1 (Sembritzki 1918: 335). MLE 
kaimas neaprašytas. 

Spitale dwars* ‒ Schroeterio žemėlapyje nurodomas Liepgiri  dvaro vardas (SchrK 1796). 
Kiti vardai ir formos: žr. Liepgiria . 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nėra žinoma, nes ne visai aišku, kaip gramatiškai sujungtos 
junginio dalys. Iš liet. tarm. špitõlė ‚ligoninė, prieglauda‘ ir dvãras. 

Srėbãlės* (2)696 – buv. kaimas, 1894 m. įtrauktas į Žiaukàs (Gause 1983: 108). 
Kiti vardai ir formos: Sreballen 1678 (BžnViz XVII: 156; Reymann 1875), Skreballen Moßeigk 
1722, Maßeick Skreballen 1723, Moßeigk Schreballen 1723 (Deltuvienė 2006: 195), Szreballen 
Moßeik 1785 (Sembritzki 1918: 219), Szreballen Moszeik (be metų), Sreballen Moszeiken (be 
metų), Skreballen Moszeigk 1736, Szreballen Moßeik, Lange: 743), Skreballen Moszeick (Goldbeck 
1785: 152). Skreballen Moszeiken oder Szröballen (SchrK 1796), Szröballen (SchrK 1802; Reymann 
1849), Skreballen (Urm. 1860), gret. Srėbaliai° (VP 2: 366). 
Vardo kilmė: iš pavardės Srėbãlius, kuri apylinkėse paliudyta697. Ši iš liet. srėbãlius ‚kas daug srebia, 
šlerpia valgydamas‘698. 

Stabinė / Stabinėlė* ‒ 1923 m. oficialiai įteisintas Gedmin  dvaro vardas, tačiau tais pačiais metais buvo 
pakeistas į Šlapžemiai ° 1. 
Kiti vardai ir formos: žr. Šlapžemiai ° 1. Vardu Stabinė buvo pavadinta dvaro žemių šiaurinė 
teritorija (Ža dininkai), o Stabinėlė – pati dvarvietė (Gut Götzhöfen) dab. Statybininkų prosp. 
Kla pėdoje. 

 
695 Pavardė Sperat fiksuojama apie Plaškiùs, tačiau ji, greičiausiai, lietuviška, bet šiuo atveju turime asmenį, kurio krikšto vardas 
Kersten rodo sąsajas su Kuršu.  
696 Moteriškosios giminės formą Pėteraitis pateikia kaip pagrindinę (VP 2: 366).  
697 Sreballus, Sreballe: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Sreballe&ofb=memelland&modus=&lang=de 
698 Autorė nepritaria Deltuvienės atstatytai formai *Skrebal-, nes ir ankstesni užrašymai, ir gyvojoje kalboje išlikusi forma rodo 
pamatinį kamieną Srėbal- , atitinkamai kreipia ir etimologijos interpretaciją.  

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Sreballe&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: neaiškios kilmės ir neaiškus šaltinis, iš kur 1923 m. toks vardas paimtas. Klaipėdos 
krašte pavardžių su dalimi Stabin- nerasta, struktūriškai artimiausia pavardė su Stab- nesusijusi su 
regionu ir neturi jokių baltiškumo požymių699. 

Stallis Hans* ‒ kitas Dovil  2 vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Dovila  2. 
Vardo kilmė: iš dviejų asmenvardžių. Pirmasis neaiškios kilmės, galbūt atsargiai galima sieti su 
pavarde Stalgis, Stalgỹs700, kuri LPŽ siejama su liet. stalgùs ‚daug norintis, pamėgęs saldumynus, 
išdidus‘, pavardė paplitusi vakarinėje Lietuvos dalyje ‒ palei buvusią Prūsijos sieną ir Klaipėdoje 
(LPŽ 2: 796), čia ji gali būti ir kuršiškos kilmės, plg. lat. stalgs ‚išdidus, išrankus maistui‘, 
‚smaližius‘ (ME 3: 1042). Atkreiptinas dėmesys į Kurše užfiksuotus Stalle Paysle, Hinrich Stalle ir 
Jacob Stalleyke (Blese 1929: 313). Antrasis asmenvardis yra vok. vardo Johann trumpinys. 

Stančia  (4) ‒ kaimas Kretingãlės snn., dešiniajame Dãnės / Dañgės krante. 1925 ‒ 50 gyv., 2011 ‒ 90 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stans Mineiken (Carte 1670), Minneiken Stanz (be datos), Mineiken Stanz 
1700, Mineicken Stantz 1736 (Lange: 746), Standschen 1768 (Deltuvienė 2006: 335), Standszen 
oder Meneicken-Stantz (Goldbeck 1785: 156); Standßen od. Mineiken Stanz oder Stanßen 1785 
(Sembritzki 1918: 216), Standschen oder Stanz Mineiken (SchrK 1796), Standszen (SchrK 1802; 
Urm. 1860), Stanszen po 1820 (Lange, ten pat), Standschen (Stans Mineiken) (Urm. 1834), 
Stanszen (Reymann 1785), Standschen (Messt. 1912), Stanšiai / Standschen (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Stánčius (VP 2: 368). 1511–1520 m. Eket s apylinkėje minimas Jan 
Stendt (Rowel 2005: 31), 1736 m. tarp kaimo Mineicken Stanz gyventojų užfiksuotas Hanßkis 
Stantzus701 (Kenkel 1972: 134). Pavardė siejama su le. Stanczel iš Stanisław (LPŽ 2: 799).  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Stankus Schmidt* ‒ kitas, senesnis Kūli  kaimo vardas Dovil  snn. 
Kiti vardai ir formos: lietuviška forma nežinoma, žr. Kūlia . 
Vardo kilmė: iš liet. asmenvardžio Stañkus. 1540 m. minimas ‚Stanckus, der schmidt zu Garßden“ 
(Diehlmann 2006: 102). Vardu Stankus Klaipėdos krašte buvo keletas kaimų. Antrasis sudėtinio 
vardo komponentas Schmidt yra vokiškas prievardis ‚kalvis‘. Turint tik taip užrašytą vietovardį, 
sunku pasakyti, ar antrasis komponentas turėjo lietuvišką atitikmenį, ar kaimo vardas buvo 
vartojamas kitaip, pvz., *Stankai ar pan. 
Rodomas žemėlapiuose ir minimas istoriniuose šaltiniuose iki XIX a. pabaigos. 1896 m. sujungus 
su Dautzkur Krüger / Lentynais, įkurti Kūlia  (Gause 1983: 74). 1905 m. kaime buvo 4 ūkiai 
paupyje ir 53 gyventojai (MLE 2: 362). 

Stanz Schlaudern* ‒ kitas Žvilių° k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Žviliai°. 
Vardo kilmė: tiksli lietuviška forma nėra žinoma. Vardo kilmė asmenvardinė. Jeigu ji nėra vokiška 
iš Schlauder ar pan., galima bandyti sieti su liet. pvd. Šliaũdaris, kurią LPŽ sieja su liet. šliaũdaruoti 
‚valkiotis‘ ir pan. (LPŽ 2: 954). Tačiau dėl menko šios pavardės paplitimo ir koncentracijos 
žemaitiškame Latvijos pasienyje galima spėti ją esant latviškos kilmės. Plg. lat. šļauka ‚tinginys‘, 
šļaukāt ‚voliotis‘, ‚šlaistytis‘, ‚glaustytis‘ arba liet. šliaunũs, lat. šļauns ‚įstrižas, nuožulnus‘ (ME 4: 
66), dėl darybos plg. ļaundaris ir pan. Gali būti ir vokiškos kilmės pavardė, atnešta iš Kuršo702. 

Stanz Tramm* ‒ kitas Melagių / Melagėnų kaimo vardas, atsiradęs vėliau už pastarąjį, lietuviška jo forma 
nėra paliudyta. 
Kiti vardai ir formos: žr. Melag nai. 

 
699 Stabe http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Stabe&ofb=memelland&modus=&lang=de  Prūsiškos kilmės 
pavardės su Stab- ‚akmuo‘ čia visai nepasirodo, plg. vtv. Stobingiai Įsruties, pakalnės, Vėluvos apylinkėse (VP 2: 371).  
700 Stalgis, Stalgies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Stallis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
701 Tai, kad pirmojo ūkio savininko krikšto vardas sutampa su vėlesniu kaimo vardu, tikriausiai atsitiktinumas.  
702 Vokiška pavardės kilme ar bent jau tiesioginiu jos atėjimu į regioną per vokiečių kilmės asmenis verčia abejoti tai, kad ji nėra 
užfiksuota jokiuose Klaipėdos krašto registruose.  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Stabe&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: iš neaiškios kilmės pavardės Trams, Thrams, kuri gausiai paliudyta pačioje Kla pėdoje 
ir keliuose dvaruose apie ją703. Kadangi registre nurodomi krišto vardai nėra baltų kalbose 
adaptuoti, reikia manyti, kad pavarė nepriklauso baltų kilmės asmenims. 

Stenceliai°* ‒ kitas L žijos kaimo vardas. 
Po 1923 m. trumpam galiojo forma Stenceliai, atstatyta iš Stenzel Michel Stutten pagal vardą, o ne 
pavardę, bet tų pačių metų gruodį vardas buvo pakeistas į Lūžija (Klkr 1923a ir 1923b). 
Kiti vardai ir formos: žr. L žija ir Schäferei. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Stenzel Michel Stutten, gyvosios kalbos pavyzdžio nepavyko rasti, 
todėl neaišku, kaip kirčiuojama. 

Stenzel Budwill* ‒ kitas, senesnis Mẽdikių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Mẽdikiai. 
Vardo kilmė: 1511‒1522 m. apylinkėje minimas Stantzell Budweyll (Rowel 2005: 31), 1540 m. 
Stentzla Budwill (Diehlmann 2006: 81). Kaimo vardas Stenzel Budwill, matyt, dar vartotas XX a., 
nes jį, kaip vokišką ar kaip oficialų, mini 1960 m. ekspedicijos pateikėjai. Kaip atrodė lietuviška jo 
forma, sunku pasakyti, nes šeima su tokia pavarde istoriniuose dokumentuose nebeminima nuo 
XVII a. Pavardė kilusi iš dvikamienio baltų asmenvardžio Budvilas ar Būdvilas (LA: 80). 

Stenzel Gail* ‒ kitas Spengi  kaimo vardas. Kokia buvo lietuviška kaimo vardo forma, nėra duomenų. 
Vardo kilmė: 1540 Stanißlaus Gaylus D tuvoje (Diehlmann 2006: 91). Kaimo vardas iš krikšto 
vardo Stenzel iš Stanislav, plg. pavardes su Stan-  ir Sten- (LPŽ 2: 798, 817) ir pavardės Ga lius 
(etim. žr. LPŽ 1: 609, kitaip LA: 87). Pavardė gerai paliudyta apylinkėse704. 

Stepongalė°* ‒ buv. Ka klės  k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Steppenngalle (VP 2: 
172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1960 eksp. 
neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie liet. pavardės Stẽponas, 
ši iš krikšto vardo Stẽponas (plg. vok. Stephan). Pavardė paliudyta kaime ir apylinkėse705. 

Stimbrai°* – buv. kaimas Daupar -Kviet nių snn. 1925 ‒ 77 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Steinbern (be datos), Kreßehlen (be datos), Kriszehlen prieš 1730 (Lange: 
604), Stans Potschen (Part. 1725), Podßeit Stankus oder Krißehlen (Sembritzki 1918: 207), Podszeit-
Stanckus oder Kriszehlen (Goldbeck 1785: 122),  Podszeit-Stankus oder Kresziten auch Stimbren 
(SchrK 1796), Kreßeiten 1833 (Sembritzki, ten pat), Kresziten (Reymann 1849), Podszeit-Stankus 
(Urm. 1860; Reymann 1875: KDR), Podßeit Stankus (Mestt. 1912), Stimbrai (Klaipėda 1938), 
Stimbrai / Podszeit-Stankus (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš pvd. Stimbra (VK: 17). Pavardė gausiai paliudyta artimose apylinkėse ir pamario 
kaimuose706, sietina su liet. stimbrỹs, stembrỹs, stimburỹs ‚kotas, stagaras‘, gali būti latviškos 
(kuršiškos?) kilmės707, plg. lat. stimbēns, sti buks ir kt. ‚medžio stuobrys‘ (ME 4: 1069), stimbinis 
‚prastas arklys‘ (EH 2: 580). Plg. dar Stimbiriai° (VP 2: 370)708. 
1785 m. minimi 2 karališkieji ūkiai (Goldbeck, ten pat). Kaimas MLE neaprašytas. 

Stolzentiez* ‒ buv. 2 kaimai tarp dab. Veiv ržėnų ir Saug  seniūnijų. Gross Stolzentiez sujungti su Kebelia s 
(Saug  snn., Šilùtės r. ), o Klein Stolzentiez ‒ 1894 m. su Dvylia s (Sembritzki 1918: 216). 
Kiti vardai ir formos: Stolzen Tietz (Goldbeck 1785: 158; SchrK 1796), Stolzentiez (SchrK 1802; 
Urm. 1860), Kl. Stolzentiez (Reymann 1849), Klein Stolzentietz 1871, Klein Stolzen Tietz (Lange: 
374), toliau žr. Dvylia . 
Lietuviška vartosenos tradicija nežinoma, vardai iš rašytinų šaltinių. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš vokiškos kilmės asmenvardžio Stolzen Tietz. 
1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas ūkis 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

 
703 Tramm, Trams: https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Trams&ofb=memelland&modus=&lang=de 
704 Gailius, Gailus: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Gailius&ofb=memelland&modus=&lang=de 
705 Stepans, Stepons: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Stepans&ofb=memelland&modus=&lang=de 
706 Stimbra, Stimbries: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Stimbries&ofb=memelland&modus=&lang=de 
707 MLE aprašytojo Žužeĩkiuose gimusio Jono Stimbros giminaitis, straipsnio autorius Helmutas Arnašius taip pat mano, kad 
pavardė kuršiškos kilmės (MLE 4: 334).  
708 Pėteraitis greičiausiai be reikalo šiuos vardus laiko skirtingos kilmės (VP, ten pat).  

https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Trams&ofb=memelland&modus=&lang=de
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http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Stimbries&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Stragna  I (4) – kaimas Pr ekulės snn., susikūręs buv. istoriniame Stragn  kaime. 1925 ‒ 189 gyv., 2011 ‒ 
83 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stragnen 1683 (BžnViz XVII: 121), Stragen od. Andres Stragna (Carte 1670), 
Stragna Andres, od. Stragna 1785 (Goldbeck 1785: 158; Sembritzki 1918: 217), Stragna Andres 
po 1785 (Lange: 757), Stragnai (kaimas) (Klkr 1923; 1926), gret. Skėria  (VP 2: 372). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Stràgn , Stràgn  (taip) kâims, „iš viso buvo apie 10 ūkių“, „apie 2 km į 
rytus nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: tikriausiai nuo nuo upės vardo Stragnà. Gyvenntojo asmenvardis galėjo būti jau iš 
kaimo vardo. 
Kaimas buvo kiek atokiau nuo dvaro. Nuo XIX a. vidurio egzistavo dvi apygardos: dvaro apygarda 
ir kaimo bendruomenė, dėl to dabar yra dveji Stragna . 1905 m. kaime buvo 25 sodybos ir 167 
gyventojai, iš jų 138 lietuviai. Stragnuosè kasinėtas kapinynas, minimas Skėri  vardu, jo radiniai 
Karaliaučiaus muziejų pasiekė XIX a. pabaigoje, nemažai vėliau rado H. Šojus ir Bezzenbergeris, 
vieni papildė Šojaus kolekciją Šilutėje, kiti pateko į Lietuvos Nacionalinį muziejų. Radiniai 
datuojami II–XIII a. (MLE 4: 340 ir literatūra). 

Stragnaĩ II (4) – kaimas Pr ekulės snn., susikūręs buv. istoriniame Stragn  dvare. 1925 ‒ 46 gyv., 2011 ‒ 
247 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stragna Gut (VP 2: 372), Stragna (Klkr 1923, 1926). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Stràgn , Stràgn  (taip) dvàrs „apie 1 km į šiaurės rytus nuo Priekulės“. 
Vardo kilmė: žr. Stragna  I. 
1663 m. Kulmo teisėmis jį įsigijo Otto Feldgendrew, vėliau buvo daug savininkų. 1846 m. kartu 
su kaimu buvo 179 gyv. 1905 m. dvare buvo 66 gyv., iš kurių 42 lietuviai. 1913 m. savininkas 
Fritz Gleich (Niekammer: 293). 

Strýkis (1) – buv. Pr ekulės dvaro palivarkas (Klkr 1926) prie Drẽvernos upės, rytiniame Týrų pelkės 
pakraštyje. 
Kiti vardai ir formos: Stryck oder Strick 1785 (Sembritzki 1918: 217), Vw. Strieck (Urm. 1860), 
Strick (Strick Goldbeck 1785: 159; Reymann 1875), Stryk (Klaipėda 1935). 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš pavardės Strykis ar pan. (VP 2: 373), tokia pavardė užfiksuota į 
šiaurę nuo Klaipėdos. Tačiau gali būti, kad čia, prie marių, vietovardį galima sieti su liet. strỹkas 
/ is ‚plona lentelė kam nors nulyginti‘ (LKŽe), lat. str ķis ‚galąstuvas‘, šie savo ruožtu iš vok. tarm. 
strīk (ME 4: 1091, 1092). 1960 m. Mick  kaimo anketoje minimas Strýkas ‚loma, raguva, senvagė‘, 
pieva Panges  k. Strýkis. Tiek pavardės paplitimas, tiek apeliatyvų strỹkas / is, str ķis etimologija 
leidžia numanyti žodį ar asmenvardį atneštą iš Kuršo. 
1785 m. minimas kaip karališkasis palivarkas, 1 sodyba (Goldbeck, ten pat). MLE kaimas 
neaprašytas. Vieta buvo žinoma kaip nelegalus žuvų turgus. Toje vietoje, kur V lhelmo kanãlas 
susijungia su Drevernos upe, stovėjo kanalo prižiūrėtojo sodyba (Viršilas 2018). 

Stučia  (4) ‒ kaimas Dovil  snn., 9 kmį pietus nuo Gargžd . 1925 – 104 gyv., 2011 – 20 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stutten 1683 (Bažn 124; Messt. 1912), Stutten Gergen 1717 (Deltuvienė 
2006: 374), Stutten Goerge 1785 (Lange 761), Stutten Gerge 1785 (Goldbeck 1785: 160; SchrK 
1796; 1802), Stutten (Stutten Görge) (Urm. 1860), Stučiai / Stutten (Klkr 1923), gret. Stutai° (VP 
2: 374). 
Eksp. 1959–60 (Svk): transkr. Stùt . “Buvo 15 sodybų“. 
Vardo kilmė: tikriausiai iš avd. *Stutys, Stutis, plg. dar lat. stute ‚rykštė‘ (ME 3: 1108) arba stute 
‚ramstis‘, ‚vežimo dalis‘ iš vok. tarm. stutte (VP 2: 374); galimas dalykas, kad tos pačios kilmės 
kaip Stučỹs, kuri užfiksuota tik Vilkaviškio apylinkėse, pasienyje su Prūsija (LPŽ 2: 844), plg. dar 
pr. avd. Stuttehnen (Blažienė 2005: 201).709 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). 1905 m. turėjo 116 
gyv., iš jų 107 lietuviai. Nuo XVIII a. veikė pradinė mokykla (MLE 4: 347). Kaime buvo kalvė 

 
709 Autorė nepritaria Deltuvienės atstatytai formai *Štut-, nes kaimo vardas tebėra vartojamas, paliudytas ekspedicijose ir atitinka 
prieškarinį. 
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(Lange: 761). Perstatyta mokykla veikė dar sovietmečiu, vėliau buvo uždaryta, pastatas 
privatizuotas. 

Sudmanta  1 (3b) ‒ kaimas Séndvario snn., 11 km į rytus nuo Kla pėdos mst. centro, prie Jak  sankryžos. 
1925 ‒150 gyv., 2011 – 201 gyv. Kaimas auga kaip priemiestis. 
Kiti vardai: Pelliten 1291 (Lange: 732), Szudmundten (Part. 1725), Schudmanten po 1736, 
Sudmunten po 1785 (Lange, ten pat), Sudmanten Trusch od. Truschken 1785 (Sembritzki 1918: 
217), Sudmandten oder Truschken (SchrK 1796), Truschken 1730 (Lange, ten pat; SchrK 1802), 
Truszken prieš 1820 (Lange, ten pat), Trusz Sudmanten (Urm. 1860), Sudmanten Trusz (Reymann 
1875), Sudmanten Trusch (Mest. 1912), Sudmantai / Sudmanten Trusch (Klkr 1923, 1926). 
Vardo kilmė: iš baltų asmenvardžio Sùdmantas (LA: 141). Lietuvoje pavardė Sùdmantas paplitusi 
tik Klaipėdos krašte (LPŽ 2: 853; VK: 17; Fenzlau 1936: 78), daugiausiai aplink Kla pėdą 
(Kretingãlės ir Pr ekulės snn.)710. Labiausiai tikėtina, kad kuršiškas, plg. lat. vv. sudmañts (Plāķis 
1936: 73) arba prūsiškas, plg. dar pr. Sudene (Trautmann 1925: 100). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas (Sembritzki, ten pat). 1905 m. turėjo 36 gyv. namus, 
189 gyv. (MLE 4: 354). Vietovėje buvo piliakalnis, apie jį rašo Banytė ir Žulkus (Banytė, Žulkus 
1994). 

Sudmanta  2*(3b) ‒ išnykęs kaimas Kla pėdos mst. pietinėje dalyje, kur Krẽtainis įteka į Sme tę. 
Kiti vardai ir formos: Szudmund Margen iki 1734711, Burger Urban iki 1736 (Lange: 762), 
Sudmandten Marienburger Urban (Goldbeck 1785: 160), Sudmundten Margenburger Urban (SchrK 
1796), Sudmanten (Marienburger Urban) (Urm. 1860; Lange, ten pat), Sudmanten (Reymann 1875; 
KDR). 
Vardo kilmė: žr. Sudmanta  1. 
Apie 1785 m. buvo mažas kelių ūkių kaimas ant Sme tės kranto, 1897 m. įtrauktas į Mãžąją Ža dę 
(Lange: 762). 

Sudmanta  3* (3b) ‒ gretiminis Rusli  vardas (VP 2: 341). 
Kiti vardai ir formos: žr. Ruslia . 
Vardo kilmė: žr. Sudmanta  1. 

Sudmanta  4* (3b) ‒ kitas Kálviškių k. vardas. Vardo forma rekonstruota iš Peter-Sudmanten. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kálviškiai. 
Vardo kilmė: kadangi asmenvardžiu Sudmantas paremti trys gerai paliudyti ir dar vartojami kaimų 
aplink Klaipėdą vardai, greičiausiai, kad ir šis kaimas lietuviškai galėjo būti taip vadinamas. 
Vardo kilmė: žr. Sudmanta  1. 

Sudmanten Hans* ‒ kitas Rusli  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Ruslia . 
Vardo kilmė: iš baltiško avd. Sudmantas ir krikšto vardo Hans (iš vok. Johann), toliau žr. 
Sudmanta  1. 

Sudmanten Trusch* ‒ kitas Sudmant  1 k. vardas, fiksuojamas žemėlapiuose ir vartotas tarpukariu vokiškoje 
aplinkoje. 
Kiti vardai ir formos: žr. Sudmanta  1. 
Vardo kilmė: pirmasis komponentas ‒ pavardė Sùdmantas (žr. Sudmanta  1). Antrasis iš pavardės 
arba pravardės Tr(i)ùšis, žr. Triùšiai. 

Sùdmantiškė (1) ‒ kaimo dalis Eglýnų kaime, Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Eglýnų ank.): S dmantiškẹ „gyvenvietė, apie 100 ha“, „nuo pačių rytinių 
Eglynų k. sodybų Sėlinų k. link.“ 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Sùdmantas, kuri paliudyta kaime712. 

Sveñcelė (1) – kaimas prie Ku šių marių Pr ekulės snn., 8 km į pietvakarius nuo Pr ekulės.  1925 ‒ 415 gyv., 
2011 – 113 gyv. 

 
710 Tame pačiame kaime užregistruotas gyventojas, kurio pavardė davė kitų Sudmantų 3 vardą Rusliaĩ: Rusßlies Martin *04.01.1884 
in Sudmanten Trusch http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Sudmannt&ofb=memelland&modus=&lang=de. 
711 Užrašymas Margen gali būti klaida arba vokiška rašyba (skaityti Marjen), trumpesnė Marienburger forma. 
712 http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner. 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Sudmannt&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner
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Kiti vardai ir formos: Schwentzell 1540 (Diehlmann 2006: 7, 134), Schwentzel 1542, Schwenzell 
1563 (Diehlmann, ten pat; H 1638), Schwenzel (Carte 1670), Schwenzlen (taip) 1678 (BžnViz 
XVII: 146; Part. 1725), Schwentzeln (Goldbeck 1785: 147), Swenzeln 1820 (Lange: 705),  
Schwentzelen (SchrK 1802), Schwenzeln (Reymann 1849; Urm. 1860; KDR; Messt. 1912), Svencelė 
/ Schwenzeln (Klkr 1923; Klaipėda 1935), Šveñcelė (Užpurvis 1990: 164), Švencė (VP 2: 378; VK: 
60). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Svẽnvel’e, „Buvo apie 60 gyventojų“, „Prie marių, į pietus nuo Drevernos“. 
Vardo kilmė: vardas rašytiniuose šaltiniuose pasirodo XVI a. pradžioje, Salys vardą laiko kuršišku 
dėl šaknies s ir c (Salys 1930: 129). Laikydamas ankstesne formą Sveñcelė, Pėteraitis kildina ją iš 
kuršių kalbos svent- ‚šventas‘ ir nerijos kuršininkų ceļš ‚kelias‘ (daugiau VP 1: 164- 165). Kitaip 
Būga, kuris sieja su šviñkti, švankùs (Būga 3: 245), taigi šaknį rekonstruoja su š, o ne su s713. 
Apylinkėse tarp Klaipėdos ir Priekulės yra keletas piliakalnių, senkapių, spėjamų šventviečių, 
galimas dalykas, kad per pelkes buvęs senas kelias tarp priešistorinių gyvenviečių ir marių. 
1509 m. minima karčemos ir žvejybos privilegija (Sembritzki 1918: 26). 1539–40 m. minimas 
karčemininkas ir 4 sodybos. 1737 m. paminėta pradinė mokykla, kuri buvo perkelta į Drẽverną, 
nauja mokykla įkurta XIX a. pabaigoje, pastatas išlikęs. 1785 m. Sveñcelė yra karališkasis kaimas 
su 14 sodybų (Goldbeck, ten pat). 1905 m. suteiktas kaimo bendruomenės statusas, buvo 72 gyv. 
namai, 392 gyv., kurių absoliuti dauguma lietuviai, 1939 ‒ 349 gyv. (MLE 4: 369). 

Sveñcelės / Šveñcelės pélkė* – buv. gyvenamoji vieta į rytus nuo dab. Sveñcelės, pelkėse. 
Kiti vardai ir formos: Schwenzler Moor (gyv.) (Lange: 705)714, Schwenzelner Moor (gyv.) (VP 1: 
164). 
Vardo kilmė: iš kaimo vardo Sveñcelė. 

Szabern Wittko* – žr. Žiobria  1. 
Vardo kilmė: sudėtinis vardas, vartotas vokiečių. Pirmoji dalis lietuviškai vadinosi Žiobria  , bet 
nežinia, ar lietuvių vartota antroji vardo dalis, kilusi iš avd. V tkus, kuri šio kaimo įvardijime 
pasirodo XVIII a. Pavardė V tkus Klaipėdos krašte nebuvo susikoncentravusi vienoje vietoje715. 

Szillinnen* ‒ kitas buv. Blinden-Wittko k. vardas, paminėtas kartografiniuose šaltiniuose (Urm. 1860). 
Kiti vardai ir formos: žr. Blinden-Wittko. 
Vardo kilmė: gali būti, kad šnekamojoje kalboje buvo vartojamas prievardis prie ūkininko pavardės 
arba jo gyvenamosios vietos vardo; rekonstruoti būtų galima kaip *Šilinis / Šiliniai ar pan. 

Szmiedern* ‒ žr. Szniedern. 
Szniedern* ‒ kitas Dargùžių k. Kretingãlės snn. vardas. 

Kiti vardai ir formos: žr. Dargùžiai. 
Vardo kilmė: galbūt iš vokiško asmenvardžio, tačiau dėl įvairuojančios rašybos sunku pasakyti, 
kuri forma autentiška. Asmenvardžiai su šaknimi Schnied- čia reti ir neįprastos struktūros716. 
Vietovardis vartotas XVIII a., matyt, paraleliai su vardu Dargùžiai (šis žemėlapiuose fiksuojamas 
XVII a.), vėliau jo atsisakyta. 

Szreballen Moßeik* – kitas Srėbãlių k. vardas (Sembritzki 1918: 219). 
Vardo kilmė: pirmasis narys iš asmenvardžio Srėbãlius (žr. Srėbãlės), antrasis galėjo reikšti kitą 
gyventoją arba antrą to paties asmens vardą, jo forma atstatytina kaip liet. avd. Mažeikà arba 
Maže kis (LA: 288). 

Ša piai (2) – kaimas šiaurės vakarinėje Kla pėdos rajono dalyje, netoli jūros, Kretingãlės snn., apie 10 km į 
vakarus nuo Kretingãlės, 3 km į šiaurę nuo Ka klės. 1925 ‒ 138 gyv., 2011 ‒ 29 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Tom Schaip (Carte 1670), Scheipen (Part. 1725), Scheipen Thoms 1785 
(Goldbeck 1785: 140; Sembritzki 1918: 211), Scheipen Toms (SchrK 1802), Tomszaipen 1820, 

 
713 Junginiai sv-, sm-, sr- vokiškuose atitikmenyse atliepiami nevienodai, plg. Swarrs, Sreballen, bet Schmilgienen, Schmelz. 
Rašytiniuose šaltiniuose nepasitaikė formų, parašytų su sw- šaknies pradžioje. Užpurvio paliudyta forma Šveñcelė gali būti vėlyva, 
paveikta germanizacijos. Autorei neteko girdėti klaipėdiškių lietuvių taip tariant.  
714 Nurodoma, kad 1912 m. Schwenzler Moor minima kaip gyvenamoji vieta.  
715 Wittkus, Wittkate: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wittkus&ofb=memelland&modus=&lang=de 
716 Schnideralbers, Schniederoff ‒ sudurtinės pavardės iš Schnieder ir Alber(t)s ir -hoff ‚sodyba‘  http://ofb.genealogy.net/
famlist.php?ofb=memelland&b=S&lang=de&modus=  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wittkus&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=S&lang=de&modus
http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=S&lang=de&modus
http://ofb.genealogy.net/famlist.php?ofb=memelland&b=S&lang=de&modus
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Szaipen Thoms 1832 (Lange: 680), Scheipen Toms (Toms Szeipen) (Urm. 1860), Szeipen (Reymann 
1875: KDR), Šaipai / Scheipen-Thomas (Klkr 1923), Ša pai (VP 2: 379). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Šã·ip’  „iki 1940 metų buvo beveik 60 gyventojų“. 
Vardo kilmė: 1540 m. minimas Thomas Scheyb (Diehlmann 2006: 63). Pėteraitis bando kildinti  
iš asmenvardžio *Šaipis / -a? (VP, ten pat). Galbūt sietinas su liet. šáipa ‚kuris mėgsta kitus 
pašiepti‘, lat. šàipa ‚kuris juokina‘ (ME 4: 1). LPŽ ir genealogų duomenų bazėse pavardžių su Šaip- 
nėra. Vietovardžio kilmė gali būti nebaltiška. 
1736 m. Scheipen Thoms ūkis mokėjo mokesčius nuo 4 asmenų; 1785 m. minimas kaip karališkasis 
kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat) , XIX a. 2-ojoje pusėje susijungė 3 ūkiai – Szurlig Michel, 
Pleiken Gerge ir Scheipen Thoms (Sembritzki, ten pat), 1905 m. kartu sudėjus turėjo 25 gyv. namus 
ir 175 gyv., beveik visi lietuviai. Iš Ša pių yra kilęs spaudos darbuotojas ir kunigas J. Pipiras (MLE 
4: 375). 

Šakinia  (3b) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., 5 km į šiaurės rytus nuo Daupar , prie buv. valstybės sienos. 
1925 ‒ 75 gyv.717, 2011 ‒ 64 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Matz Kick 1685 (BžnViz XVII: 74), Matz Kecken (be datos), Kycken Matz 
prieš 1730, Kiecken Matz po 1736, Schakinnen (SchrK 1802; Reymann 1849), Schackinnen 1785, 
Matz-Kiecken po 1785 (Lange: 488), Matz Kiecken oder Schakinnen (Goldbeck 1785: 95), Matz 
Kiecken oder Matz Kecken od. Kycken Matz od. Schakinnen 1785, vėliau Matzkieken (Sembritzki 
1918: 200), Matzkieken auch Schakinnen (SchrK 1796), Matzkiken 1820 (Lange, ten pat), 
Schackinnen (Matzkieken) (Urm. 1860), Matzkicken (Reymann 1875), Matzkieken (Mess. 1912), 
Šakiniai / Matzkieken (Klkr 1923), Mackykiai° (VP 2: 235). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): Šàkin’ ˙ „lygumos, molis ir juodžemis“, „apie 1,5x 1,5 km“. 
Vardo kilmė: 1736 m. ūkyje Kiecken Matz užfiksuotas Jurg Schackin, taigi kaimo vardas iš pavardės 
Šak nis. Ši pavardė Klaipėdos krašte buvo paplitusi Daupar -Kviet nių ir Dovil  snn.718 LPŽ 
duomenimis, tai populiari žemaitiška pavardė iš liet. šak nis ‚iš šakų, panašus į pagalį‘ ir kt. (LPŽ 
2: 878). 
1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat) Kaimas buvusiame pasienyje, 
tačiau informacijos apie jį mažai. 1910 m. buvo 81 gyv. Mokykla įkurta 1842 m., 1912 m. 
pastatytas naujas pastatas. XIX a. pabaigoje mokyta vokiškai, prijungus kraštą prie Lietuvos – 
lietuviškai (MLE 3: 376). Išlikęs mokyklos pastatas, kapinaitės. 

Šatria  (4) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., 10 km į šiaurės rytus nuo Daupar . 1925 ‒ 159 gyv., 2011 ‒ 64 
gyv. 
Kiti vardai ir formos: Schattren 1670, 1685, 1768, 1785 (Carte 1670; Deltuvienė 2006: 201; BžnViz 
XVII: 74; Goldbeck 1785: 140), Schöttern (taip) (Part. 1725), Schattern 1785 (Sembritzki 1918: 
211; SchrK 1796; 1802; Reymann 1849; Urm. 1860; Reymann 1875; KDR; Messt. 1912), Šatriai 
/ Schattern (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Gvn) Šàt’r’ · 
Vardo kilmė: 1775 m. fiksuojamas gyventojas Schattris (Sembritzki 1918: 172), taigi kaimo vardas 
iš pavardės Šatrỹs (Fenzlau 1936: 19; VK: 17). Pavardė turbūt sietina su liet. šatrà, šãtras ‚žabas, 
žagaras‘ ir pan. Ji gali būti atneštinė, nes Klaipėdos krašte nepaplitusi, užfiksuota tik artimiausiuose 
kaimuose719. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas prie sienos, 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). 

Šauklia  (4) ‒ kaimas Agluon nų snn., km į rytus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 78 gyv., 2011 – 9 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Szaukeln 1683 (BžnViz XVII: 121; Reymann 1875; Messt. 1912; VP 2: 383), 
Schaugeln (Part. 1725), Pickwarden Siemon 1717, Pictwarden Siemon 1722 (Deltuvienė 2006: 330), 
Picktwarden Siemon oder Schauklen (Goldbeck 1785: 118; SchrK 1796), Szaukeln oder Szauklen 
od. Piktwarden Simon 1785 (Sembritzki 1918: 218), Schaucklen po 1785 (Lange: 767; SchrK 1802), 

 
717 MLE nurodoma, kad kaime gyveno 218 gyv.  
718 Schakinnis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Schakinnis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
719 Szattries: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szattries&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Schakinnis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szattries&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Szaukeln od. Piktwarden Simon (Reymann 1849), Schaukeln (Urm. 1860), Šaukliai / Schaukeln 
(Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): š ukl ·, š ukl,ùs „9 sodybos, tarp Žagar  ir Dreiži  k.“ 
Vardo kilmė: 1724 m. minimas Szaugklies aus Szhaugeln (Fenzlau 1936: 124, 126). Kaimo vardas 
iš pavardės Šauklỹs (of. Szauklies, Szauklys), kuri šiame kaime užfiksuota720. Pavardė kilusi iš liet. 
šauklỹs ‚kas praneša, skelbia žinią‘, ‚kas rėkia, šaukia‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). MLE neminimas. 

Šėparijà* (2)721 ‒ šnekamojoje kalboje vartota kita L žijos k. vardo forma. 
Kiti vardai ir formos: L žija ir Schäferei. 
Vardo kilmė: pagal analogiją su priesagos -ij- vediniais (Fenzlau 1936: 148) vartota sulietuvinta 
forma iš vok. Schäferei ‚avių ganykla‘. 

Šerna  (4) ‒ kaimas, buv. dvaras Dovil  snn., 12 km į pietvakarius nuo Gargžd , prie M nijos ir Šern  g rios. 
1925 m. ‒ girininkija ir dvaras su 7 gyv., 2011 ‒ 25 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Szernen 1683 (BžnViz XVII: 125; Reymann 1849, 1875; KDR), Klein 
Jagschen Martin 1785 (Lange: 681), Jagschen-Martin oder Schernen (Goldbeck 1785: 54), Schernen 
oder Jagschen Martin (SchrK 1796), Schernen (SchrK 1802; Urm.1860), Gut Schernen (išskirtas 
dvaras) (Goldbeck 1785: 140; Urm. 1860), Šernai / Schernen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): š rn · 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Šérnas, Šérnus722, kuri iš liet. šérnas ‚laukinė kiaulė‘. Pavardė 
gausiai paplitusi Klaipėdos krašte723. 
Šerna  turi turtingą istoriją. 1785 m. kaimas minimas kaip karališkasis ūkis, 2 sodybos ir kulminis 
dvaras 4 sodybos (Goldbeck 1785: 54, 140). XX a. pradžioje šaltiniuose kaimas nurodomas kaip 
buvusi maža gyvenvietė („alter Siedlungsort“), 1884 m. sujungta su Kalvia s (Lange, ten pat.). Čia 
esama kapinyno (III–VI a.), kurį 1891 m. tyrinėjo Bezzenbergeris724, M nijos krantuose XIX a. 
pabaigoje buvo karinių įtvirtinimų pylimų liekanos (MLE 4: 394). Prie kelio buvo karčema, 
inžineriniu paveldosaugos objektu paskelbtas 1871 m. statytas tiltas per M niją (kodas 31051). 
Girioje taip pat yra unikalių objektų. 

Šern  girininkijà ‒ girininkija su infrastruktūra Šern  girioje. 
Istoriniuose šaltiniuose Šern  kaimas ir girininkija laikomi atskirais objektais: Schernen „alter 
Siedlungsort“, ir Schernen „Försterei mit Wirthaus“, t. y. girininkija, įkurta 1698 m., XIX a. 
priklausė Klioši  valstybiniam miškui (Lange: 681). 
Kiti vardai ir formos:), UF Schernen (Messt. 1912), toliau žr. Šerna . 
Vardo kilmė: nuo kaimo vardo Šerna . 

Šeškiaio 1* ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1896 m. sujungtas su Jogučia s (VP 2: 385; Gause 1983: 111). 
Kiti vardai ir formos: Nikla Casrak (Carte 1670), Casseraggen (Part. 1725), Scheschken od. 
Cassareggen Niclau (SchrK 1796), Cassareggen Niclaus oder Scheschken (Goldbeck 1785: 22), 
Scheschken (SchrK 1802; Reymann 1849), Kasreggen Scheschken 1820 (Lange: 330), Cassareggen 
Niclau oder Szescken (Urm. 1834), Cassareggen-Niclau (Schescken-Wiegusz Bartel)725 (Urm. 1860), 
Cassareggen (Reymann 1875; KDR), Kasseragen (Lange, ten pat). 
Vardo kilmė: iš pavardės Šeškà, Šẽškus ir pan.726, kuri kildinama iš liet. šẽškas.  
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Šeškiai° 2* ‒ kitas Vygužių kaimo vardas žr. 

 
720 http://genwiki.genealogy.net/Szaukeln/Bewohner  
721 Regis be reikalo Fenzlau abejodamas rekonstruoja formą *Šieparìja, nes vokiškas ä  jo paties užrašytoje transkripcijoje šį kartą 
atliepiamas ė, o ne ie. 
722 Dėl galūnės redukcijos susidarius neištariamam junginiui -rns, tarmėje įspraudžiamas balsis, kuris greičiausiai ir suformavo 
antrąją formą su -us.  
723 Pėteraitis ne visai aiškiai pasako apie asmenvardinę kilmę (VP 2: 384), suponuodamas galimybę kildinti tiesiai iš gyvūno vardo 

(greičiausiai dėl to, kad apylinkę sudaro giria).  
724 Plačiau apie Bezzenbergerio archeologinius radinius Šernuose žr. Bezzenberger 1892.  
725 Pastarasis, greičiausiai, klaida, nurašytas vardas priklauso kitam kaimui Dovil  snn.  
726 Szeszka, Szeskus ir kt: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Scheszka&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://genwiki.genealogy.net/Szaukeln/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Scheszka&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: forma pagal Pėteraitį (VP 2: 445), toliau žr. Vygužiai. 
Vardo kilmė žr. Šeškiai 1. 

Šilgalia  1 (3a) – kaimas Pr ekulės snn., 9 km į šiaurės vakarus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 58 gyv., 2011 ‒ 18 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Syllegall das dorff 1540 (Diehlmann 2006: 86, 87), Trump Michell 1685 
(BžnViz XVII: 84), Trampemichel 1736 (Lange: 684, 793), Trump Michel, Schillgallen oder Trump 
Michel 1785 (Goldbeck 1785: 170; Sembritzki 1918: 212), Trump Michel oder Schillegallen (SchrK 
1796), Schillegallen (SchrK 1802), Szillgallen 1820 (Lange: 684), Szilgallen (Urm. 1860), 
Schillgallen (Messt. 1912), Šilgaliai / Schillgallen (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Š lgal , „Kalvota“, „Buvo 5, liko 3 ūkiai“, „apie 2,5 km į šiaurės vakarus 
nuo Dituvos“.727 
Vardo kilmė: gali būti iš pavardės Šilgalis, bet ji labiau paplitusi į šiaurę nuo Klaipėdos, kur buvo 
kitas kaimas, žr. Šilgaliai 2 (Schillgallen Bartel / Wilken). Čia yra didesnė tikimybė, kad kaimo 
vardas gali būti sudurtinis iš liet. š las (ankstesnė forma gali būti iš kuršių sils) ir galas, lat. gals. 
1540 m. Syllegall nurodomas ne kaip gyventojo, o kaip kaimo vardas. 
1785 m. minimas karališkasis kaimas su 6 sodybomis (Goldbeck, ten pat). 1905 m. turėjo 
bendruomenės statusą, 56 gyv., visi lietuviai. 1939 m. įtrauktas į Kairi  bendruomenę (MLE 4: 
404). 

Šilgaliai° 2* ‒ rekonstruotas vardas728; buv. kaimas Kretingãlės snn., 4 km į pietvakarius nuo Kretingãlės, 
netoli Dãnės / Dañgės ir Eket s santakos. 1897 m. sujungtas su Dautzin Niclau. 
Kiti vardai ir formos: Schillegallen 1774, Schillegallen Bartel 1785 (Lange: 845), Wilken od. 
Schillegallen Bartel (Sembritzki 1918: 223; Goldbeck 1785: 141), Schillgallen Bartel oder Wilken 
(SchrK 1796), Willken (SchrK 1802), Szillgallen Bartel 1820, Szillgallen Wilken 1820 (Lange, ten 
pat), Willken (Schillgallen Bartel) (Urm. 1860), Willken (Reymann 1875; KDR), vėliau 
nebeminimas. 
Vardo kilmė: šiose vietose gali būti asmenvardinės kilmės iš pavardės Ši galis, kuri Kretingãlės 
apylinkėse buvo paliudyta729, dar žr. Šilgalia  1. 
1785 m. minimas kaip karališkieji ūkiai, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1897 m. įjungtas į 
Laũkžemių bendruomenę (MLE 4: 405). 

Šiliniñkai (2) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 6 km į pietryčius nuo Pr ekulės, prie Veiv ržo upės730. 1925 – 513 gyv., 
2011 – 83 gyv. 
Kiti vardai ir formos: kaimas suaugo iš kelių ūkių731, todėl jo vardas kaip antrasis nurodomas prie 
Veiv ržo upės kelis kartus: Sylincke, Barthol Wiper 1511–1520 (Rowel 2005: 30), Syllenyck das 
dorff 1540 (Diehlmann 2006: 46); Schillenigken 1592 (Kiparsky 1939: 161), Szillininken ir Paleidei 
1678, Szillininken Bertul Wepper 1683, Klausturm (BžnViz XVII: 119, 157), Jan Gutz 1683 (BžnViz 
XVII: 119), Schilleninken oder Juhßen Jahn 1785 (Sembritzki 1918: 212); Juhszen-John oder 
Schillenincken, Preicken-Nicklaus oder Schilleninghken (Goldbeck 1785: 61, 125), Schilleninken oder 
Preicken Niklaus mit Sturmen Klaus, Paledzen und Weppern Bartel (Sembritzki, ten pat); Juhszen-
John (be datos), Jußen-Jahn prieš 1730, Guhszen Jahn po 1836732, Preicken Nickalus po 1754, 
Preizken-Niklaus 1785, Schilleningken po 1781 (Lange: 684); Moszeiten Peter od. Dreszen auch 
Schilleninken, Weppern Bartel oder Schilleninken, Patzen Szimke oder Schilleninken, Sturmen Claus 
oder Schillenincken, Preicken Nicklaus oder Palehden (taip) auch Schillenincken (SchrK 1796), 
Szilleningken (Reymann 1849), Schilleninken (2x) ir Juhszen John (Messt. 1912), Šilininkai / 
Schilleningken (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Šiliniñk  „buvo apie 75 ūkius“, „apie 5 km į pietryčius nuo Priekulės“. 

 
727 Kitaip kirčiuojama šilgalẽ.i., šĩ.l.galus (Fenzlau 1936: 122), bet čia, greičiausiai, kalbama apie kaimus Pagėgių apskrityje. 
728 Lietuviška forma rekonstruota pagal Šilgaliaĩ 1, tačiau paliekama nekirčiuota.  
729 Schillgallis, Szillgalis ir kt: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Schillgalies&ofb=memelland&modus=&
lang=de. 
730 Pasak MLE (4: 407), Prūsijos Lietuvoje tokiu vardu užfiksuoti 5 kaimai.  
731 Sembritzkis 1785 nurodo du kaimus tuo pačiu vardu Schilleninken: vieną su antru vardu Juhßen Jahn, kitą sujungtą iš kelių 
buvusių kaimų: Schilleninken oder Preicken Niklaus mit Sturmen Klaus, Paledzen und Weppern Bartel (Sembritzki 1918: 212).  
732 Tikriausiai 1678 m. šiose apylinkėse nurodomas tas pats asmuo Jan Guz (BžnViz XVII: 157).  

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Schillgalies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Schillgalies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Schillgalies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: iš lietuvių šiliniñkas ‚šilų gyventojas‘, kuris yra priesaginis vedinys iš š las, plg. lat. 
silenieks ‚t. p.‘ iš sils ‚šilas‘ (ME 3: 838). Pagal pirmuosius užrašymus sunku nustatyti, kokia tikroji 
priesagos forma, taip pat neaišku, ar 1540 m. užrašyme atspindi s ar š; vėlesni užrašymai su sch 
rodo galimą kuršiškos leksemos lietuvėjimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pėteraičio nurodyti 
kiti kaimai su šiuo vardu Gumb nės, P lkalnio, Paka nės apskrityse vokiškiuose šaltiniuose rašomi 
su sch (VP 2: 388). 
1785 m. Šiliniñkai minimi kaip karališkieji kaimai: Juhszen-John oder Schillenincken su 6 sodybom, 
Preicken–Nicklaus su 7 sodybom (Goldbeck, ten pat). Vėliau sujungti keli kaimai. 1905 m. buvo 
478 gyv., tarpukariu iš šios vardų gausos liko du: Dreižia  (mažesnis kaimas) ir Šiliniñkai (didesnis) 
(Klžem. 1938). Kaimo teritorijoje rasta akmens amžiaus dirbinių, kurie saugomi Šilutės muziejuje 
(MLE 4: 407). 

Š lupiai / Š lupis / Š lupė (1)* ‒ buv. palivarkas ir geležinkelio stotis prie Š lupės upelės prie Švẽpelių, Dovil  
snn. 
Kiti vardai ir formos: Vw. Szilluppen (Urm. 1860), Sziluppen (Reymann 1785; KDR), Hp. Sziluppen 
(Messt. 1912), P. Sziluppen (Klaipėda 1935), Šilupė (Klkr 1926, prie Mižeikių). Pėteraitis nurodo 
daugiskaitos formą (VP 2: 389), rinkėjas ekspedicijoje ‒ moteriškosios giminės vienaskaitinę 
formą. 
Eksp. 1939 (AGlž): (Šilu‘p) (kirčiavimas nepatikimas) „vietovė, šlapios pievos ir ganyklos prie 
Smeltelės upelio, dabar Mižeikių kaimui priklauso, anksčiau buvo atskiras kaimas“. 
Vardo kilmė: iš upėvardžio Š lupė. 
MLE duomenų apie kaimą nepateikia. 1858 m. įkurtas palivarkas, priklausęs Miže kių dvarui 
(Sembritzki 1918: 219). 

Šimka  (4) – kaimas Kretingãlės snn., 4 km į pietryčius nuo Kretingãlės. 1925 – 99 gyv., 2011 – 18 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Schimpkus (Carte 1670), Schimcken (Part. 1725), Schimbcken 1736 (Lange: 
769), Szimken oder Szimbken 1785 (Sembritzki 1918: 219), Szimbken (SchrK 1796; 1802; 
Reymann 1849; 1875), Szimken (Urm. 1860; KDR; Messt. 1912; Lange: 769)733, Šimkai / Schimken 
(Klkr 1923), Ši kai734 (VP 2: 390). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Š mk · „lyguma“, „prie Klaipėdos–Kartenos kelio, apie 10 km į šiaurės rytus 
nuo Klaipėdos“. 
Vardo kilmė: iš liet. pavardės Ši kus, kuri XX a. pradžioje pačiame kaime nebefiksuojama, tačiau 
pasitaiko artimose apylinkėse735. Pavardė pasklidusi po visą Klaipėdos kraštą, ryškesnės 
koncentracijos vienoje apylinkėje nepastebėta. Pvd. Ši kus kildinama iš vardo S monas trumpinio 
(LPŽ 2: 932). 
1875 m. buvo karališkasis valstiečių kaimas. 1905 m. čia buvo 15 namų ir 88 gyv, beveik visi 
lietuviai. 1904 m. atidaryta mokykla, 1923 m. joje dirbęs Kalvaitis dėstė vokiškai, 1937 m. 
dėstomoji kalba ‒ lietuvių. Tarpukariu čia veikė lietuviška jaunimo draugija. 1939 m. į 
bendruomenę įsijungia kiti aplinkiniai kaimai. XX a. 7-ajame dešimtmetyje mokykla uždaryta 
(MLE 4: 429). 

Šiporiai°* ‒ galima šnekamosios kalbos vardo Šėparija forma (MLE 2: 700), kitas L žijos k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. L žija ir Schäferei. 
Vardo kilmė: neaišku, ar toks vardas tikrai buvo vartojamas, ar MLE autoriai jį sukūrė, remdamiesi 
liaudies etimologija iš vartotos formos Šėpar ja. Formos Šiporiai° neteko aptikti nei ekspedicijose, 
nei kituose šaltiniuose. 

Šlãpšilė (1) ‒ kaimas Daupar -Kviet nių snn., 2 km į rytus nuo Daupar . 1925 ‒ 314 gyv., 2011 ‒ 282 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Schlapschil (Carte 1670), Schlapschill 1685 (BžnViz XVII: 74; Messt. 1912), 
Die Szlapzelis (SchrK 1796; 1802; Urm. 1834; Reymann 1849), Szlapzill Wiesen (Urm. 1860)736, 

 
733 Pastarajame pastaba „am Szoge-Bach gelegen“ yra klaida: upės vardas yra Žùpė / Žùpis.  
734 Nežinia, ar tikrai 2 kirčiuotės forma autentiška, ar Pėteraitis neįvertino kirčio atitraukimo.  
735 Schimkus, Szimkus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szimkus&ofb=memelland&modus=&lang=de 
736 Kai kuriuose žemėlapiuose šiuo vardu nurodomas didesnis plotas kartu su pievomis (Wiesen) arba girininkija (UF).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szimkus&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Szlapszelis UF (Reymann 1875), Schlapszelis oder Schlapszill Wiesen (KDR), Šlapšilė (Klaipėda 
1935), Šlapšilė / Schlappschill (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): Šlàpšile „molis, juodžemis“. 
Vardo kilmė: iš liet. šlãpias ir š las; vietovė ilgai buvo retai gyvenama dėl labai pelkėtos žemės, 
todėl kai kuriuose žemėlapiuose kaimo vieta nurodoma neapibrėžtai. 
1737 m. dalis žemės priklausė Daupar  dvarui. Iš pradžių kaimas formavosi kaip girininkijos 
kolonija. Po 1870 m. prasidėjo sausinimo darbai, buvo išvestas kanalas (Nord Canal KDR) 
(Sembritzki 1918: 309). 1905 m. buvo 52 ūkiai ir 286 gyv., dauguma lietuviai. 1939 m. kaimas 
priklausė Gõbergiškės valsčiui (MLE 4: 441). Dabar kaimas, būdamas tarp Kla pėdos ir Gargžd , 
po sovietmečio išaugo. 

Šlapžemiai° 1* ‒ buv. kaimas dab. Gedmin  dvaro vietoje, Kla pėdos mst. pietinėje dalyje. 1939 – 350 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Götzenhöfen 1685 (BžnViz XVII: 83), Götzhoeffen (SchrK 1796), Götzhöfen 
(Part. 1725; SchrK 1802; Reymann 1849; Urm. 1860; KDR; Messt. 1912), Gėc vė (VP 2: 127, 
392), Šlapžemiai / Götzhöfen, Adl. Gut (Klkr 1923), Stabinėlė (Klkr 1923a), Gedm no dvaras (Lange: 
11), Šlapžemiai (Klžem. 1938), Gedmin  dvaras (neof.). 
Vardo kilmė: 1540 m. Schlabesymmenn, 1687 m. Schlabßemb737 vardas minimas ne kaip kaimo, o 
kaip kaimų junginio (Bezirk) (Diehlmann 2006: 21, 104). Iš liet. šlãpžemė, -is ‚šlapia žemė‘. Šį 
vardą suteikiant Gedmin  dvarui tikriausiai buvo bandoma bent jau iš lietuviškos aplinkos pašalinti 
vokišką vardą Götzhoeffen ir jo perdirbinį Gėc vė738. 
1578 m. valdininkas Wilhelm Wirgander įsigyja dvarelį Gibišuose, o 1588 m. Kulmo teisėmis 
Juschken arba Gedmin Herde žemes. Jo žentas Wilhelm Raschke 1620 m. įsigyja žemės iš Piktasch 
Kebelke (Kibelken-Peter), vadinamos Schlabschem (ßlapžem’ = feuchtes Land) (Sembritzki 1918: 
57, 58). 1657 m. Friedrich von Götzen įsigyja dvarą ir smuklę, nuo to laiko dvaras gauna jo vardą 
Götzhöfen739. 

Šlapžemiai° 2* ‒ XVI–XVII a. buv. apylinkė į pietus nuo Kla pėdos mst., dalis jos įeina į miesto teritoriją. 
Kiti vardai ir formos: žr  Šlapžemiai° 1. 
Vardo kilmė: žr. Šlapžemiai° 1. 
Į apylinkę įėjo dab. Dovil  ir Daupar -Kviet nių snn. kaimai: Pyctasy Kebelcke 1540, Peter Kebelcke 
1687 (Liebken (Gut) / Lỹpkių dv., Kybélkai 3); Grytsch Kebelke 1540 (Waydaugen / Vaidauga ); 
Gergen Eglien 1687 (Szydehlen / Eglýnai 3); Stanckus Schweplis 1540, Darguwill Schweppelln 1687 
(Schweppeln / Švẽpeliai ); Martin Garn 1687 (Paugen / Pauga ). 

Šlaža * ‒ buv. kaimas Kretingõs r. prie Dãnės / Dañgės, 1895 m. sujungtas su Bajõrais (Gause 1983: 111). 
Kiti vardai ir formos: Schlaße (Carte 1670), Schlaaßen Gerge 1726 (Deltuvienė 2006: 373), Szlaßen 
(be datos), Szlazen (be datos), Schlaschen Gerge 1736, Schlaßen Gerge (Lange: 687), Schlaaszen 
Gerge (Goldbeck 1785: 141), Schlaszen Gerge oder Szlaszen 1785 (Sembritzki 1918: 212), 
Schlaszen oder Slaaszen Gerge (SchrK 1796), Schlaszen (SchrK 1802; Urm. 1860), Szlazen 
(Reymann 1849), Szlaaszen (Reymann 1875; KDR), Schlaaszen-Görge 1871 (Lange, ten pat), 
vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: ne visai aišku, kokia tiksliai buvo lietuviška vardo forma (gal Šliaža ?), ją Pėteraitis, 
remdamasis Fenzlau (Fenzlau 1936: 12), prilygina kito kaimo vardui Šlaža  Šilùtės apylinkėse (VP 
2: 392). Kilmė asmenvardinė iš liet. pavardės Šlãžas, Šliãžas, Šliažỹs. Pavardė gausiai paliudyta 
Kretingãlės snn.740, LPŽ ją sieja su pvd. Šlẽžas, šią atitinkamai su šlẽžas ‚vaistinė svilarožė (Althaea 
officinalis)‘, bet gal geriau sieti su veiksmažodine šaknimi šlež-, šlèžti ‚nučiurti, nušlerti‘, šl žas 

 
737 http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F#Schlab.C3.9Femb_.28Bezirk.29  
738 Šiuo sprendimu nepatenkintas buvo Fenzlau, manydamas, kad lietuvių valdžia pasielgė neteisingai, 1923 m. įtvirtindama 
Šlapžemių vardą, kuris, pasak jo, nefigūravo registruose ir juo labiau jis nepateisino Gedimino (taip) vardo, kuris čia esąs niekuo 
dėtas (Fenzlau 1936: 150). Galbūt jam nebuvo žinomas Šlapžemių, kaip apylinkės, vardas (į ją įėjo kaimai, buvę aplink vėliau 
įkurtą dvarą), taigi vardas nėra išgalvotas, bet perkeltas iš apylinkės dvarui. Dėl Gedimino jis taip pat neturėjo visos informacijos: 

vienas iš Götzhöfen dvarą sudariusių ūkių buvo Gedmin Harde ūkis (t. y. Žardės Gedminas), žinoma, ne kunigaikštis Gediminas.  
739 Plačiau dvaro istoriją žr. Elertas 2005b.  
740 Szlasza http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szlasza&ofb=memelland&modus=&lang=de, Szlaszis 
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szlaszies&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://wiki-de.genealogy.net/M%C3%BCmmelischer_Crey%C3%9F#Schlab.C3.9Femb_.28Bezirk.29
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szlasza&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szlaszies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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‚apsileidėlis, valkata‘, šlãžos ‚šlajos, darbinės rogės‘ (LKŽe), plg. kuršiškų tarmių sle̦zns ‚plokščias‘, 
slê̦ze̦ns ‚žemas, su nuolydžiu‘ (ME 3: 927; EH 2: 525). 
1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Šl kiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 1 km į šiaurę nuo Kretingãlės, prie kelio Kla pėda–Kretingà. 1925 (su 
Tarvyd  palivarku) ‒ 94 gyv., 2011 ‒ 67 gyv. Pėteraitis šio vardo nemini. 
Kiti vardai ir formos: atrodo, kad of. vardas Šl kiai įteisintas sovietmečiu (LTSR ATSŽ), nes nei 
Pėteraitis, nei kiti ankstesni šaltiniai tokios kaimo vardo formos nenurodo. Kiti vardai žr. 
Kretingãlės dvãras. 
Vardo kilmė: nuo 1850 m. bajoriškąjį Kretingãlės dvarą valdė Carl Julius Schlick ir jo palikuonys, 
iš šios pavardės ir kilo kaimo vardas. Ar jis buvo vartojamas vietinių gyventojų, sunku pasakyti; 
kilmė greičiausiai vokiška. 

Šnaukšta  (4) ‒ kaimas Dovil  snn., 5 km į pietryčius nuo Gargžd , prie buv. Prūsijos ir LDK sienos. 1925 
‒ 193 gyv. 2011 ‒ 114 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Schnaukszten 1683 (BžnViz XVII: 124), Schnaugsten (Part. 1725; 1785 
Lange: 692; Messt. 1912 ), Schnaugsten oder Schnaugsten Andres (SchrK 1796), Schnaugten (taip) 
(SchrK 1802), Schnaukszten 1820 (Lange, ten pat), Sznauksten (Reymann 1875; KDR), Šnaugštai 
/ Schnaugsten (Klkr 1923), Šnaukšta , gret. Šnaugštai (VP 2: 393). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Šnaukšta  (transkr. šn ukšt ). „Gyvena trys ūkininkai, pavarde Šnaukštai“. 
Vardo kilmė: 1592–93 m. minimas Andtres (taip) Schnaugst iš Agluonėnų (VP, ten pat). Šiame ir 
aplinkiniuose kaimuose šios šaknies pavardės daug kartų užfiksuotos.741 Plg. Šniaukšta (LPŽ 2: 
965), kuri kildinama iš liet. šniaũkšti ‚šniaukti‘, ‚godžiai valgyti‘ ir pan. 
Pradinė mokykla įkurta 1891 m. 1905 – 180 gyv., 1939 – 258 gyv. (MLE 4: 446). Išlikusios 
kapinaitės, vad. „Jurjonų kaimo I kapinės“742. 

Šturma * (4) ‒ kitas Šiliniñkų kaimo vardas, fiksuojamas iki XIX a. (VP 2: 694). 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, užfiksuotas kaip asmenvardis Sturmen Claus. Asmenvardis 
greičiausiai sietinas su vokiškos kilmės Sturm ‚audra‘; Prūsų Lietuvoje fiksuojami 3 kaimai vardu 
Šturma , šiuo metu vartojamas vienas, prie Kint . 

Šūdbarzdžiai°* – kitas Kėkšt  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kėkšta . 
Vardo kilmė: 1540 m. Kretingalės apylinkėse minimas Geyll(a) Sudebar (Diehlmann 2006: 71). 
Lyginant su vėlesniais užrašymais, nekyla abejonių, kad tai kaimo pradininkas. Rašyba netiksliai 
atspindi pavardės formą, kuri tuo metu galėjo būti latviška ‒ plg. lat. sūds ‚šūdas‘ ir bārda ‚barzda‘. 
Dalis Gail- tikriausiai yra senasis vardas Gailius, Gailis ar pan., plg. ten pat Gaylus Hans 
(Diehlmann 2006: 73). Vėliau pravardinės kilmės743 kaimo vardas lietuvėjo iki Šūdbarzdžiai ‒ tai 
atspindi vėlesni kaimo vardo užrašymai. Lietuvos valdymo laikais oficialioji lietuviška forma buvo 
Kėkšta , tikriausiai lietuviškoje aplinkoje vardas Šūdbarzdžiai buvo vartojamas tik šnekamojoje 
kalboje, vokiškoje aplinkoje Schudebarsden tuo laiku buvo oficiali forma. 

Šūdnagia * (3a) ‒ kitas Lūžgali  k. vardas, vartotas tiek vietinių lietuvių, tiek vokiečių, tačiau iš oficialiosios 
lietuviškos vartosenos pašalintas 1923 m.744 Priežastis galėjo būti vietos gyventojų nenoras 
lietuviškoje aplinkoje įtvirtinti neprestižinį vardą, todėl buvo grąžintas kitas istorinis Lūžgali  
vardas. Abu vardai šaltiniuose pasirodo XVIII a., bet matyti, kad pradžioje Lūžgalia  figūravo kaip 
vietovardis tuo metu, kai Šūdnagis buvo minimas kaip asmenvardis (du asmenys, pavarde 
Schudnaggis buvo priskirti Luschgallen Nicklaus ūkiui) (Kenkel, 1972: 145). 

 
741 Schnaugsties: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Schnaugsties&ofb=memelland&modus=&lang=de  
742 Iš tikrųjų Jurjon  kaimas yra už buv. sienos, LDK pusėje, jam priklauso kitos liuteronų (Gudãvo dvaro) konfesinės kapinės 
kitapus sienos atsidūrusiems liuteronams, jas nuo Šnaukšt  kaimo kapinių skyrė valstybės siena, kuria dabar eina kaimo keliukas 
tarp kapinaičių.  
743 Trūksta duomenų, kada išnyko pavardė *Šūdbarzdis, kurią rodo pirmieji kaimo vardo užrašymai, XVIII–XIX a. duomenų 
bazėse ji neužfiksuota.  
744 Tai matyti tais pačiais metais išleistuose oficialių gyvenamųjų vietų vardų sąrašuose (Klkr 1923a ir Klkr 1923b), kur tais pačiais 
metais vardas Szūdnagiai buvo pakeistas į Lūžgaliai.  
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Kiti vardai ir formos: žr. Lūžgalia . 
Vardo kilmė: iš pavardės Š dnagis iš liet. š dnagis ‚kas prastai dirba, atgrubnagis‘ iš liet. š das 
‚išmatos‘ ir nãgas. 

Šuñpetriai (Šùnpetriai?)*745 ‒ buv. kaimas Pr ekulės snn., 13 km į pietryčius nuo Kla pėdos centro, dab. 
Kairi  karinio poligono teritorijoje. 1925 ‒ 78 gyv. 
Kiti vardai ir rašybos variantai: Schompeter Jahnel 1736, Schompeten-Johnel (taip) 1785 (Goldbeck 
1785: 145; Lange: 695), Schompeter Jonell (SchrK 1796), Schompeter (SchrK 1802), Schompetern 
Jonell (Urm. 1860; Reymann 1785), Schompetern (Messt. 1912), Šunpetriai / Schompetern (Klkr 
1923), Šunpetriai (Klžem. 1938)746. 
Eksp. 1959–60 (Vng): Šúmpetr  „buvo 2 gyv., dabar nebeliko nė vieno, viskas nugriauta. Į pietus 
nuo Klaipėdos už Gibišių.“ 
Vardo kilmė: Pėteraitis kildina iš asmenvardžio Šunpetris (VP, ten pat). Dėl darybos plg. dar 
Šulpetria  prie Ylaki  (LTSR AŽ), Júodpetriai prie Tauragės (VŽe). Pãvardės Schompeter, 
Schompeteris ir pan. užfiksuotos Klaipėdos krašto šiaurinėje dalyje. Asmenvardžių su Šun- / 
Schun- duomenų bazėse neužfiksuota galbūt dėl to, kad vokiečių rašyboje įsigalėjęs kitas fonetinis 
variantas (Fenzlau 1936: 77), kuris, nepaisant gana aiškios etimologijos, galėjo būti reguliarus ir 
vietinių gyventojų kalboje, kaip n > m prieš p747. Pavardė pravardinės kilmės, sudaryta iš avd. 
šaknies Šun- iš liet. šuo, šuns ir vardo Petras748. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas su 4 sodybom (Goldbeck, ten pat), 1905 ‒ 47 gyv., 
1939 m. buvo įtrauktas į Rimk  bendruomenę. 

Šventvakãriai (2) – kaimas Pr ekulės snn., 3 km į vakarus nuo Pr ekulės. 1925 ‒ 87 gyv. 2011 ‒ 30 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Szwentwa Karren 1683 (CatPrök), Schwantwakarren (Part. 1725), 
Schwentwokarren oder Blausden Andres 1785 (Sembritzki 1918: 214), Blausden Andres oder 
Schwentwakarren (SchrK 1796), Schwentwakarren (SchrK 1802), Swentwakarren (Urm. 1860), 
Schwentwokarren (Messt. 1912), Šventvakariai / Schwentwokarren (Klkr 1923), Blauzdžia  (VP 2: 
399), Szwentwakariai (Klkr 1923a). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Šventvakãr  „buvo 5 ūkiai“, „Prie Minijos, į pietus nuo Priekulės“ 
šßentßakàr,  (Fenzlau 1936: 22) 
Vardo kilmė: iš liet. šveñtvakaris, šis iš šveñtas ir vãkaras. 
Mokykla atidaryta 1889 m., ta proga buvo pasodintas ąžuoliukas ir užveistas sodas. 1935 m. ją 
lankė 39 mokiniai, dabar mokykla uždaryta, pastatas išlikęs. 

Švẽpeliai (1) – kaimas Dovil  snn., 6 km nuo Kla pėdos mst. centro, dalis įeina į LEZ teritoriją. 1925 ‒ 
59 gyv., 2011 ‒ 23 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Darguwill Schweppelln 1687749, Schweppeln (Goldbeck 1785: 147; SchrK 
1796; 1802; Urm. 1860; KDR, Messt. 1912; Lange, ten pat), Schweppeln (Schweppelißken) 
(Sembritzki 1918: 214), Szwepelißken 1785, Szwepeliszken 1820 (Lange: 705), Švepliai / 
Schweppeln (Klkr 1923). Pėteraitis pateikia gretimines formas Švẽpliai, Švepliškiai ir vardą 
Guzgauriai (VP 2: 399). Pastaruoju vardu kitur nurodomas atskiras kaimas, kurio dalis vėliau įėjo 
į Švẽpelius. 
Eksp. 1939 (AGlž): Švepliai (nekirč.) (transkr. Švépele (Schweppeln)). 
Vardo kilmė: 1540 m. čia fiksuojamas Stanckus Schweplis (Diehlmann 2006: 106). Asmenvardinės 
kilmės (VP 2: 399), tai patvirtina ir priesaginė forma Švepliškiai. Genealogų duomenų bazėje 
pavardžių su pradžia Schwep- ar Szwep- neužfiksuota. Pavardė kildintina iš liet. švẽplis, švẽpelis 
‚kas švepluoja, neaiškiai kalba‘. 

 
745 Čia pagrindinė kirčio forma pagal Pėteraitį (VP 2: 396), kitaip 1960 ekspedicijoje. 
746 Ne visai aiški tiksli data, kada kaimas buvo panaikintas, pagrindinė priežastis buvo tikriausiai Kairių sovietų kariuomenės 
poligono įkūrimas; 1976 m. LTSR ASŽ jis nebeminimas, tačiau 1960 m. ekspedicijos anketoje dar nurodomas kaip atskiras kaimas. 
747 Schompeter: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Schompeter&ofb=memelland&modus=&lang=de  
748 Pavardės, kurių antrasis komponentas yra krikšto vardas, Klaipėdos krašte nebuvo retenybė: Dūdjonis, Trumpjonis, Baltzjurgis 
ir kt.  
749 Jei užrašymas Steuergefälle Vogtei Memel 1687 patikimas, dėl formos Darguwill žr. Dárgvilai.  
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1722 m. čia buvo kulminis dvaras. 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos 
(Goldbeck, ten pat). XIX a. pradžioje kaime įkurta pradinė mokykla, kuri augo į ją perkėlus 
gretimų kaimų vaikus. 1905 m., sujungus kaimus, Švẽpeliuose buvo 76 gyventojai (MLE 4: 464). 

Tarvyda  1* (3a) ‒ kitas Pémpių k. Pr ekulės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: Tarwieden Andres (Sembritzki 1926: 205), toliau žr. Pémpiai. 
Vardo kilmė: iš dvikamienio baltų asmenvardžio Tárvydas (LA: 147). 

Tarvyda  2* (3a) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., kitas vardas Lacyčiai750 (VP 2: 402). 1916 m. nurodomas 
kaip bajoriškojo Kretingãlės dvaro palivarkas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Lacyčiai. Kaip kaimo vardas pasirodo vėliau negu Lacyčiai (Sembritzki 
1918: 219). 
Vardo kilmė: žr. Tarvyda  1. 

Tauregiai°* ‒ buv. kaimas, 1897 m. prijungtas prie Hohenflur. 
Kiti vardai ir formos: Kekßen (be datos), Kekszen (be datos) (Lange: 775), Taureggen (Part. 1725), 
Taureg-Bendig prieš 1785 (Lange, ten pat), Taureggen Bendig (Goldbeck 1785: 167; SchrK 1802: 
Urm. 1860), Thaureggen-Bendig (Reymann 1849), Thaureggen (Reymann 1875; KDR), XX a. 
nebeminimas. Lietuviška forma pagal Pėteraitį (VP 2: 403). 
Vardo kilmė: 1540 m. Eket s k. minimas Taureck (Diehlmann 2006: 78). Pėteraitis kidina iš pvd. 
Tauregis (VP 2: 403), kuri užfiksuota Klaipėdos krašte751, tačiau nėra aiškiau susitelkusi kokiame 
nors plote, be to, atkreiptinas dėmesys, kad duomenų bazėse prie jos nevartojamos įprastos 
baltiškos krikšto vardų formos. LPŽ pavardes Taũragis, Taurãgis kildina iš liet. taũras, pr. tauris 
‚tauras, stumbras‘ (LPŽ 2: 1030) ir rãgas, lat. rags, pr. ragis ‚ragas‘. Asmenvardis galbūt sietinas 
ne su išvaizda, o su veikla (medžiokle, karu)? Plg. dar Tauras, Taurszentis, Tauratis (Kenkel 1972: 
19,64, 77) ir vv. Taurãlaukis ir kt. Bet kuriuo atveju šios kilmės pavardžių turėtojų ankstyvas 
suvokietėjimas lieka mįslė. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Tautrimai°* - kitas Protneši  2 vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Protnešia  2. 
Vardo kilmė: iš lietuvių asv. Tautrimas. Deltuvienė pastebi, kad formos su -um- tikriausiai yra 
vėlesnis perdirbinys (Deltuvienė 2006: 376)752. 

Tendiškė°* ‒ kitas, senesnis Be tuliškės k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Be tuliškė. 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš pvd. Tendỹs, žr. dar Tendžiai°. Forma nustatyta pagal 
Pėteraitį (VP 2: 76). 

Tendžiai°* ‒ kitas, senesnis Be tuliškės k. vardas, žr. dar Tendiškė°. 
Kiti vardai ir formos: žr. Be tuliškė. 
Vardo kilmė: 1759 m. minimas Mikkel Tendis iš Tendžių (Fenzlau 1936: 130). Pvd. Tendỹs buvo 
labiau paplitusi prie Pr ekulės, bet vieno kito būta ir Séndvario apylinkėse753. Pavardės kilmė 
neaiški, pastebėtina tik, kad ji buvo paplitusi išimtinai tik Klaipėdos krašte (LPŽ 2: 1036). Kaimo 
vardo forma nustatyta pagal Pėteraitį (VP 2: 76). 

Thom Ußen* ‒ kitas D tuvos kaimo vardas, rašytiniuose šaltiniuose nurodomas kaip vienas iš stambesnių 
D tuvą sudariusių ūkių. 
Kiti vardai ir formos: žr. D tuva. 
Vardo kilmė: iš neaiškaus, greičiausiai kuršiškos kilmės, asmenvardžio, keletą kartų užfiksuoto 
Kretingãlės snn., žr. Uszeikikallen, Užanaičiai, Nicklauszen. Žr. dar D tuva: Thom Ußen, Tomaß 
Vhsen ir kt. 

Thomollen Michel / Tumollen Michel* ‒ kitas Protneši  3 k. vardas. 

 
750 Pradžioje buvo du atskiri kaimai, žr. Lacyčiaio. 
751 Taureck, Tauregg: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Tauregg&ofb=memelland&modus=&lang=de 
752 Prie to reiktų pridurti, kad vardai su priesaga -um-, reikšmės požiūriu atitinkančia lietuvių -im-, būdingi Klaipėdos apylinkėms, 
žr. dar Baltrumai, plg. pvd. Jakumas, Jakumaitis, Perkumas, Perkamas (?) ir pan., paplitusias šiaurės ir vakarų žemaičių plotuose, 
dalies iš jų turėtojai latviai.  
753 Tende, Tendies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Tendies&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Tauregg&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: žr. Protnešia  3. Lietuviška forma nėra tiksliai žinoma. 
Vardo kilmė: tikriausiai reikėtų kildinti iš pavardės Tamulis, Tumulis ar pan. Dėl rašybos įvairovės 
sunkiau pasakyti tikslesnę formą, tačiau šios kilmės pavardžių Klaipėdos krašte nemažai754, jos visos 
sietinos su krikšto vardo Tomas (vok. Thomas) adaptacija (šiuo atveju įgyjant priesagą -ul-). 

Tydikgalė°* ‒ buv. Ka klės  k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Tydekgalle (VP 2: 
172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1960 eksp. 
neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie pavardės Týdikas / 
Týdekas. 1540 m. Ka klėje mokesčius mokėjo Thomas Tydike (Diehlmann 2006: 117). Pavardės 
kilmė nėra aiški. Plg. Kurše lat. Tiding Jounicke (Blese 1929: 109), Tide, lat. sodybos vardas Tīdas, 
Tīdes (-as), Tîdi. Blesė sieja su lyvių tī, dgs. tīd ‚zylė‘, iš to kildina lat. avd. Tiddel, Tidicke ir kt. 
(Blese 1929: 124). Tačiau galima sieti su vok. Thiedig, Tiedecke (LPŽ 2: 1042), bet abejonių kelia 
pernelyg didelė šios pavardės koncentracija mažame plote pajūryje755, gana ankstyva fiksacija, 
sąsajos su latvių vardynu, įvairuojanti rašyba ir krikšto vardų baltiškos formos greta šios pavardės 
iki XIX a. pabaigos (Ansas, Janis, Annike, Jurgis, Jonis ir kt.)756. Ko gero verta apsvarstyti versiją, 
kad germaniškos kilmės vardas į Baltijos rytinę pakrantę atėjo per Kuršą. 

Tiedter Jacob* ‒ kitas D tuvos kaimo vardas, rašytiniuose šaltiniuose nurodomas kaip vienas iš stambesnių 
D tuvą sudariusių ūkių. 
Kiti vardai ir formos: sunku pasakyti, kaip atrodė gyvenamosios vietos vardo forma, nes 
rašytiniuose šaltiniuose ji fiksuojama tik kaip asmenvardis. 1511–1520 Jacuff ir Jorgen Dytter 
(Rowel 2005: 29), 1540 Jacub Dytter (Diehlmann 2006: 89). Žr. dar D tuva („Gyvenamųjų vietų 
vardai“). 
Vardo kilmė: asmenvardis Dytter, Tiedter ir pan. yra vokiškos kilmės (iš Diederich ir pan., plg. 
Dytmanas (LPŽ 1: 505). 

Tiedter Jahn* ‒ kitas Lýliškių kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Lýliškiai. 
Vardo kilmė: iš vok. avd. Tiedter. 1511–1520 m. apylinkėse minimas Jan Titter (Rowel 2005: 32). 

Tyleniai°* – buv. kaimas Séndvario snn., 1891 m. prijungtas prie Mártinų. 
Kiti vardai ir formos: Podrack (?), Tilonn 1685 (taip) (BžnViz XVII: 75), Thilennen (Part. 1725), 
Tylennen (be datos), Tilennen prieš 1730, Pödag Andres po 1736 (Lange: 570), Poddag-Andres oder 
Tielennen (Goldbeck 1785: 122), Paddag oder Poddag Andres oder Tilennen 1785 (Sembritzki 1918: 
204), Poddagen Andres oder Thilennen (SchrK 1796), Tielennen (SchrK 1802; Reymann 1849), 
Tielennen (Padag-Andres) (Urm. 1860), Poddag Andres (Reymann 1875; KDR), Tylėnai (VP 2: 
405). 
Vardo kilmė: 1779 m. registruotas Martins Tylennis iš Tylennen (Fenzlau 1936: 130), pavardė 
Tylenis apylinkėse užfiksuota757, kilusi iš liet. tylẽnis ‚tylus, nekalbus žmogus‘. Formos Tylėnai 
Pėteraitis nepaliudija ir nepaaiškina. 

Toden Jacob ‒ kitas Rubuli  vardas. 
Vardo kilmė: asmenvardinis, galimai ankstesnis šio kaimo vardas. Pirmą kartą žemės savininkas 
užfiksuotas 1540 m. kaip Jacub Dudde (Diehlmann 2006: 101). Asmenvardžio kilmė ne visai aiški, 
bet greičiausiai sietina su liet. dud ti ‚dundėti‘, lat. dudināt ‚neaiškiai kalbėti, murmėti‘, dudinis 

 
754 http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=T&lang=de&modus=  
755 XVI–XVIII a. vokiečių asmenvardžiai šiame regione būna pavieniai, populiaresnės pavardės būna pasklidusios per visą kraštą, 
o jeigu kur nors susitelkia, tai paprastai šaltiniuose atsiranda istorinių liudijimų apie konkrečias dvarininkų, smuklių savininkų ir 
pan. šeimas. 
756 Martynas Tydekas mano, kad jų šeimos vardas iš Olandijos „Amerikoj jis priėmė iš Olandijos kilusį Tydekų vardą Diederich“, 
tačiau jokių patikimų liudijimų nepateikia, nes žinių apie savo protėvius turi tik nuo to laiko, kai jie gyveno Karklėje (Tydecks 
2008: 21, 22).  
757 Tilennis, Tylennis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Tilennis&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=T&lang=de&modus=
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Tilennis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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‚murmeklis‘ ir pan. (ME 1: 510). Pavardės su trumpąja šaknimi dud-758 užfiksuotos šiaurinėje 
Klaipėdos krašto dalyje, pajūryje, gali būti atneštos iš Kuršo. 

Tole kiai 1* (2) ‒ kaimas Dovil  seniūnijoje, 11 km į pietryčius nuo Kla pėdos, Smeltãlės kairiajame krante. 
Dabar šio kaimo teritorijos šiaurinėje dalyje yra miesto kapinės, vadinamos Lėbart  kapinėmis. 
1925 ‒ 134 gyv., 2011 – 62 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Thaleicken (Part. 1725; Delineation 1725), Taleigken Jacob 1726, Thaleÿcken 
1768 (Deltuvienė 2006: 375), Thaleyken Jacob (Goldbeck 1785: 167; Lange: 779), Thaleycken 
Jacob (SchrK 1796), Taleyken Jacob, vėliau Thaleiken Jacob (Messt. 1912), Toleikiai / Thaleiken-
Jacob (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): „tarp Kalvių k. ir buv. Lėbartų dvaro, prie Šernų kelio. Vietinių gyventojų 
nėra“. 
Vardo kilmė: 1511–1520 m. Bùdekiemyje minimas Jacob Taleicka (Rowel 2015: 32). Taigi kaimo 
vardas iš baltų asmenvardžio Tole kis, virtusio populiaria pavarde, ypač vakarinėje Lietuvos dalyje 
(LPŽ 2: 1052). Šaknies *Tol-/ Tāl- asmenvardžių yra prūsų vardyne (Trautmann 1925: 106: 
Blažienė 2005: 207), gal būt ir kuršių, plg. Tollit (Blese 1929: 316). Tikriausiai sietina su baltų 
*tāl- ‚toli, tolimas‘ (LPŽ, ten pat), ši šaknis buvo ir dvikamienių vardų dalis (LA: 150); žr. dar 
Tolučiai° ir Tóliai. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1905 m. turėjo 117 
gyv., 1939 m. prijungtas prie Bùdelkiemio (MLE 4: 549). 

Tole kiai 2* (2) ‒ buv. kaimas prie Radaili , Séndvario snn. 
Kiti vardai ir formos: Paull Achieck Talleigken 1687759, Tholeiken Schick Paul 1700, Taleicken Schick 
Paul 1736, Thaleycken 1774, (Lange: 779), Thaleyken Paul (Goldbeck 1785: 168; SchrK 1796; 
1802), Thaleiken Paul (Urm. 1860), Taleiken-Paul 1871 (Lange, ten pat). 
Vardo kilmė: 1540 Eket s kaime minimas Paulix Taleck (Diehlmann 2006: 81). Iš pavardės Toleikis 
/ Taleikis, kuri Klaipėdos krašte gana populiari760, užfiksuota ir kaimuose prie Eket s. Toliau žr. 
Tole kiai 1. 
1785 m. nurodomas kaip karališkasis ūkis (Goldbeck, ten pat), 1897 m. sujungtas su Radailia s 
(Sembritzki 1918: 220). 

Tóliai (1) ‒ kaimas Kretingõs r. Žálgirio snn. 1925 ‒ 131 gyv., 2011 ‒ 51 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Stans Talut (Carte 1670), Thalutten Stanz oder Talutten od. Thalen 1785 
(Sembritzki 1918: 220), Talutten Stanz auch Thalen (SchrK 1796), Thalen (Part. 1725; SchrK 
1802; Urm. 1860; Reymann 1849; Messt. 1912), Talutten (Reymann 1875), Toliai / Thalen (Klkr 
1923), Tolučiai° (VP 2: 408). 
Vardo kilmė: iš pavardės Thalis, kuri kaime paliudyta761. Toliau žr. Tole kiai. 
1664 m. minima gyvulių ganykla „an der Thalen“ (Sembritzki 1918: 98), 1785 m. buvo 
karališkasis valstiečių kaimas su 7 sodybom. 1905 m. turėjo Vytaũčių valsčiaus bendruomenės 
statusą, 154 gyv., visi buvo lietuviai. (MLE Tolučiai: 556). 

Tolučiai° 1*‒  kitas Grieži  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Griežia . Pėteraičio rekonstruotas iš Thalutten Grigull, Talutten-Grigall ar 
pan. (VP 2: 408), toliau žr. Tole kiai 1. 
Vardo kilmė: iš pavardės Tolutis762, plg. Klaipėdos krašte populiarias Taleikis, Tolis ir pan. 

Tolučiai° 2*‒ kitas Tólių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Tóliai. 
Vardo kilmė: istoriniai įrašai rodo, kad iš pavardės Tolutis ar Talutis; kaimo vardo forma Tolučiai 
gali būti senesnė už nepriesaginę Talis (of. Thal), kuri pradedama minėti vėliau. Sprendžiant iš 

 
758 Šaknis dūd- vargu ar rekonstruotina, nes baltų kirčiuotasis ū vokiška rašyba atspindimas grafemomis u arba uh (Fenzlau 1936: 
47), vertimas į o įmanomas tik trumpojo u atveju.  
759 http://wiki-de.genealogy.net/Thaleiken_Paul#cite_note-0 
760 http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=T&lang=de&modus=  
761 Thalis: http://genwiki.genealogy.net/Thalen/Bewohner 
762 Talluttis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Talluttis&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://wiki-de.genealogy.net/Thaleiken_Paul#cite_note-0
http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=T&lang=de&modus
http://genwiki.genealogy.net/Thalen/Bewohner
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Talluttis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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to, kad Pėteraitis šį kaimo vardą patiekia nekirčiuotą (VP 2: 408), tikriausiai jau nebuvo girdėjęs 
gyvojoje kalboje. Toliau žr. Tole kiai 1. 

Trakia  (4) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 5 km į pietryčius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 106 gyv., 2011 – 10 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Mikus Kurß (Carte 1670), Mikusch Kurschen (be datos) (Lange: 230), Trackes 
ir Mickus Kurschen (Part. 1725)763, Mikkusch Kurschen prieš 1730, Churschen Mickusch (taip) po 
1736, Kurschen-Mikutsch oder Gross Kurschen (Goldbeck 1785: 80), Kurschen Mickutsch 1785 
(Lange, ten pat), Kurschen Mikutsch oder Mikusch Kurschen od. Groß Kurschen 1785 (Sembritzki 
1918: 195), Gr. Kurschen oder Mickusz Kurschen (SchrK 1796), Gr. Kurschen (SchrK 1802), 
Tracken (Urm. 1860), Trakken (Reymann 1874; KDR), Trakiai / Kurschen Gr. (Klkr. 1923), Did eji 
Ku šiai (eksp. 1959–60). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Tràk’ , (Didieji Kuršiai) „yra kaimas Kuršeliai“, „lyguma“, „7 gyv.“, 
„Trakiais nuo seno vadinasi tik du kiemai (rodos, Trakys gyveno), o tik vėliau prie Trakių buvo 
prijungti Didieji Kuršiai (Gross Kurschen)“. 
Vardo kilmė: iš pavardės Trakỹs arba Trãkis, kuri šiose apylinkėse gausiai paliudyta764. Pavardė 
greičiausiai iš liet. trãkas ‚aukšta aikštelė, miško proskyna, skynimas‘, bet neatmestina kilmė ir iš 
liet. žem. trãkis ‚pašėlimas‘, lat. traks ‚pasiutęs, pašėlęs‘, galimas kuronizmas, ypač atsižvelgiant į 
pavardės paplitimą (LPŽ 2: 1059). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas (Goldbeck, ten pat), 1875 m. kaip karališkoji valstiečių 
vietovė su 8 sodybom, 1939 m. su Šimka s sudarė vieną bendruomenę (MLE 4: 563). 

Traubiaĩ (4) – kaimas Pr ekulės snn. 9 km į šiaurę nuo Pr ekulės snn. 1925 ‒ 65 gyv. 2011 ‒ 36 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Terauben 1683 (BžnViz XVII: 122, 152), Trauben od. Elegna-Paul 1785 
(Goldbeck 1785: 34; Sembritzki 1918: 220), Elegna Paul oder Trauben (SchrK 1796), Trauben 
(SchrK 1802), Terrauben (Urm. 1860; Reymann 1849, 1875; Messt. 1912), Teraubiai (Klkr 1923a), 
Traubai (Klkr 1923, 1926), Traubai765 / Teraubai (VP 2: 411). 
Eksp. 1959–60 (Vng): „pasitaiko ir Trauba 766“: Traub   „buvo ir yra 7 ūkiai“, „apie 2 km į šiaurę 
nuo Dituvos, prie Minijos“. 
Vardo kilmė: Pėteraitis sieja su liet. avd. *Triaubys iš triaubti ‚siurbti‘ ir pan., bet palieka galimybę 
ir vok. pvd. Traube iš Traube ‚kekė, vynkekė‘ (VP, ten pat). LPŽ tokia ar etimologiškai artima 
pavardė neužfiksuota. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas su 6 sodybom (Goldbeck, ten pat). 

Triùšiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., prie Bonãlės upės, 8 km į rytus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 99 gyv., 2011 
‒ 56 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jan Truß Weßait (Carte 1670), Trusche (Part. 1725), Jahn Trusch Wehsaath 
(be datos), Wehsaath Trusch John 1724, Wehesath Trusch Jahn 1736, Truschwesaath po 1785 
(Lange: 794), Trusch oder Trusch Wessath (Goldbeck 1785: 170), Truschen od. Jahn Trusch 
Wehsaath oder Wesaath Trusch John 1785 (Sembritzki 1918: 221), Truschen oder Truschwesath 
(SchrK 1796), Truschen (SchrK 1802; Reymann 1849; Urm. 1860), Truszen (Reymann 1875; 
KDR), Trušiai/ Truschen (Klkr.1923), Trušiaio (VP 2: 413). 
Eksp. 1959–60 (Gvn): T’r’ù,š ·“vietos lygios, žemė beveik visur dirbama, yra durpynų“, „Apie 1,5 
km ilgumo, 18 sodybų“. „Abiejose kelio Skudžiai–Šatriai pusėse, pradedant nuo šio kelio ir 
vieškelio Plikiai–Kartena kryžkelės“. 
Vardo kilmė: rašytiniai šaltiniai rodo, kad asmenvardinės kilmės iš pavardės Triùšis/-ỹs, Trušỹs. 
Pavardę Pėteraitis kildina iš liet. triùšis767 ‚nendrė (Phragmites communis)‘ arba triùšis ‚kailinis 
graužikas (Oryctolagus cuniculus)‘. Asmenvardis Trùšis tikriausiai baltiškas iš šaknies trus-/ traus- 
‚trupėti, lūžti, trūnyti‘, plg. liet. triùšti, triuš ti ‚pamažu trupėti, lūžti; driksti, skarti, šiurti‘ (LPŽ 2: 
1070). Iš šaknies trus- / traus- greičiausiai latvių ir kuršininkų trusis ‚asiūklis‘, pajūrio lietuvių 
trušis ‚nendrė, meldas‘. 

 
763 Čia rodomi kaip atskiri kaimai.  
764 Trackis, Trakies ir kt. http://ofb.genealogy.net/namelist.php?ofb=memelland&nachname=TRACKE&modus=&lang=de 
765 Mūsų dienomis įtvirtintos formos Traubiaĩ Pėteraitis nepateikia, ją liudija ekspedicijos medžiaga.  
766 Ši forma transkripcija nepaliudyta.  
767 Pėteraitis nurodo kirčiavimo variantą Trušỹs, Triušỹs (LKŽe).  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?ofb=memelland&nachname=TRACKE&modus=&lang=de
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Kaimas minimas XVII a., XVIII a. dalis pievų priklausė Bachmano dvarui. 1785 m. buvo 
karališkasis kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1905 m. turėjo Vytaũčių bendruomenės 
statusą, 112 gyv., beveik visi lietuviai. 1939 m. kartu su Girngalių (Katk ) kaimu viena 
bendruomenė (MLE: 4: 579). 

Trump Michel* ‒ kitas Šilgali  1 k. Pr ekulės snn. vardas. Matyt, buvęs atskiras kaimas, 1785 m. prijungtas 
prie Šilgali  (Lange: 684, 793; Sembritzki 1918: 221). 
Kiti vardai ir formos: žr. Šilgalia  1. 
Vardo kilmė: iš baltų avd. Trumpa ar pan., plg. Trumpjonas, Trumpate ir kt.768, pr. vv Trumpe, asv. 
Trumpe (Blažienė 2005: 387; Gerullis 1922: 187). 

Trušẽliai (2) ‒ kaimas Séndvario snn., 4 km į šiaurės rytus nuo Sléngių. 1925 ‒ 119 gyv., 2011 ‒ 300 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Truschen (Part. 1725)769, Luhßig Wilhelm 1730, Wilhelm Luszeg 1785 (Lange: 
794), Truschellen oder Wilhelm Luhszeg (Goldbeck 1785: 170), Truschellen od. Wilhelm Luhßig oder 
Luhßig Wilhelm 1785 (Sembritzki 1918: 221), Truscheln Wilhelm Luhszig (taip) (SchrK 1796), 
Wilhelm Luhszig (SchrK 1802; Reymann 1849), Truszellen 1820 (Lange, ten pat), Truszellen 
(Wilhelm Luhszig) (Urm. 1860), Trussellen (Reymann 1875), Truschellen (Messt. 1912), Trušeliai 
/ Truschellen (Klkr 1923), Triušeliai° (VP 2: 412)770. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš vv. Triùšiai (kaimas netoliese, Kretingãlės snn.) arba iš pvd. Trušẽlis. 
Pastaroji versija mažiau tikėtina, nes registrai pavardės su priesaga -elis nefiksuoja, tačiau pavardės 
forma Tr(i)ušis aplinkiniuose kaimuose gana dažna771. Žr. dar Triùšiai. 
Kaimas minimas nuo 1703 m., 1785 m. minimas kaip mišrus kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten 
pat). 1737 m. įsteigta pradinė mokykla, 1910 m. ji buvo dviklasė, 1936 m. lankė 86 vaikai. 
1785 m. kaimas turėjo 4 sodybas, o 1905 m. bendruomenės statusą, 25 gyv. namus, 147 
gyventojų. Tarpukariu ten veikė lietuviškos draugijos, Šaulių sąjungos būrys (MLE 4: 579). Dabar 
Trušẽliai yra nausėdija, auganti kaip Kla pėdos priemiestis. 

Uff der Minnyge* ‒ kitas kaimo Pominge vardas. 
Kiti vardai ir formos: galbūt Pominge. 
Vardo kilmė: sudėtinis iš vok. Uff(er) ‚krantas‘ ir upės vardo M nija. 

Urb kiai°* (2) ‒ kitas Pele kių k. Séndvario snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Pele kiai. 
Eksp. 1959–60 (Vng) Ọrb k ·“vokiškai vadinosi Pilleiken Klaus“, „Lyguma, vietomis apaugusi 
krūmais“, „buvo 7 gyventojai“, „apie 13 km į šiaurės vakarus nuo Klaipėdos“. 
Vardo kilmė: pagal datas šaltiniuose atrodo, jog avd. Urbikis atsirado čia tik XVIII a.772 
Asmenvardžiai Ùrbikis / Urbikis / Urb kas Klaipėdos krašte mažai paplitę, užfiksuoti tik Nemuno 
deltoje ir buv. pasienyje netoli Katyčių773. Pavardės etimologija nėra aiški. Galima sieti su liet. 
pvd. Urbỹs, Ùrbis, Ùrba iš krikšto vardo Urbonas trumpinio arba sieti su liet. u bti, lat. ùrbt, bet 
įmanoma ir vokiška kilmė: Urbich, Orbig (LPŽ 2: 1107, 1109). Nors vardas vartotas tarpukariu, 
Pėteraitis pateikia nesukirčiuotą formą (VP 2: 420), čia kirtis nustatytas pagal duomenis iš 
ekspedicijos774. 

Uszeikikallen* ‒ kitas Kýkolių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kýkoliai. 
Vardo kilmė: kaimo vardo forma sietina su XVI a. keletą kartų paminėtu avd. su šaknimi *už- / 
ūž- ir tikriausiai turi ryšio su už keleto kilometrų buvusio kaimo vardu Nicklauszen / Niclau Uhßen. 
Atrodo, kad asmenvardis nebuvo gerai suprastas, galbūt vokiečių rinkėjams iš vietinių nepavyko 
išgirsti aiškios formos, nes radosi daugybė rašybos variantų; ūkio vardo forma keitėsi, greičiausiai 

 
768 Trumpa: https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Trumpa&ofb=memelland&modus=&lang=de 
769 Šiame žemėlapyje yra du kaimai panašiais vardais: vardu Trusche nurodomi dab. Triùšiai Kretingãlės sen.  
770 Neaišku, kokiu pagrindu dabar skirtingai rašomos vienodos kilmės šaknys oficialiuose kaimų varduose Triùšiai ir Trušẽliai, plg. 
1923 m. abi šaknys rašomos Truš-; laikant formą Triuš- normine, o Truš- tarmine, pastarąją reikėtų sunorminti.  
771 Truschis: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Truschies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
772 Šaltiniai rodo, kad Urbìkiai galėjo būti atskira gyvenamoji vieta nuo Peleĩkių. 
773 Urbiks: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Urbiks&ofb=memelland&modus=&lang=de 
774 Toks kirčiavimas nepatvirtintų vokiškos etimologijos, tačiau jis gali būti vėlyvas.  

https://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Trumpa&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Truschies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Urbiks&ofb=memelland&modus=&lang=de
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suaugant dviem vardams ar vardui su prievardžiu. Kad taip galėjo būti, rodo ir formos be pirmosios 
dalies: Kickohlen (SchrK 1802; Urm. 1860), Kickollen (Urm. 1832), ir sudurtinės formos 
Uszeickiockallen (greta Kykallen 1860) ir Uszeikikallen Thoms775. Atrodo, kad greta esančio Anáičių 
kaimo vardo forma Užanaičiai taip pat susijusi su asmenvardžiu ir traktuotina ne kaip priešdėlio 
vedinys, o kaip sudurtinis asmenvardis, plg. kitaip Fenzlau (Fenzlau 1936: 141). 

Užanaičiai° ‒ kitas Anáičių k. vardas (VP 2: 51). 
Kiti vardai ir formos: žr. Anáičiai. 
Vardo kilmė: galėtų būti priešdėlio už‒ vedinys iš Anáičiai, tačiau nėra duomenų, kad Anáičiai ir 
Užanaičiai būtų du objektai. Varde gali būti dviejų asmenvardžių samplaika. Tarp anksčiausiai 
minimų žemės sklypų savininkų XVI a. Rubežių kaime minimi Thomas Huße ir Jorgenn Huße 
(Diehlmann 2006: 63, 65). 
Sunku pasakyti, kodėl po 1923 m. vokiškoje aplinkoje buvo vartojama būtent ši forma. 

Ùžkopis (1) ‒ Kliši  k. dalis Pr ekulės snn. 
Kiti vardai ir formos: Aschkapp (Sembritzki 1918: 68). 
Eksp. 1959–60 (Svk) žkopis. 
Vardo kilmė: senesnė vardo forma Aschkapp, kurios kamienas rekonstruotinas *āžkap-, 
fiksuojama istoriniuose šaltiniuose. Lituanizuotas ne tik priešdėlis (iš kurš. āz- : lat. aiz-), bet ir 
šaknies struktūra, kur šaknies variantai kap- ir kāp- sietini su reikšme ‚kasti, berti‘. Greičiausiai 
pelkėtoje vietoje kuriamas kaimas galėjo turėti kokią kalvą. 

Vabala * (3b) ‒ kitas Kodjoni  vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Kodjonia . 
Eksp. 1959–60 (Vng, Gvildži  ank.): Vabala  arba Kudjona  (taip) (transkr. Vàbalã) „lyguma“, „7 
km į šiaurę nuo Klaipėdos, prie Danijos“. 
Vardo kilmė: asmenvardinė iš liet. pvd. Vãbalas776 iš lie vãbalas, plg. dar lat. vabele (ME 4: 428). 

Vaidauga * (3b) ‒ buv. kaimas apie 8 km į pietryčius nuo Kla pėdos, dab. Švẽpelių k. dalis, Dovil  snn. 
Kiti vardai ir formos: Woydaugen (Part. 1725), Kibelken Grätz, Kybelken Grutz (be datų) (Lange: 
425), Kybelken Grütz 1734, Kebelcken Grütz 1736, Waydaugen 1763, Waydangen 1785 (Lange, ten 
pat), Kybelcken-Grütz oder Waydaugen (Goldbeck 1785: 81), Kybelken Grütz auch Woydaugen 
(SchrK 1796), Kybelken Grütz (Woydangen) (taip) (Urm. 1860), Kybelkos° (VP 2: 183), XX a. kaip 
atskiras kaimas nebežymimas. 
Eksp. 1939 (AGlž): Va dauga: „Vienkiemis, dabar jo nebėra, žemė priklauso Šveplių km.“ 
Eksp. 1959–60 (Vng): Vaidauga  (Va daugãi) „kaimas, apie 8 km į pietus nuo Klaipėdos“. 
„Buntinis Vilius sako, kad Vaidaugai seniau vadinosi Macvyliais, bet Perkamas tvirtina, kad 
Vaidaugai buvo dvaras į vakarus nuo Rimkų, už geležinkelio“. 
Vardo kilmė: iš baltų asmenvardžio Va daugas (LA: 154). Istoriniame Klaipėdos krašte beveik 
nepasitaiko pavardėse, kaime asmuo atsirado, matyt, apie XVIII a. pradžią, galimai atsikėlėlis iš 
Žemaitijos, plg. Vaidaugas (LPŽ 2: 1131). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). XVIII–XIX a. sandūroje 
čia buvo pradinė mokykla, 1863 m. kaimas sujungtas su Švẽpeliais (MLE 4: 631). Tačiau po 
1923 m. Vaidaug  vardas perkeltas Prõtnešių kaimo daliai ir Karlsbergo dvarui (žr. Carlsberg), o 
šalia jo geležinkelio stotis pavadinta Rimka s (Klkr 1923) 777. 

Vaidùžiai* (2) ‒ kitas Skudži  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Skudžia . 
Vardo kilmė: iš baltiško avd. Vaidužis. LPŽ jo kaip pavardės nefiksuoja, nepavyko rasti ir 
Klaipėdos krašto duomenų bazėse. Tačiau ji įmanoma, turint omenyje priesagos -už- paplitimą 

 
775 Tikriausiai ne atsitiktinė yra vokiškoje vardo formoje ir dalis -ei-, kuri galėtų būti dvigubo vardo pirmosios dalies galūnė (*Užiai, 

Ūžiai?).  
776 Wabbals, Wabbels: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wabbals&ofb=memelland&modus=&lang=de  
777 Pėteraitis kilęs iš tų vietų, visą šią vietovardžių painiavą galima atsekti jo atsiminimuose Milinienės publikacijoje (Miliniene 
2016). 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wabbals&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Klaipėdos krašto ir šiaurės žemaičių vardyne778, o šaknis Vaid- yra patikimai liudijama 
dvikamieniuose baltų varduose (LA: 154). Kirčio forma pagal Pėteraitį (VP 2: 427). Gret. forma 
Vaiduõžiai remiasi Fenzlau, tačiau ji tik spėjama (Fenzlau 1936: 52). 

Va tkiškė (1) ‒ kaimo dalis  Eglýnų kaime, Daupar -Kviet nių snn. 
Eksp. 1959–60 (Gvn, Eglýnų ank.): Vãitkiškẹ „gyvenvietė, apie 10–20 arų“, „vakariniame Eglynų 
k. pakrašty, apie 100 m į šiaurę nuo Bruzdeilyno miško“. 
Vardo kilmė: su priesaga -išk- iš pavardės Va tkus, kuri užfiksuota šiame kaime du kartus (gali 
būti atsikėlėliai).779 

Val nai (1) ‒ kaimas Kretingõs r. Žálgirio snn., prie Babr nės up., 6 km į rytus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 167 
gyv., 2011 ‒ 115 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jetkant Wallen (Carte 1670), Wallen Gedkandt 1736 (Kenkel 1972: 134), 
Wallehnen (Part. 1725; Urm. 1860), Walehnen (Goldbeck 1785: 176), Wallehnen oder Wallin 
Gettkandt 1785 (Sembritzki 1918: 222), Wallenen (Reymann 1849). 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės iš pavardės. Gali būti, kad kaimo vardas ilgainiui sulietuvėjo, 
nes pirmieji užrašymai Wallen nebūtinai rodo priesagą -ėn-, kuri šio krašto asmenvardžiams 
nebuvo būdinga. Panašiai mano ir Pėteraitis (VP 2: 430). Iki XIX a. vardo formose buvo ir kitas 
asmenvardis Gedkantas, kuris šiose apylinkėse pasitaikė ne kartą (žr. Raišia ). 
1785 m. Val nai buvo karališkasis kaimas su 10 sodybų (Goldbeck, ten pat). 1905 m. turėjo 
Vytaũčių k. bendruomenės statusą. Mokykla įsteigta XVIII a. I pusėje, 1937 m. ją lankė 37 
mokiniai. Kaimo teritorijoje yra Val nų piliakalnis, tačiau apardytas ariant (MLE 4: 644)780. 

Vanaga  (3b) ‒ kaimas Agluon nų snn., 7 km į rytus nuo Pr ekulės. 1925 – 440 gyv., 2011 – 170 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Wanagen 1683 (BžnViz XVII: 121), Ragschillen Mikuth 1717, Mikuth 
Ragschill (Deltuvienė 2006: 53, 331), Rakszillen Mikut prieš 1730, Ragschillen Mickut po 1736, 
Ragschillen Mikutt po 1774, Ragschellen Mickutt oder Wannagen (Goldbeck 1785: 122), Ragschillen 
Mikut oder Wannagen (SchrK 1796), Wannagen (Lange: 820; SchrK 1802; Urm. 1860; Messt. 
1912), Wannagen od. Rockszillen (Reymann 1849), Wannaggen oder Ragschillen Mikutt 
(Sembritzki 1918: 222), Vanagai / Wannaggen (taip) (Klkr 1923; Lange, ten pat). 
Eksp. 1959–60 (Svk): vànag · “bažnytkaimis, buvusi 21 sodyba“, „Kitados čia gyvengęs Vãnagas 
toje sodyboje, kur dabar gyvena Kait nis.“. 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Vãnagas (VP 2: 431; Fenzlau 1936: 19, 66)781, šis iš liet. vãnagas, 
lat. vanags ‚plėšrus paukštis‘. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 8 sodybos (Goldbeck, ten pat). XIX–XX a. pradžioje 
buvęs gausiai apgyvendintas ir gyvas bažnytkaimis dabar sunykęs782. Šiuo metu kaime veikia 
neogotikinio stiliaus istorinė ev. liuteronų bažnyčia783, miške yra neveikiančios prižiūrimos 
etnografinės kapinės. Vanaguosè gimė rašytoja Ieva Simonaitytė, kurios romane „Aukštujų 
Šimonių likimas“ atkuriami šio kaimo vaizdai. Daugiau apie kaimo istoriją MLE 4: 653. 

Vaškia  (4) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 8 km į šiaurės vakarus nuo Pr ekulės, 15 km į pietus nuo Kla pėdos centro. 
1925 ‒ 119 gyv. 2011 ‒ 101 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Paul Rupaik 1685 (BžnViz XVII: 84), Waschkey (Part. 1725), Rupeicken Paul 
1736, Ruppeicken Paul po 1774, Rupeigken Paul 1785 (Lange: 807), Rupeigken-Paul oder Waschken 
(Goldbeck 1785: 135), Waaschken od. Rupeiken Paul 1785 (Sembritzki 1918: 222), Rupeiken Paul 
oder Waschken (SchrK 1796), Waschken (SchrK 1802; Reymann 1875; KDR), Rupeike Paul od. 

 
778 Pavardės su priesaga -už-, atrodo, labiausiai būdingos vakarinei Lietuvos daliai, plg. dar vtv. Anužiaĩ, Dargùžiai, Migužiai, 
pavardžių Raibužis, Jokužis, Anužis, Lotužis ir pan. paplitimą. 
779 http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner 
780 Plačiau apie piliakalnį žr. Kanarskas 2017b.  
781 Wannags: http://genwiki.genealogy.net/Wannaggen/Bewohner 
782 1931 m. bažnyčios knygose užregistruota 14 santuokų 61 gimusysis, 54 mirusieji: http://genwiki.genealogy.net/Wannaggen. 
783 Apie bažnyčios istoriją plačiau žr. Žvilgsnis 2017.  

http://wiki-de.genealogy.net/Eglienen_(Ksp.Memel/Plicken)/Bewohner
http://genwiki.genealogy.net/Wannaggen/Bewohner
http://genwiki.genealogy.net/Wannaggen
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Waschken (Reymann 1849), Waaschken (Urm. 1860; Messt. 1912), Vaškiai / Waaschken (Klkr 
1923, 1926)784. 
Eksp. 1959–60 (Vng): V š’k . „Daugiau lyguma“, „Buvo 5 ūkiai“, „apie 1,5 km į šiaurės vakarus 
nuo Dituvos“. 
Vardo kilmė: pagal užrašymo datas sunku pasakyti, kuris vardas buvo ankstesnis, nes ir Vaškia , ir 
Rupeikiai 2 fiksuojami beveik tuo pat metu. Vardas Vaškia  kilęs iš pavardės Vaškỹs arba Vãškis, 
kuri apylinkėse reta (keletas fiksavimų Drẽvernoje, bet pagrindinis telkinys yra prie Katýčių ir 
Laugali ), tai leidžia spėti, kad asmenys su šiuo vardu gali būti atsikėlę iš Žemaitijos. Gausus 
paplitimas Didžiojoje Lietuvoje paremia LPŽ etimologinę versiją, kildinančią šią pavardę iš 
slaviško Ivan perdirbinių Waszka, Waszko (LPŽ 2: 1172; LA: 365). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 7 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Vencka  1 (4) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 5 km į pietus nuo Pr ekulės, prie V lhelmo kanãlo ir kelio Pr ekulė ‒ 
Veñtė. 1926 ‒ 112 gyv. 2011 ‒ 219 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Wentzken 1678, 1683 (BžnViz XVII: 147, 154; po 1785 Lange: 832), Wenßko 
Paschillen 1717, Wenßcko Poschill 1722, Wenzko Paschillen 1722, Wenßcko Poschillen 1723 
(Deltuvienė 2006: 328), Wensko Paschit (taip, be metų), Wentzko Paschillen 1736, Wentzko Paschil 
1785 (Lange, ten pat), Wentzko Paschil oder Wentzken 1785, vėliau Wensken  (Sembritzki 1918: 
223), Wentzko Paschul (taip) oder Wentzken (Goldbeck 1785: 179), Wentzko Paschill od. Wentzken 
(SchrK 1796), Wensken (Reymann 1849; Urm. 1860; 1875, KDR), Venskai / Vensken (Klkr 1923), 
gret. Venska  (VP 2: 439). 
Vardo kilmė: 1736 m. čia minimas Christoph Wentzckus785. Kaimo vardas iš liet. pavardės Venckus, 
kuri laikoma slaviškos kilmės (LPŽ 2: 1187). 
1736 m. gyveno 9 lietuvių šeimos, 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas su 10 sodybų 
(Goldbeck, ten pat). 1831 – 74 gyv., 1852 – 142 gyv. 1849 m. iš Bi žininkų k. atkelta pradinė 
mokykla. XIX a. buvo valsčiaus centras. 1905 m.  iš 117 gyv. 95 buvo lietuviai. XIX a. pabaigoje 
pastatytas mokyklos pastatas, kuris išliko. 1937 m. gyventojams reikalaujant buvo įsteigta 
lietuviška mokykla. 1886 m. Venckuosè gimė visuomenės veikėjas ir lietuvybės skleidėjas Martinas 
Reisgys. 

Vencka  2* (4) ‒ kitas Paupeln Jacob kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: Pėteraitis nurodo dar Venska  (VP 2: 439). Toliau žr. Paupeln Jacob. 
Vardo kilmė: žr. Vencka  1. 

Vepria * (4) ‒  kitas Šiliniñkų kaimo vardas, fiksuojamas iki XIX a. (VP 2: 441; Sembritzki 1918 212). 
Kiti vardai ir formos: žr. Šiliniñkai. 
Vardo kilmė: asmenvardinės kilmės, kaimo vardas užfiksuotas kaip asmenvardis 1511–1520 m. 
V lkyčiuose Jacuff Wyppyr ir Šiliniñkuose Weppern Bartel (Rowel 2005: 30). Prūsijos Lietuvoje 
fiksuojami 4 kaimai šiuo vardu (VP 2: 441), pasklidę toli vienas nuo kito. Asmenvardis Vèpris 
LPŽ nurodomas kaip latviškas (LPŽ 2: 1191), Klaipėdos krašte neužfiksuotas (matyt, buvo retas). 
Sietinas su lat. vepris ‚šernas, meitėlis‘, bet galima ir prūsiška kilmė, plg. pr. Weppern (Gerullis 
1922: 199). 

Vėsaičiai° 1* ‒ Pėteraičio rekonstruota forma iš kito Žeimi  k. vardo Weßait Andres (VP 2: 138). Jeigu taip iš 
tikrųjų buvo vartojama, tai greičiausiai taip pat reikėtų traktuoti ir šalia buvusio kito kaimo Bluši  
kitą vardą Wesath Herrman (žr. Vėsaičiai 2). 
Kiti vardai ir formos: žr. Žeimia . 
Vardo kilmė: iš asmenvardžio Weßath, Weßait. 1511–1520 m. Meschekerkell kaime minimas 
Andres Wesatczs (Rowel 2005: 31), 1540 m. Andre Weßytt (Diehlmann 2006: 61), 1687 m. Andreß 
Wedesaath. Šie užrašymai su skirtingomis priesagomis liudija, kaip latvių (kuršių) kilmės vardas 

 
784 Pėteraitis rekonstruoja neteisingą formą *Pumpeikiai, cituodamas iš Goldbecko, kuriuo, matyt, remiasi ir Kalvaitis, 

nenurodydamas šaltinių (VK: 64; VP 2: 437). Tai patvirtina pakartotiniai fiksavimai iš įvairių kitų šaltinių Langės registre, be to, 
maždaug už 15 km esantis kaimas Grumbliaĩ turėjo kitą vardą, kuris rašomas Rupeicken. 
785 Wenskaus Marinke, Wenskus: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wenskus&ofb=memelland&modus=&
lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wenskus&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wenskus&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wenskus&ofb=memelland&modus=&lang=de
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su priesaga -it- / -īt- konkuravo su ‒a(i)t‒. Asmenvardis tikriausiai sietinas su lat. šaknies vies- 
‚viešas, viešnia, viešėti‘ vardais, plg. Wesiedte (Blese 1929: 319), Viesturs ir pan. (LPV: 324). 

Vėsaičiai° 2* ‒ rekonstruota vardo forma iš Weßath Hermann. Kitas Bluši  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Blušia . 
Vardo kilmė: žr. Vėsaičiai 1. 

V veriškiai* (1) ‒ buv. kaimas Séndvario snn., tarp Radaili  ir Gvildži . 1925 ‒ 29 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Wowerischken (taip) (Part. 1725), Kykutt Barsden Andres auch Wewerischken 
(SchrK 1796), Kyckutt-Barsden ( Goldbeck 1785: 81), Kykutts-Barsden-Andres 1820 (Lange: 836), 
Wewerischken (SchrK 1802; Reymann 1849; 1875, Messt. 1912), Wewerischken oder Kukuts 
Barsden (taip) (Urm. 1860), Adlig Wewerischken 1871, Vėveriškiai / Wewerischken (Klkr 1923; 
R-56;), po II p. k. nebeminimas. 
Vardo kilmė: su liet. priesaga -išk- iš pavardės Vėveris (VP 2: 443), kuri sietina su lat. avd. Vēveris 
iš germanizmo vēveris ‚audėjas‘ (ME 4: 572). Pavardė gausiai paliudyta Kretingãlės– Ka klės 
apylinkėse786. Kirčiavimas nustatytas remiantis Fenzlau (Fenzlau 1936: 39). 
Pirmą kartą minimas 1723 m. (Lange, ten pat), 1785 m. minimas kaip karališkasis ūkis 2 sodybos 
(Goldbeck, ten pat), nurodomas kaip priklausantis Klemiškės dvarui (Sembritzki 1918: 223), 
1831 m. buvo laisva valda su 20 gyv., 1905 – 47 gyv., visi lietuviai. Kaimas išnyko po 1945 m. 
(MLE 4: 708). 

Viehof* – anksčiausias Séndvario vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Séndvaris. 
Vardo kilmė: iš vok. Vieh ir Hof ‚galvijų kiemas‘, minimas nuo 1376 m. (Elertas 2005d: 5). 

Vietinghofen-Hof* ‒ kitas Jak  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Jaka . 
Vardo kilmė: vardas nurodytas Langės registre (Lange: 295), kilęs nuo Jak  dvaro savininkų 
pavardės Vietinghoff (1696–1700) (Sembritzki 1918: 63). 

Vygužiai°* ‒ išnykęs kaimas prie Kãspariškių Dovil  snn. 
Kiti vardai ir formos: Bartell Wiegusch 1687787, Szeßken (be datos), Scheszken 1730, Wiensch 
Barthel 1736, Wigusz Bartel oder Scheszken (Goldbeck 1785: 180), Wigusz Bartel 1785, Wiegusch-
Bartel 1871, Wigusch Bartel oder Szeßken (Sembritzki 1918: 223), Wigusz Bartel / Schesken (SchrK 
1796), Scheszken (SchrK 1802), Wigusz Bartel / Szesken (Urm. 1860), Wigusz Bartel (KDR), XX a. 
neberodomas. Formą Vygužiai° nurodo Pėteraitis (VP 2: 174). 
Vardo kilmė: tikriausiai iš pavardės Vygužis, Wiegusz ar Wiegusch, tačiau tokių Klaipėdos krašto 
duomenų bazėse nėra. Galbūt sietina su avd. Vygantas, Vygandas ir pan. iš vok. asm. Wi(e)gand(t) 
(LPŽ 2: 1206). 
1785 m. minimas kaip karališkieji ūkiai, 2 sodybos (Goldbeck, ten pat). Sujungtas su Kãspariškiais 
1898 m. (Sembritzki, ten pat). 

Vilkbūdė°* ‒ kitas Žemgrindži  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Žemgrindžia . 
Vardo kilmė: 1668 m. šioje vietoje minimas Jakob Mickolait iš Wilkbudis giminės, įsigijęs šatulinį 
ūkį. Nuo 1737 m. vartotas vietos vardas Wilkbuden. Kaimo vardas iš pavardės Vilkbūdis / -ys, kuri 
gerai paliudyta daugiausia pajūrio ir pamario kaimuose (apie Ka klę ir Stãriškę)788, tačiau kitur 
Lietuvoje nefiksuojama (LPŽ nurodo vienintelį atvejį Klaipėdoje).  Pravardinės kilmės pavardė, 
sietina su liet. vi kas ir būdà ‚pastogė, namelis‘, arba lat. v lks ir bũda ‚t. p.‘. 

Vilkiai°* ‒ kitas Šilgalių 2 k. vardas. Pėteraičio rekonstruota forma iš Schillgallen Bartel / Wilken (VP 2: 449). 
Nelabai aišku, kaip iš tikrųjų buvo tariama ir kokią gramatinę formą turėjo, nes forma Vilkiai iš 
dalies patvirtinta tik kitam kaimui Eitkūnų apylinkėje (VK: 65). 
Kiti vardai ir formos: žr. Šilgaliai 2. 

 
786 Weweries, Weweris: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Weweries&ofb=memelland&modus=&lang=de  
787 Steuergefälle Vogtei Memel 1687: http://wiki-de.genealogy.net/Wiegusch-Bartel#cite_note-0 
788 Wilkbudis: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wilkbudis&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Weweries&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Wiegusch-Bartel#cite_note-0
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Wilkbudis&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Vi kas (iš liet. vi kas, lat. v lks) kuri buvo išplitusi visame 
Klaipėdos krašte, bet labiausiai telkėsi Pr ekulės snn. 789. 

Vinkogalė°* ‒ buv. Ka klės k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Winkogalle (VP 2: 
172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1959–60 eksp. 
neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ ir pavardės Vinks790 kuri, 
greičiausiai yra kuršiškos kilmės, plg. Wincke (Blese 1929: 320), lat. pvd. Viņķis. Lietuvių vardyne 
formos su -as neužregistruotos791, o kitokia galūnė Klaipėdos krašto šaltiniuose būtų išlaikiusi balsį. 

Viskogalė°* ‒ buv. Ka klės  k. dalis. Pėteraitis, greičiausiai, rekonstravo iš Sembritzkio Wiskogalle (VP 2: 
172; Sembritzki 1918: 66). Kaip tiksliai skambėjo lietuviška forma, nėra visai aišku. 1960 eksp. 
neužrašyta. 
Vardo kilmė: sudurtinis su formantu gal- ‚galas, kieno nors teritorija‘ prie neaiškios pavardės. 
Galbūt pradžią davė 1540 m. minimi Symon ir Lorentz Weßke (Diehlmann 2006: 117, 118). 
Tolimesnis šio asmenvardžio likimas apylinkėse nėra aiškus – nei ši, nei panašios formos 
šaltiniuose nebefiksuojamos. Galbūt galima atsargiai sieti su Wiskant (baltų V skantas) ir pan., 
užfiksuotomis įvairiose vietose (artimiausia Bomelio V tė, dab. Klaipėdos mst. dalis). 

Vytaũčiai (2) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 6 km į rytus nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 196 gyv., 2011 ‒ 56 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jan Buring Witaut (taip) (Carte 1670), Witauten (Part. 1725), Wietauten 1726 
(Deltuvienė 2006: 220), Witauten Burnig Jahn 1736 (Kenkel: 133), Wittauten-Börnig-Jahn po 1774 
(Lange: 853), Wittauten oder Wittauten Böring Jahn 1785 (Sembritzki 1918: 224), Wittauten 
(Goldbeck 1785: 184; SchrK 1796; 1802; Urm. 1860; Reymann 1849, 1875; KDR; Messt. 1912), 
Vytautai / Wittauten (Klkr. 1923), gret. Kapteiniškė (VP2: 177). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Vi·taut’ · (nekirčiuota) „buvo dvaras, dabar taryb. ūkio centras“, „lygumos, 
tik prie paties dvaro yra kalva“, „buvo apie 25 gyvent.“, „apie 2 km į šiaurę nuo Plikių“. Vi‘tãut’u 
kâ·lns „kalnelis visiškai prie dvaro centro, yra kapinės“.  Vi‘tãut’u kàpâ· „seni, užaugę žole ir 
krūmokšniais“, „ant Vytaučių kalnelio, prie pat dvaro“. 
Vardo kilmė: iš liet. avd. Výtautas (LA: 159)792. 
1736 m. minimas kaip valstiečių kaimas, 1776 m. čia žemės nusiperka Janis Plennis iš Kuršẽlių k. 
(Sembritzki 1918: 99). 1785 m. minimas kaip mišrusis kaimas, 14 sodybų (Goldbeck, ten pat), 
1781 m. pradedama minėti mokykla, mokoma lietuviškai, joje mokoma buvo iki II p. k. (Juška 
2003: 431). 1831 m. buvo 156 gyv. XIX a. kaime buvo nedidelis dvaras, susietas su kaimo 
bendruomene, kuris 1911 m. išparduotas dalimis (Sembritzki, ten pat). 1913 m. dvaro dalis 
priklausė Rytprūsių žemės bendrijai (Niekammer: 292). Sovietmečiu dvaro ūkinius pastatus 
naudojo kolūkis, o gyvenamojoje gyveno kelios šeimos. Pastatai buvo labai nugyventi. Dalis dvaro 
pastatų ir kapinaitės išliko, bet blogos būklės.793 

Vitinia  (3b) ‒ kaimas Kretingãlės snn. šiaurinėje dalyje, prie Bónės ir Dãnės / Dañgės santakos. 1925 ‒ 
30 gyv., 2011 – 8 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jan Witten (Carte 1670), Wittinnen (Part. 1725; Urm. 1860; Reymann 1785; 
Messt. 1912), Wittin Jahn 1736, (Lange: 854), Wittinnen od. Wittinen Jahn (Goldbeck 1785: 184; 
Sembritzki 1918: 224), Wittinnen Jahn (SchrK 1790; 1802), Vitiniai / Wittinnen (Klkr. 1923). 
Eksp. 1959–60 (Vng): V tin  „lygumos“, „buvo 4-5 gyven.“, „Ties Kretingale, į Plikių pusę, už 
Danijos“, „Dabar neteisingai vadina Vitinai“. 
Vardo kilmė: 1511‒1520 m. minimas Jan Wittenn (Rowel 2005: 31), 1540 m. Jhann Wyttolt 
(Diehlmann 2006: 70). Pėteraitis kildina iš pvd. Vit nis (VP 2: 454), tačiau pavardžių registre 
tokios darybos su šia šaknimi nerasta. Beveik visi vokiški įrašai rodo šaknyje trumpąjį balsį794. 

 
789 Wilks: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Wilks&ofb=memelland&modus=&lang=de 
790 Winks: http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner 
791 LPŽ pateikia kaip rekonstruotą iš Vinks (LPŽ 2: 1225).  
792 Pirmieji įrašai galbūt rodo ilgąjį šaknies balsį, vėlesni tikriausiai pagal tarminį tarimą (šaknis niekada negauna kirčio), tai reikštų, 
jog asmenvardis tikriausiai atkeliavęs iš Didžiosios Lietuvos, retas, išliko tik vietovardyje.  
793 Plačiau dvaro istoriją žr. Purvinas 2019: 220.  
794 Fenzlau svarsto, ar nebus šio kaimo vardo forma paveikusi ir netoliese esančio Vytaũčių vardą (Fenzlau: 49).  

http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Wilks&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://genwiki.genealogy.net/Karkelbeck/Bewohner
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1736 m. minimos 4 šeimos. 1785 m. karališkasis kaimas buvo su 4 sodybom (Goldbeck, ten pat). 
1831 m. užfiksuoti 32 gyv. 1905 m. turėjo kaimo bendruomenės statusą. 1939 m. prijungtas prie 
Šūdbarzdžių (Kėkšt ) bendruomenės (MLE 4: 766). Sovietmečiu nustačius rajonų ribas, Vitinia  ir 
Kėkšta  yra atskiri kaimai. 

Vyže kiai* (2) ‒ rekonstruotas buv. apylinkės į vakarus nuo Pr ekulės vardas, dalis jos įėjo į dab. Klaipėdos 
r.795 
Kiti vardai ir formos: Wyseckenn 1511–1520 (Rowel 2005: 29), Wyßeken (das dorf) / Wyßennken 
1540, Wyseicken 1542, Wyeseicken 1563 (Diehlmann 2006: 17), Vyzayken 1678 (BžnViz XVII: 
155). XVIII a. nebeminimas. Pėteraitis nemini. 
Vardo kilmė: asmevardinės kilmės, kurią rodo XVI a. pradžioje dokumentuose minimas Jan 
Wiseycke. Priesaga -eik- labiau orientuoja į lietuvišką kilmę *Vyžeikis ar pan., tačiau galima ir 
kontaminacinė versija, plg. lat. vīze ‚vyža‘. 
1524 m. Vyže kiuose mokesčius mokėjo karčema, 1540 m. apylinkei priklausė 11 ūkių (Elertas 
2010), karčemos savininkas buvo Lucas. 
1540 m. apylinkėje minimi ūkiai, kurie vėliau tapo savarankiškais kaimais: Darwidt Naußede 
(Liauna )796, Herman Beerschenick (Bi žininkai), Janell Snotyn ir Stanus Lanckupe (Lañkupiai), 
Micheil Sakuten (Sakūčiai, Šilutės r.), Rubeck Grommelis (Grumblia ). Kai kurie ūkiai paminėti dar 
anksčiau (1511–1520): Herman Bersenigk, Janus Lankop ir Jan Wiseycke (Rowel, ten pat). 

Vóveriškiai (1) ‒ kaimas Pr ekulės snn., 3 km į šiaurę nuo Pr ekulės, kairiajame  M nijos krante. 1925 ‒ 69 
gyv. 2011 – 56 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Woweriszken 1683 (CatPrök), po 1820 (Lange: 861; Urm. 1860; Reymann 
1849; KDR), Wowerischken (Part. 1725; SchrK 1802; Messt. 1912), Peter Waffer Matz po 1785 
(Lange: 861), Peter Waffer Matz od. Wowerischken (Goldbeck 1785: 117; SchrK 1796), Voveriškiai 
/ Wowerischken (Klkr 1923), Woweriszkei (VK: 65), Vover škiai797 (VP 2: 456). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Vôverišk  „Buvo 9 ūkiai“, „Apie 3 km į šiaurę nuo Priekulės“ 
Vardo kilmė: užrašymas Peter Waffer Matz rodo, kad su priesaga -išk- iš pavardės Voveris, 
Voverius, Voverė (VK: 19) ar pan. Ji yra reta, bet užfiksuota Klaipėdos krašte798. Pavardė iš liet. 
vover , plg. lat. vāvere ‚voverė.‘ 
Kaimas dokumentuose minimas XVII a. pradžioje, 1736 m. minimos 8 lietuviškai kalbančios 
šeimos, 1785 m. buvo karališkasis valstiečių kaimas su 8 sodybom (Goldbeck, ten pat), 1831 ‒ 76 
gyv., 1905 ‒ 69 gyv. Čia gimė spaustuvininkas Martynas Šernius (MLE 4: 797). 

Wallin Gettkandt ‒ kitas Val nų vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Val nai. 
Vardo kilmė: sudėtinis iš dviejų baltiškų vardų. Dėl pirmojo komponento žr. Val nai, dėl antrojo 
Raischen Jettkant. 

Wentzko Paschillen* ‒ ankstesnis, XVIII a. fiksuojamas Venck  k. Pr ekulės snn. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Vencka . 
Vardo kilmė: ne visai aišku, ar Paschillen yra pavardė (Pãšilis, Pašilỹs)799, ar prievardis greta 
Wentzko, ar vietovardis iš pašilỹs ‚vieta prie šilo‘. 

Wesaath Trusch John* ‒ kitas Triùšių k. vardas, vartotas XVIII a. (Sembritzki 1918: 221). 

Kiti vardai ir formos: žr. Triùšiai. 
Vardo kilmė: forma Wesaath rodo vietinėse tarmėse susiformavusį priesagos -ait- fonetinį 
variantą -at-, XIX a. įsigalėjusį asmenvardžiuose beveik visame krašte. Ankstesnį šios priesagos 
variantą rodo forma Weßait (Carte 1670). Tolimesnį etimologinį aiškinimą žr. Vėsaičiai 1. Dėl 
dalies Trusch žr. Triùšiai. 

 
795 Šį vardą savo kūrinyje apie Ievą Simonaitytę „Vyžeikių karalienė“ naudoja Edita Barauskienė.  
796 1711 m. ir kituose šaltiniuose kaip to paties kaimo vardas nurodoma Gedwill Nauseden, žr. http://wiki-
de.genealogy.net/Wie%C3%9Feigken_(Bezirk)  
797 Nelabai aišku, kodėl Pėteraitis pateikia kitaip kirčiuojamą formą, tokia pakliuvo ir į MLE.  
798 Woweries, Wowerus: http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Woweries&ofb=memelland&modus=&lang=de 
799 Pavardė Paschelies, Paszelies užfiksuota vos keletą kartų į šiaurę nuo Klaipėdos, LPŽ duomenimis, ji Klaipėdos kraštui nebūdinga 
(LPŽ 2: 401).  

http://wiki-de.genealogy.net/Wie%C3%9Feigken_(Bezirk)
http://wiki-de.genealogy.net/Wie%C3%9Feigken_(Bezirk)
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=Woweries&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Wezkepallen* ‒ kitas Grikš  kaimo vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Grikša . 
Vardo kilmė: greičiausiai pagal netoliese buvusio kaimo vardą Kepal Claus (kitas Ku laukių k. 
vardas), kurio vardo istorija paliudyta XVI a. dokumentuose.800 Kad šių kaimų vardai susiję, rodo 
ir vardo Wezkepallen šaknis lat. vec- ‚senas‘. Taigi vieni *Kepalai / Kepaliai? buvo dabartinių 
Ku šlaukių vietoje, kiti (senesni arba senajam šeimos nariui priklausantys) ‒ dabartinių Grikš . 
Dėl tolimesnės etimologijos žr. Kepal-Claus. 

Wilckegallen* ‒ galimai kitas Lankùčių k. vardas (Part. 1725)801. 
Vardo kilmė: kaip tiksliai buvo tariamas vietovardis, dabar sunku pasakyti. 1736 m. Szodeicken 
Jacob kaime registruotas Jurg Wilckegall, kurio pavardė sietina su liet. pvd. Vilgalỹs, Vi galis ar pan. 
(LPŽ 2: 1214)802, iš vi kas ir gãlas ‚teritorija, riba‘. 

Wilhelm Luhszeg / Luszig* ‒ kitas Trušẽlių k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Trušẽliai. 
Vardo kilmė: 1540 m. Eket s k. užfiksuotas Wylhelm Lußke, (Diehlmann 2006: 79)803. Kaimo 
vardas iš šio asmenvardžio, kurį reiktų skaityti *Lūže(i)k-, tačiau tokios struktūros pavardės 
neužfiksuota. Greičiausiai sietina su baltų šaknies lūž- ‚lūžti‘, asmenvardžiais plg. Lusza, Luszeit, 
Luschus, Luzeit ir kt.804. liet. Lūžà (LPŽ 1: 120). 

Wirschk Hans* ‒ buv. kaimelis su trim sodybom prie jūros tarp Kla pėdos ir Ka klės, minimas 1736 m. 
(Lange: 851; Kenkel: 132). 
Kiti vardai ir formos: nerasta. 
Vardo kilmė: baltiškos kilmės, tačiau ne visai aiškus, gali būti neteisingai užrašyta pavardė Virkšas 
ar pan. 

Wittauten* ‒ istoriniuose šaltiniuose minimas Bachmano dvaro palivarkas, apie 3 km į rytus nuo Kla pėdos 
centro (Sembritzki 1918: 224; Lange: 853)805. 
Kiti vardai ir formos: lietuviška vardo forma neišlikusi, galbūt galėjo būti tokia pat kaip kaimo 
Vytaũčiai Kretingãlės snn.? 

Zéigiai (1) ‒ kaimas Kretingãlės snn., 7 km į pietvakarius nuo Kretingãlės. 1925 ‒ 134 gyv., 2011 ‒ 23 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Jan ßadaike (Carte 1670), Szodeiken Jonell oder Seigen (Goldbeck 1785: 164), 
Szodeicken Jonell auch Seigen (SchrK 1790; Urm. 1860), Seigen (SchrK 1802), Jannel Zodeiken 
Seigen (Lange: 769), Szadeiken Jonell od. Seigen (Urm. 1834; Reymann 1849), Szodeiken (Reymann 
1875), Szodeiken-Jonell (Messt. 1912), Seigiai / Szodeiken-Jonell (Klkr. 1923). 
Vardo kilmė: Pėteraitis antraštine forma pateikia tarpukariu vartotą oficialią formą Seigiai, tuo pat 
metu pripažįsta, kad teiktina forma yra Zéigiai (VP 2: 348)806. Tarpukaryje padaryta skaitymo klaida 
buvo vėliau ištaisyta (LTSR ATSŽ). Kaimo vardas kilęs iš pavardės Zéigis (ne Seigis), kuri tebėra 
žinoma senųjų regiono gyventojų, pavardė fiksuojama šiame ir artimiausiuose kaimuose807. 
1785 m. minimas kaip karališkasis valstiečių kaimas su 4 sodybom (Goldbeck, ten pat). 1905 m. 
turėjo bendruomenės statusą, 18 gyv. namų, 83 gyv. 

Zeipen* ‒ kitas Anduli  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: tiksli lietuviška forma  nėra žinoma, toliau žr. Andulia . Pėteraitis atstato kaip 
Šaipiai (MLE 1: 56), nors kitame darbe prie vardo Ša piai nurodo kitą kaimą prie Nẽmirsetos. 
Vardo kilmė: 1540 m. kaime Crattyngen minimas Greger Zceyp (Diehlmann 2006: 70), 1725 m. 
to paties kaimo įvardijime minimi abu vardai Anduln Zeipen (Part. 1725), 1736 m. Zeipen Gerge 

 
800 Autorė nepritaria Deltuvienės siūlymui kildinti kaimo vardą iš neegzistuojančio asmenvardžio *Veckepal-  (Deltuvienė 2006: 
377), matyt, jai nebuvo žinomas kito kaimo vardas Kepal Claus.  
801 Šiame žemėlapyje nėra pažymėta nei Lankùčių, nei Szodeicken Jacob, tačiau toje pačioje vietoje nurodytas kaimas Wilckegallen.  
802 Asmenį pavarde Vi galis, kuris kilęs iš Lankùčių–Pótrų apylinkių, mini Valteris Graudūšis (eksp 2019.) 
803 Tuo pačiu laikotarpiu fiksuojami Lußyck Kalótėje, Šyšoje (Diehlmann 2006: 55). 
804 Žr. Genealogy.net http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=L&lang=de&modus=  
805 Kol kas nepavyko šios vietos identifikuoti.  
806 Etimologijos klausimu nurodo pavardę Seigis iš Kalvaičio (VK: 16), kurią pastarasis greičiausiai žinojo tik iš rašytinių šaltinių, 
t. y. vokiška rašyba čia atspindimas šaknies pradžios z.  
807 Seigis: http://wiki-de.genealogy.net/Szodeiken_Jonell/Bewohner 

http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=memelland&b=L&lang=de&modus
http://wiki-de.genealogy.net/Szodeiken_Jonell/Bewohner
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ūkis (Kenkel 1972: 134), du vardai nurodomi beveik visą XIX a. Kiparskis greta Greger Zceyp 
nurodo dar vieną, berods tos pačios šeimos vardą: A[u]dulle Zeippe 1594—95 m. (Kiparsky 1939: 
263). Taigi gali būti, kad kaip ūkio savininkai minimi du asmenys (Greger ir Andull) viena pavarde. 
Asmenvardžio kilmė nėra aiški, plg. lat. ce pa ‚nučiurę plaukai kuokštas‘; Latvijoje esama pavardžių 
Ceipe ir pan., bet jų kilmė neaiški. 

Žagara  (3b) ‒ kaimas Agluon nų snn. apie 5 km į  rytus nuo Pr ekulės. 1925 – 109 gyv., 2011 ‒ 11 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Zaggaren 1678, 1673 (MLE 4: 830), Grodnauseeden Thoms 1736, Groth-
Nausseden-Thoms 1785, Szaggarn oder Grothnauseeden Thoms 1785 (Goldbeck 1785: 46; Lange: 
766), Groth Nauseden Thoms oder Szaggarn (taip) (Lange, ten pat; SchrK 1796), Szaggern (SchrK 
1802; Urm. 1860), Zaggern (taip) po 1871 (Lange, ten pat; Reymann 1875), Szaggern od. Szaggarn 
od. Groth Nausseden Thoms (Sembritzki 1918: 218), Szaggern (Messt. 1912; Lange, ten pat), 
Žagarai / Szaggern (Klkr 1923). 
Eksp. 1959–60 (Svk): Žàgar  „buvę apie 13 sodybų“, „vieni žagarai buvę, vieni karklynai augę“. 
Vardo kilmė: tikriausiai iš pavardės Žãgaras (VP 2: 458). Pavardė užfiksuota Klaipėdos krašte, bet 
beveik visi atvejai užrašyti prie marių. 1540 m. minimas ßager Mažojoje Vitėje (Diehlmann 2006: 
126), kiti ‒  pamario kaimuose. Tikėtina, kad pamariškiai buvo atsikėlėliai iš Kuršo, plg. lat. žagars 
‚žagaras, rykštė‘ (ME 4, 785,786). Kad pavardė toliau nuo marių buvo reta, liudija ir tai, kad 
vėlesni gyventojai kaimo vardo su ja nesieja (žr. eksp. 1960). 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 6 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1905 m. kaimas turėjo 
bendruomenės statusą, 14 gyv. namų, 93 gyv., iš kurių 64 buvo lietuviai), 1939 m. prijungti prie 
Vanag  bendruomenės (MLE, ten pat). 

Ža dė* (2) – buv. kaimas ir dvaras Kla pėdos  m. pietuose prie Smeltãlės upės. Šiuo metu įeina į Kla pėdos mst. 
ir kaip kaimo vardas vartojamas neoficialiai. 
Kiti vardai ir formos: dėl įvairių perdalijimų ir šeimininkų pasikeitimų kaimo ribos ir vardai 
keitėsi808. 
Vardo kilmė: vardas Ža dė minimas XIII a. įrašuose: castrum Sarden, Sarde, Garde  (Mortensen 
1938: 142809; Kuršo 2017: 80, 105), pirmuosiuose Ža dės upės, pilies ir kuršių gyvenvietės 
paminėjimuose. Sunku pasakyti, kas kam davė vardą – gyvenvietė upei ar atvirkščiai. Toliau žr. 
Ža dė („Upių vardai“). 
Vienas svarbiausių ir seniausių Kla pėdos krašto šiaurinės dalies vietovardžių, minimas nuo XIII a. 
Senosios kuršių pilies ir gyvenvietės teritorijoje bei artimose apylinkėse dar yra išlikusių ūkininkų 
kaimo ir dvaro sodybų likučių, kapinaitės ir piliakalnis, įeinantis į gynybinį kompleksą, kurį sudaro 
viena šalia kitos buvusios kuršių gyvenvietės su piliakalniais: Ža dės, Láistų ir Gibiši  (Žulkus, 
Klimka 1989: 17-20). Senoji gyvenvietė sunyko iki XV a., bet jau 1500 m. tarp prievolininkų 
minimas kaimas Sarden su 14 gyventojų (Sembritzki 1918: 129). Ten minimi asmenvardžiai vėliau 
davė vardus kaimams. 1511–1520 m. minimas Gedmynne Harde (Rowel 2005: 32) tikriausiai yra 
Gedm no / Gedmin  dvaro vardo pradininkas. XX a. pradžioje kaimai jungiami ir į Ža dės kaimą 
įtraukiami buvę Dovila  2, Sudmanta  3, Bandùžiai ir Lãbrenciškė 2 (VP 2: 460; Goldbeck 1785: 
162, Elertas 2005e). 

Žartai°‒ žr. Sa čiai. 
Žeimia * (4) ‒ buv. kaimas Kretingãlės snn., 1896 m. sujungtas su Grabia s (Sembritzki 1918: 222; Gause 

1983: 116). 
Kiti vardai ir formos: Andreß Weßait (Carte 1670), Wehesaath Andres Bartel prieš 1730, Wedesaath 
Andres po 1736, Wehsatt Andres po 1774, Szeimen 1785 (Lange: 827), Wehsaath Andres oder 
Szeimen (Goldbeck 1785: 178), Wehsaath Andres oder Wehesaath Andres Bartel oder Szeimen 1785 
(Sembritzki 1918: 222), Wesath Andres auch Szeymen (SchrK 1796; Urm. 1834), Szeymen (SchrK 

 
808 Daugelyje istorinių šaltinių ir žemėlapių vardas Žardė (Szarde) galėjo reikšti visą ūkių kompleksą. Todėl čia į jungimosi ir 

perdalijimo klausimus nebus gilinamasi (plačiau Elertas 2005e: 129‒135), tik stengiamasi suregistruoti visus užfiksuotus su šiuo 
vardu susijusius vietovardžius, jeigu jie turi kitą kalbinę išraišką, susiejant juos su asmenvardžiais ir bent minimaliai lokalizuojant.  
809 „1253 drei (Ackete, Kalaten und Mutina) im J. 1258 als castellaturae bezeichnet, und auch das vierte, Sarde, hat eine Burg 
gleichen Namens” (Mortensen, ten pat).  
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1802), Zeimen 1820 (Lange, ten pat), Wehesatt-Andres od. Szeimen (Reymann 1849), Wehsatt 
Andres (Zeimen) (taip) (Urm. 1860), vėliau nebeminimas. 
Vardo kilmė: iš pavardės Žeimỹs (VK: 19), tačiau ji labiau paplitusi apie Rùsnę ir Skirvỹtę ir prie 
Šilùtės810. Šis vardas fiksuojamas vėliau negu Weßait, Wesath ar pan., galbūt priklausė atvykėliui. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Žemgrindžia  (3a) ‒ kaimas Séndvario snn., 7 km į šiaurės rytus nuo Sléngių. 2011 ‒ 72 gyv.811 
Kiti vardai ir formos: Wilckbude (Part. 1725), Szemgrinden (Goldbeck 1785: 162; SchrK 1802), 
Szembgrinden (taip) (SchrK 1796), Vw. Szemgrinden (Urm. 1860), Birkenwalde nuo 1866 
(Sembritzki 1918: 175), Žemgrindžiai / Birkenwalde (Klkr 1923). 
Vardo kilmė: iš liet. žémgrindas, žémgrinda ‚grįstas kelias per pelkes, kūlgrinda‘, plg. lat. zemgrîda 
(ME 4: 710). 
1785 m. minimas kaip laisvai paveldimas dvaras 2 sodybos (Goldbeck, ten pat), 1780 m. Adam 
Mickolait ir Hans Wilkbudis įsigyja žemės vietoje, vadinamoje Szemgrinden oder Wilkbude, kuri 
1785 m. nurodoma kaip laisvai paveldimas dvaras (Sembritzki 1918: 218). Nuo 1807 m. minimas 
kaip Baũgštininkų dv. palivarkas (Sembritzki 1918: 91). 1866 m. pridėtas vardas Birkenwalde. Nuo 
1912 m. savarankiškas dvaras (Sembritzki 1918; 175). 

Žiaũkos (4) – kaimas Pr ekulės snn., 1925 ‒ 103 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Dzauken 1678 (Sembritzki 1918: 224; Lange: 707), Szaucken John 1717, 
Szaugken Jahn 1722, Jahn Szauken 1723 (Deltuvienė 2006: 378), Szauken Jahn od. Ziauken 
(Sembritzki 1918: 224), Szauken-John (Goldbeck 1785: 162), Szaucken John oder Szaucken (SchrK 
1796), Szaucken (SchrK 1802), Ziauken (Urm. 1860; Reymann; KDR; Messt 1912), Žiaukai / 
Sziauken (Klkr 1923), Žiauka  (4) (eksp. 1960, VP 2: 464). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Ž uk  „Buvo 19, dabar 11 ūkių“, „apie 5 km į šiaurę nuo Dituvos“. 
Vardo kilmė: 1511‒1522  m. Agluon nuose minimas Jan Sawgk, Myssyttenn apylinkėje Math uf 
Sauken erbe (Rowel 2005: 29, 32). Kaimo vardas iš pvd. Žiaukà (Fenzlau 1936: 84, 150), siejant 
su liet. žiauk- šaknies žodžiais: žiáuksėti, žiáukčioti, plg. dar lat. žauka, žauklis ‚kuris be tikslo 
slankioja‘ (ME 4: 790) arba lat. zàuka (ME 4: 692) ‘girtuoklis‘? Plg. dar Žiaũkupis. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 4 sodybos (Goldbeck, ten pat). Dabar dalį buv. kaimo 
teritorijos užima sodų bendrija. 

Žydẽliai 1* (2) ‒ buv. kaimas ir dvaras Agluon nų snn., 7 km į šiaurės rytus nuo Pr ekulės, prie buv. siaurojo 
geležinkelio, 1925 – 49 gyv. Išnyko po karo. 
Kiti vardai ir formos: Szidda lägers Cum (Part. 1725), Vw Szidellen (Urm. 1860), Gut Szidellen 
(Messt. 1912), Sziedellen (Goldbeck 1785: 163), Szydellen (Lange: 770), Žydeliai / Szidellen (Klkr 
1923). 
Eksp. 2019 (HL): „Ži.dèl’ai. Dvars? Ne, nebėr. Čia kapinikės per vidurį turi būti, bet nebėr. Ein 
tik kelias dar. Dar galima pro Ži.dèl’us nuvažiuot. Dabar nežinau, ar galima visai išvažiuot, ar ne. 
O visą laiką galėja. Preitą kartą nu Ži.dèl’u kapų norėjau nuvažiuoti į Vànagus ir gavau grįžti atgal. 
Parvažiavo mašina ir parodė, kad ne, nabvaž’ok“. 
Vardo kilmė: greičiausiai iš pavardės Žydẽlis, nors lygiai tokia forma šiame krašte nėra užfiksuota, 
plg. Žydaitis (VK: 67) ir Szidat (P žaičiuose)812. Kaimo vardas fiksuojamas anksčiau, negu buvo 
įkurtas dvaras (Part. 1725) ir jo vardo forma buvo Szidda, taigi gali būti kilęs ir iš etnonimo žỹdas 
deminutyvinės formos žydẽlis. 
1785 m. buvo šatulinė gyvenvietė, 2 sodybos (Goldebck, ten pat), 1848 m. įkurtas dvaras 
(Sembritzki 1918: 218; Niekammer 1913: 292). XX a. pradžioje čia buvo siaurojo geležinkelio 
stotis (MLE 4: 864). 

Žydẽliai 2* (2) ‒ buv. kaimas Dovil  snn., 1863 m. sujungtas su Švẽpeliais. 

 
810 Szeimies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szeimies&ofb=memelland&modus=&lang=de  
811 1925 m. Žemgrindži  k. gyventojai registruoti prie Baũgštininkų dvaro, kartu 117 gyv.  
812 Szidat: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szidat&ofb=memelland&modus=&lang=de  

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szeimies&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szidat&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Eglien-Gerge oder Sziedellen (Goldbeck 1785: 33; Sembritzki 1918: 182), 
Eglien Görge (Reymann 1875, Lange: 148), Eglien Gerge oder Sziedellen (SchrK 1796), Sziedellen 
(SchrK 1802), Eglien Gerge (Szydellen) (Urm. 1860). 
Vardo kilmė: žr. Žydẽliai 1. 
1785 m. buvo karališkasis valstiečių kaimas, 3 sodybos (Goldbeck, ten pat). 1831 m. – 16 gyv. 
1863 m. sujungtas su Švẽpeliais (MLE 4: 864; Lange: 148). 

Žiobria  1 (4) – kaimas Kretingãlės snn., prie Eket s up., 10 km į pietryčius nuo Kretingãlės. 1925 – 105 gyv., 
2011 ‒ 14 gyv. 
Kiti vardai ir formos: Michel ßabrait (Carte 1725), Szabern prieš 1730, Szabren-Witcko po 1736, 
Szabren-Wittko po 1785 (Lange: 766; Goldbeck 1785: 161), Szabern oder Szabern Wittko (SchrK 
1790), Szabern (SchrK 1802; Reymann 1849), Szabern-Wittko (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR; 
Messt. 1912), Žabriai° (VP 2: 467). 
Eksp. 1959–60 (Vng): Ž ·br’ ·„kalvota šiaurinė dalis, apaugusi krūmais“, „≈ 9 km į šiaurės rytus 
nuo Klaipėdos, prie buv. Klaipėdos–Plikių geležinkelio“. 
Vardo kilmė: 1511‒1520 m. prie Bónės minimas Maczko Schobraitis (Rowel 2005: 31), vėliau 
Michel ßabrait (Carte 1725). Pavardė Žiobris / Žiobrys buvo paplitusi Kretingãlės apylinkėse ir 
aplink Pr ekulę (žr. Žióbriškė). Kretingãlės apylinkėse ir arčiau marių dominuoja formos su 
tarmiškai tariamu šaknies ā, formos su o koncentruojasi į rytus nuo Pr ekulės813. Pavardė kilusi iš 
liet. žióbris, lat. zebra, zebris / vimba plg. lot. ‘Vimba vimba‘ (Laumane 1973: 248, 249). 
1736 m. Žiobriuosè gyveno 6 lietuvių šeimos. 1785 m. tai buvo karališkasis kaimas kartu su 
Karãliškių bajoriškais ūkiais. XIX a. antroje pusėje Žiobria  1 ir Žiobria  2 buvo atskiri ūkio 
vienetai. 1852 m. kaime gyveno 66 gyv. (MLE 4: 874). 

Žiobria  2* (4) – buv. palivarkas prie Pliki , į rytus nuo Eket s up., žr. Karãliškiai. 
Vardo kilmė: žr. Žiobria  1. 

Žióbriškė / Žióbriškiai* (?) (1) ‒ buv. kaimas ir dvaras Agluon nų snn., į vakarus nuo Kantvain , 4,5 km į 
šiaurės vakarus nuo Pr ekulės. XX a. pradžioje registruotas kaip atskiras dvaras, priklausęs Helenei 
Born (Niekammer 1913: 292), 1926 m. registre nurodoma „suvienyta su Kantvonais“ 
(Kantvainais) (Klkr 1926). 
Kiti vardai ir formos: Vw. Sziobrisken (Urm. 1860), Ziobrischkn (taip) (Reymann, 1875), 
Ziobrischken (KDR), Szoberischken (Goldbeck 1785: 163), Vw. Ziobrischken (vakarinėje Kantvainų 
dalyje ‒ Messt. 1912), Žiobriškė / Sziobriszken (Klkr 1923), pagrindinė forma pagal Pėteraitį (VP 2: 
466). 
Eksp. 1939 (JGrč, Butk  anketa): Móldu̠ps „krūmais apaugusios molio duobės tarp Butkų ir 
Žiobriškės kaimų“. 
Eksp. 1959–60 (Vng, Kantvain  anketa): Žióbriškiai (Ž’ôbrišk ) „buvęs dvaras, dabar nebėra, 
išdalyta Smetonos laikais“. 
Eksp. 2019 (HL): „Žióbriške, ant Kantvon  einant, jo. Dabar nebėra, jau yra nugriauta (taip).“ 
Vardo kilmė: priesagos -išk- vedinys iš apylinkėse gerai paliudytos pavardės Žióbris (of. 
Szobries)814. Toliau žr. Žiobria  1. 
Kaimas 1785 m. buvo kulminė sodyba (Goldbeck, ten pat), 1916 m. dar minima kaip dvaras 
(Sembritzki 1918: 224). 1912 m. Žióbriškės palivarkas sujungtas su Kantvaina s, tarpukariu dar 
veikė kaip palivarkas. Apie 1960–65 m. dvaro pastatai nugriauti (MLE 1: 717; 4: 875). 

Žirgapauliai°* ‒ buv. kaimas prie Bùdelkiemio, Dovil  snn. 

 
813 Zabris, Ziobre, Szabris, Szabries, Szobris, Szobries: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szobre&ofb=
memelland&modus=&lang=de 
814 Szabries, Szobries: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Ziobries&ofb=memelland&modus=&lang=de 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szobre&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szobre&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szobre&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Ziobries&ofb=memelland&modus=&lang=de
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Kiti vardai ir formos: Paul Sirgs (Naronski 1670), Paul Sirga 1685 (BžnViz XVII: 78), Sirga Paulen 
1730, Szirga Paul 1736 (Lange: 769), Putzen od. Jakob Putzen815 oder Sirga Paulen od. Szirga Paulen 
1785 (Sembritzki 1918: 209)816, Szirgapaulen (Urm. 1860; Reymann 1875; KDR). 
Vardo kilmė: žemės savininkas Pawl Syrge minimas 1540 (Diehlmann 2006: 97). Vietovardis 
sudarytas vokišku darybos principu iš dviejų asmenvardžių: pirmasis krikšto vardas Paulius, 
antrasis pravardinės kilmės asmenvardis su šaknimi Zirg- (lat. zirgs ‚arklys‘)817. Lietuviškos forma 
čia nurodoma remiantis Kalvaičiu (VK: 67). 
XVI a. pradžioje minimo Pawl Sirge žemė minima ir vėliau. 1699 m. jau mokamas dvaro mokestis. 
1755 m. dvarą įsigijo Bachmano dvaro savininkas ir šiam dvarui priklausė iki XX a. pradžios, 
1861 m. gyveno 22 šeimos, buvo 12 gyvenamųjų namų, gyventojų daugumą sudarė evangelikai, 
bet buvo ir katalikų (Elertas 2005f). 

Žode kiai (Žade kiai?) 1* (2) ‒ kitas Lankùčių k. vardas, forma Žodeikiaio Pėteraičio atstatyta, greičiausiai, iš 
Szodeiken Jakob. Taigi ir šaknies balsio rekonstrukcija kelia abejonių. 
Vardo kilmė: iš avd. Žade kis; tos pačios kilmės yra kito, netoliese buvusio kaimo vardas 
Szodeicken Jonell. Pavardė Žade kis LPŽ kildinama iš šaknies žad- ‚žadėti, kalbėti‘ (LPŽ 2: 1306), 
taip pat tikriausiai sietina su dvikamieniais asmenvardžiais, tokiais kaip Žadvainis, Žadvilas, 
Giržadas, Laužadas ir pan. (LA: 166). 

Žode kiai (Žade kiai?) 2* ‒ Pėteraičio atstatyta kita Zéigių vardo forma (VP 2: 468; Fenzlau: 132). 
Kiti vardai ir formos: žr. Zéigiai. 
Vardo kilmė: 1511‒1520 m. Kalótėje minimas Jenne Sedeicke (Rowell 2005: 31), toliau žr. Žode kiai 
1. 

Žurlikai°* ‒ rekonstruotas išnykusio kaimo vardas. Buvo apie 2 km į pietus nuo Nẽmirsetos, šalia senojo 
Palangõs plento. 
Kiti vardai ir formos: Michel Surlik (Carte 1670), Szurlig Michel 1736 (Kenkel 1972: 130; Urm. 
1832), Szurlig Michel (Goldbeck 1785: 165), Szurlig Michel (Szurlicken, Zurlicken) 1785 
(Sembritzki 1918: 219), Szurlich Michel (SchrK 1802), Szurlicken (be datos), Zurlicken 1820 
(Lange: 770), Szurlich Michel / Zurlicken (Urm. 1860), Szurlicken / Zurlicken (Gause 1983: 111). 
Vardo kilmė: tikriausiai iš kuršiško asmenvardžio-, plg. lat. avd. Surril (Blese 1929: 314), liet. pvd. 
Žiurlỹs iš  žiurlys ‚toks paukštis‘. Galbūt kuršiškos kilmės, kaip rodo daryba su priesaga -ik- ir 
atitikmuo Kuržemėje. 1861 m. sujungtas su Ša piais (Gause 1983: 111; Sembritzki 1918: 211). 

Žuže kiai / Žiuže kiai* (2) ‒ kitas Lūž  k. vardas. 
Kiti vardai ir formos: žr. Lūža . 
Vardo kilmė: galbūt iš liet. pavardės Žuže kis (VP 2: 470)818, kuri turbūt sietina su Žiužnỹs ar pan 
(LPŽ: 1341) ir liet. žiužénti, žiuž ti ‚šlamėti, čiurenti‘, lat. žužēt, žūžēt, žūžot ‚t. p.‘. 

Žviliai°* ‒ buv. kaimas Kretingos r. Žalgirio snn., 1896 m. prijungtas prie Tólių (Gause 1983: 106). 
Kiti vardai ir formos: Stans Schlauder (Carte 1670), Zwillen (be datos), Szwillen (Part. 1725; SchrK 
1802; Reymann 1849), Schlauder Stanz 1736 (Lange: 747), Stantz Schlaudern oder Szwillen 
(Goldbeck 1785: 156), Stanz Schlaudern auch Szwillen (SchrK 1796; Sembritzki 1918: 216), 
Szwillen (Stanz Schlaudern) (Urm. 1860), Stanz Schlaudern (Reymann 1875; KDR), XX a. 
nebeminimas. 

 
815 Ne visai aišku, kodėl vardas Jacob Putzen čia minimas kaip to paties objekto, greičiausiai dėl to, kad dvaras priklausė Bãchmano 
dvarui, kurio viena iš dalių buvo buvęs Jakob Putze kaimas, dab. įeinantis į Klaĩpėdos mst. teritoriją, kaip ir pats Bãchmano dvaras.  
Jokiuose kituose šaltiniuose vietovardis Putzen ar panašus šioje vietoje nenurodomas. 
816 Čia pat Sembritzkis nurodo, kad laikyti Bùdelkiemį ir Žirgapaulius vienu objektu yra klaida, tačiau Pėteraitis šios pastabos 
nepaiso (VP 2: 467).  
817 Forma su šaknies z greičiausiai buvo pirminė, vėliau sulietuvinta į Žirg-. Klaipėdos krašte būta ir daugiau šios šaknies pavardžių, 

kai kurių kilmė neabejotinai kuršiška, plg. Peter Syrgelßagell iš la. zirgu zaglis ‚arkliavagis‘ (Diehlmann 2006: 138).  
818 Autorė nepritaria Deltuvienės rekonstruotai formai Šušeik- dėl to, kad kaimo vardą savo knygoje liudija vietinis gyventojas 
Pėteraitis, kurio gimtinė buvo už 5 km.; antra, 1923 m. oficialiai įvtirtinta vokiška rašybos forma Szuszeiken (tuo metu visų 
lietuviškų vietovardžių ž jau buvo nuosekliai atspindimi grafemomis sz).  
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Vardo kilmė: iš liet. pavardės Žv lius arba Žvilỹs iš žv lti ‚linkti, svirti‘, lat. zv lt ‚svirti‘ arba (labiau 
tikėtina) liet. žv lti ‚blizgėti, švytėti‘, lat. zvilēt ‚žibėti‘, zviļš ‚blizgantis, puošnus‘ (ME 4: 775, 776). 
Pavardė gausiai paliudyta Kretingãlės apylinkėse819. 
1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, 5 sodybos (Goldbeck, ten pat). 

Žvirbliai°* ‒ kitas Joguči  k. vardas, greičiausiai Pėteraičio rekonstruotas (VP 2: 470), nes Kalvaitis kaimą 
Žwirbley nurodo kitoje apylinkėje (VK: 67). 
Kiti vardai ir formos: žr. Jogučia . 
Vardo kilmė: iš lie. avd. Žv rblis. 1511–1520 m. apylinkėje užfiksuoti Darguse Swreboll, Jorgenn 
und Dargusse Swirboll (Rowel 2005: 31), 1591 m. Kretingãlėje minimas Jagutte Schirwal (Kiparsky 
1939: 287), kurio antrasis vardas (pravardė?) galbūt ir yra skaitytinas kaip žv rblis (?). Ši ir vėliau 
fiksuojama forma Schwirbul Jaguth 1736 (Lange: 296) gali rodyti latvių kalbos įtaką, išplečiant 
priesagą l balsiniu formantu, plg. lat. zvirbulis ‚žvirblis‘. Avd. Žvirblis kaip pavardė Klaipėdos krašte 
visai nepaplitęs, užfiksuota vos pora užrašymų netoli Pr ekulės820. 

 
819 Szwillies Szwillus http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szwillis&ofb=memelland&modus=&lang=de 
820 Szwirblies: http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szwirblies&ofb=memelland&modus=&lang=de 
 

http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szwillis&ofb=memelland&modus=&lang=de
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Szwirblies&ofb=memelland&modus=&lang=de
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ank. ‒ anketa 

avd. ‒ asmenvardis 

b. k. – bendrinės kalbos 

balt. ‒ baltų 

bdv. ‒ būdvardis 

buv. – buvęs 

dab. ‒ dabar, dabartinis 

deš. ‒ dešinysis 

dgs. ‒ daugiskaita 

dv. ‒ dvaras 

ež. ‒ ežeras 

g. – gatvė 

gelež. st. ‒ geležinkelio stotis 

gyv. – gyventojai 

gret. ‒ gretutinis/-ė 

ide. ‒ indoeuropiečių 

int. ‒ intakas 

isl. ‒ islandų 

k. ‒ kaimas 

kair. ‒ kairysis 

kilm. ‒ kilmininkas 

kurš. ‒ kuršių 

kuršin. ‒ kuršininkų 

lat. ‒ latvių 

le. – lenkų 

liet. ‒ lietuvių 

mst. ‒ miestas 

pan. ‒ panašiai 

plg. ‒ palygink 

pr. ‒ prūsų 

pvd. ‒ pavardė 

r. ‒ rajonas 

rš. – raštų, rašytinis 

s. ang. ‒ senoji anglų 

sen. ‒ senųjų, senas 

skr. – sanskrito 

sl. – slavų 

snn. ‒ seniūnija 

t. ‒ taria 

tarm. – tarminis, tarminė forma 

transkr. ‒ transkripcija, transkribuotas 

up. – upė 

v. ‒ vardas 

vak. ‒ vakarų 

vns. ‒ vienaskaita 

vs. ‒ viensėdis 

vv. ‒ vietovardis 

vvž. ‒ vidurio vokiečių žemaičių 

žem. ‒ žemaičių 

žr. ‒ žiūrėk 
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https://www.raremaps.com/gallery/detail/34483cr/le-royaume-de-prusse-suivant-les-nouvelles-observations-le-rouge
http://www.lkz.lt/
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LPV — Siliņš, K. (1990). Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga: Zinātne. 

LPŽ — Lietuvių pavardžių žodynas (1985–1989), 1–2 t. (red. Vanagas A.). Vilnius: Mokslas. 

LPŽe — Lietuvių pavardžių žodynas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://pavardes.lki.lt/. 

LTSR ATSŽ — Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. II d. (1976). Vilnius: Mintis. 

LTSR KGV – Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (Visasąjunginių gyventojų 
surašymų duomenys). (1974). Vilnius: Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. 
Prieiga per internetą: https://knyga.lietuvai.lt/w/images/7/79/Lietuvos_gyventojų
_surašymas_1959_ir_1970.pdf. 

LUK — Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorius. Prieiga per internetą: 
http://vanduo.gamta.lt/files/LR_upiu_klasifikatorius.pdf. 

Lukoševičius, V. (2013). Lithuania Minor and Prussia on the old maps (1525–1808). Geodesy and 
Cartography, 39(1), 23-39. Prieiga per internetą: https://journals.vgtu.lt/index.php/
GAC/article/view/4058. 

LVtv — Endzelīns, J. (1956–1961). Latvijas PSR vietvārdi, I (A-J)–II (K-Ō) t. Rīgā: Latvijas PSR Zinātņu 
Akadēmijas izdevniecība. 

LVŽ — Lietuvos vietovardžių žodynas (2008–2018), 1–3 t. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 

Maciejauskienė, V. (2002). „Lietuvos vietovardžių žodynas“: pobūdis ir sandara. Lituanistica, 2 (50), 102‒
117. Prieiga per internetą: http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Lituanistica/L-102.pdf. 

Mažiulis, V. (1999). Ne Dãnė, o Dañgė. Baltistica, XXXIV (1), 93–98. Prieiga per internetą: 
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/477/432. 

Mažiulis, V. (2008). Dėl kuršių kalbos palikimo. Baltistica, XLIII (1), 91–99. Prieiga per internetą: 
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1211/1133. 

ME — Mīlenbachs, K., Endzelīns, J. K. Mülenbacha Latviešu valodas vardnica, 1–4 sēj. (1923–1932) / 
redigejis, papildinajis, turpinajis J. Endzelins. Riga: Prieiga per internetą: 
https://tezaurs.lv/mev/index.html. 

Memel 1841 — Situations Plan der Stadt Memel und ihres Hafens... (1841). Prieiga per internetą: 
http://www.maps4u.lt/lt/viewpage.php?page_id=61. 

Memel 1915 — Übersichtskarte des deutschen Reiches. 1 Memel. Herausgegeben v.d. Kartogr. Abt. d. Kgl. 
Preuss Landes aufnahme. Auflagedruck 1915. Prieiga per internetą: 
http://lithuanianmaps.com/images/1915_Memel_mapywig.jpg. 

Memel 1941 — Befestigungskarte U.d.S.S.R. Memel. grossblatt nr. 1a. Prieiga per internetą: 
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KDR_Gross_and_Einheitsblaetter/Gb_1_M
emel_7.1939_Befest_UdSSR_100K_Stand_25.5.1941_LoC_G7011.R4_s100_.G4.jpg. 

Memelgeb. 1934 — Das Memelgebiet. Herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin. 
Zusammendruck 1932 aus der Karte des Deutschen Reiches. Prieiga per internetą: 
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KDR_Sonderkarten/Das_Memelgebiet_100
K_RfL_1934.jpg. 

Merkevičius, A. (1974). Eketės (Klaipėdos raj.) piliakalnio tyrinėjimai 1972 m. Archeologiniai ir etnografiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 metais, 15–19. Vilnius: Diemedžio leidykla. Prieiga per internetą: 
http://www.atl.lt/1972-1973/15-19.pdf. 

Messt. 1912 — Messtischblätter 1:25.000 (1868–1945). Prieiga per internetą: 

https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php 

Milinienė, A. (2016). Ten, kur Smeltalė. Viliui Pėteraičiui atminti. Vakarų ekspresas, 2016-10-15. Prieiga 
per internetą: https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-istorija/ten-kur-smeltale-viliui-
peteraiciui-atminti-1501081/. 

http://pavardes.lki.lt/
https://knyga.lietuvai.lt/w/images/7/79/Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas_1959_ir_1970.pdf
https://knyga.lietuvai.lt/w/images/7/79/Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas_1959_ir_1970.pdf
http://vanduo.gamta.lt/files/LR_upiu_klasifikatorius.pdf
https://journals.vgtu.lt/index.php/GAC/article/view/4058
https://journals.vgtu.lt/index.php/GAC/article/view/4058
http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Lituanistica/L-102.pdf
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/477/432
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1211/1133
https://tezaurs.lv/mev/index.html
http://www.maps4u.lt/lt/viewpage.php?page_id=61
http://lithuanianmaps.com/images/1915_Memel_mapywig.jpg
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KDR_Gross_and_Einheitsblaetter/Gb_1_Memel_7.1939_Befest_UdSSR_100K_Stand_25.5.1941_LoC_G7011.R4_s100_.G4.jpg
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KDR_Gross_and_Einheitsblaetter/Gb_1_Memel_7.1939_Befest_UdSSR_100K_Stand_25.5.1941_LoC_G7011.R4_s100_.G4.jpg
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KDR_Sonderkarten/Das_Memelgebiet_100K_RfL_1934.jpg
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KDR_Sonderkarten/Das_Memelgebiet_100K_RfL_1934.jpg
http://www.atl.lt/1972-1973/15-19.pdf
https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php
https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-istorija/ten-kur-smeltale-viliui-peteraiciui-atminti-1501081/
https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-istorija/ten-kur-smeltale-viliui-peteraiciui-atminti-1501081/
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MLE — Mažosios Lietuvos enciklopedija (2000–2009), 1–4 t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas. 

Mortensen 1938 — Mortensen, H., Mortensen, G. (1938). Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens 
bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Teil I: Die preußisch-deutsche Siedlung am Westrand der großen 
Wildnis um 1400. Teil II: Die Wildnis im östlichen Preußen, ihr Zustand um 1400 und ihre frühere 
Besiedlung. Deutschland und der Osten, Bd. 7, 8. 

Mortensen, H. (1923). Siedlungsgeographie des Samlandes. Stuttgart: Verlag von J. Engelhorns Nachf. 

Naronski 1670 — Naronowicz-Naroński, J. Districtus Memmelensis in Ducatu Prussiae eiusq tractu 
Schalavoniae. Klaipėda senuose žemėlapiuose (KSŽ), 34–35. 

Niekammer — Güter-Adressbuch für die Provinz Ostpreussen (= Niekammer’s landwirtschaftliche Güter-
Adreßbücher, Band III) (1913) (2 leidimas). Leipzig: Reichenbach´sche Verlagsbuchhandlung. 

P 8414 — Klaipėdos, Šilutės raj. kolūkiai (1968). Mažosios Lietuvos muziejaus fondo Nr. P8414. 

P 8415 — Klaipėdos raj. kolūkiai (be datos). Mažosios Lietuvos muziejaus fondo Nr. P 8415. 

P 8431 — Lietuvos Respublika (spausd. žem.) (1986–1990). Mažosios Lietuvos muziejaus fondo Nr. P 8431. 

Pamarių sakmės (2010). Sud. Dalia Kiseliūnaitė, Lina Būgienė (aut., įv.). Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla. 

Part. 1725 — Particulaire Carte von dem in dem Königreich Preussen gelegenen Ambt Memmel, 1725, 1:96 000. 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Sign. N 11999/61 aut. Von Bosse. [Publikuojama 
Prieduose]. 

PKEŽ — Mažiulis, V. (1988–1997). Prūsų kalbos etimologijos žodynas, I–IV t. Vilnius: Mokslas (t. I, 1988), 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla (t. II–III, 1993–1996), Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas (t. 
IV, 1997). 

Plāķis, J. (1927). Kursenieku valoda (Latvijas Universitātes raksti, 16). Rīgā: Valstspapīru spiestuvē. 

Plāķis, J. (1936). Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi, I: Kurzemes vārdi (LU Raksti. Filoloģijas un filozofijas 
sērija&nbsp; 4 (1)). Latvijas universitātes raksti: Rīgā. 

Potentissimo 1735 — Potentissimo Borussorum Regi Friderico Wilhelmo Majeestate, Fortitudine Clementia 
Augustissimo Hancce Lithuaniam Borussicam in qua loca colonijs Salisburg ad incolendum Regio nutu 
concesa chorographice exhibentur. A. M D CC XXXV. Nuremberg / 1735 circa. Prieiga per internetą: 
https://www.raremaps.com/gallery/detail/59341/potentissimo-borussorum-regi-friderico-wilhelmo-
majeestate- 

Präst. 1743 — Prästationstabelle Prökuls Nr. 1 von 1743. (Cituojamas iš GenWiki). 

Prätorius, M. (1731). Von den unterschiedlichen Mund=Arten der alten Preussen. Acta Borussica 
ecclesiastica, civilia, literaria oder sorgfältige Sammlung allerhand zur Geschichte des Landes Preussen 
gehöriger Nachrichten, Uhrkunden, Schrifften und Documenten, 534–654. Königsberg; Leipzig: Christoph 
Gottfried Eckart. Prieiga per internetą: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/
bsb10012439_00546.html. 

Priekulė 2005 — Barauskienė, E. (sud.) (2005). Priekulė. Mažas miestelis prie didelio kelio. Kaunas: Judex. 

PrK — Jäger, E. (1982). Prussia-Karten 1542-1810 Anton H. Konrad Verlag. 

Purvinas, M. (2019). Dvarų Sendvario apylinkėse raida XVIII a. pabaigoje–XX a. Sendvaris, 180–235. 
Vilnius: Versmė. Prieiga per internetą: http://www.versme.lt/pdf/Sendvaris_kn.pdf. 

R-56 — Übersichtskarte von Mittelreuropa. Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1902, 
Reischsamt für Landesaufnahme, Ausgabe 1940. Tilsit. Prieiga per internetą: 
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/300K_UvM/R56_Tilsit_III.1941_ungueltig.jpg. 

Razmukaitė, M. (1994). Klaipėdos krašto oikonimija. Leksinės ir struktūrinės ypatybės. Lietuvių kalbotyros 
klausimai, 31, 152–162. 

https://www.raremaps.com/gallery/detail/59341/potentissimo-borussorum-regi-friderico-wilhelmo-majeestate-
https://www.raremaps.com/gallery/detail/59341/potentissimo-borussorum-regi-friderico-wilhelmo-majeestate-
http://wiki-de.genealogy.net/Namelist.php
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10012439_00546.html
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10012439_00546.html
http://www.versme.lt/pdf/Sendvaris_kn.pdf
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/300K_UvM/R56_Tilsit_III.1941_ungueltig.jpg
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Razmukaitė, M. (1996). Kelios pastabos apie Prūsų Lietuvos priesaginės darybos (ir priesaginę) oikonomiją. 
Lietuvių kalbotyros klausimai, 36, 74–82. 

Razmukaitė, M. (2009). Apie kai kuriuos Vakarų Lietuvos priesaginius oikonimus. Kalbos kultūra, 82, 34–
40. Prieiga per internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-
0001:J.04~2009~1367173928603/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content. 

Regni 1792 — Elwe, J. B. (1792). Regni Borussiae Secundum Observationes Novissima Accuratissima 
Descriptio. Amsterdam. Prieiga per internetą: https://www.raremaps.com/gallery/detail/44967/regni-
borussiae-secundum-observationes-novissima-accuratissi-elwe. 

Reymann — 3 žemėlapiai iš SBB: SBB_IIIC_Kart_F 6320_Blatt B von 1849; SBB_IIIC_Kart_F 6320_Blatt B 
von circa 1874; SBB_IIIC_Kart_F 6320_Blatt B von circa 1875. 

Rowell, S. C. (2005). Aspects of Settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the Late-Fifteenth and 
Early-Sixteenth Centuries. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, XI, 22–34. Prieiga per internetą: 
http://briai.ku.lt/leidiniai/acta-historica-universitatis-klaipedensis/serijos-tomai/11-2/. 

Ruhig, P. F. (1747). Anfangsgruende einer Littauischen Grammatick, in ihrem natuerlichen Zusammenhange 
entworfen. Koenigsberg: druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung. 

Runge 1584 — Runge, H. Abriß der Grenze mit Litauen nördlich der Memel (Flußlauf von Jura und einem 
Teil der Memel) Federzeichnung. Klaipėda senuose žemėlapiuose (KSŽ), 18–19. 

Safronovas, V. (2012). Apie istorinio regiono virsmą vaizduotės regionu. Mažosios Lietuvos pavyzdys. 
Istorija, 86, 66–80. 

Salys, A. (1930). Die žemaitischen Mundarten. Teil I. Geschichte des žemaitischen Sprachgebietes. Tauta ir 
Žodis, 174–314. Kaunas: 

Salys, A. (1992). Raštai, T. 4. Lietuvių kalbos tarmės [1946] (pakartotinis leidimas). Roma: Lietuvos katalikų 
mokslo akademija. 

SchrK 1796 — F. L. von Schroetter. Preussen. SBB_IIIC_Kart_N 1020_Blatt 1, 2. Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz. [Publikuojama prieduose]. 

SchrK 1802 — Karte von den Provinzen Litthauen, Ost und West Preussen u.d. Netz Distrikte auf befehl Ihrer 
Majestäten des Königs Friedrich Wilhelm II und Friedrich Wilhelm III auf Antrag des Staats Ministers und 
Departements Chefs Freiherrn von Schrötter in den Jahren 1796 bis 1802 vermessen und topographisch 
aufgenommen von Friedrich Bernhard Engelhardt Königlichem Kriegs und Domainen Rathe und Ban 
Director in Neu-Ost-Preussen. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 

Schulz. Memel — Generalhufenschoß 1719-1766, Schulzenamt Memel, Hubenzahl 1719, Buch Nr. 3, 
Staatliches Archivlager, Göttingen, 1962. 

Seibutytė, R. (2007). Kleinlitauen auf den preußischen Karten des 18. Jahrhunderts. Annaberger Annalen, 
15, 89–113. Prieiga per internetą: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2007/15_03_seibutyte.pdf. 

Sembritzki, J. (1918). Geschichte des Kreises Memel. Memel: Verlage von Robert Schmidts Buchhandlung. 

Sembritzki, J. (1926). Geschichte der Königlich Preussischen See- und Handelsstadt Memel. Memel: Siebert. 

Šeškevičienė, I. (2007). Kėkštų ir Valėnų gyventojai užgyveno „mėmelenderių“ žemes. Pajūrio naujienos, 
2007-06-22. Prieiga per internetą: http://www.pajurionaujienos.com/?sid=1398&act=exp. 

Šimėnas, V. (1997). Anaičių kaimo kapinių aplinkos (spėjamo Nemirsetos kapinyno) Klaipėdos raj. 1997 m. 
žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Vilnius. Prieiga per internetą: 
http://lad.lt/data/com_ladreports/3352/1-35.pdf. 

Skrabs 2005 — Marijos Skrabs apsakymas apie savo vaikystę ir save. (2005). Priekulė. Mažas miestelis prie 
didelio kelio, 423–447. Kaunas: Judex. 

Sprogių šeimos kronika — Kun. Jurgio Sprogio šeimos kronika (rankraštis ir fotografijos) (2010). Violetos 
Sprogytės asm. archyvas, Agluonėnai. 

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367173928603/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367173928603/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
https://www.raremaps.com/gallery/detail/44967/regni-borussiae-secundum-observationes-novissima-accuratissi-elwe
https://www.raremaps.com/gallery/detail/44967/regni-borussiae-secundum-observationes-novissima-accuratissi-elwe
http://briai.ku.lt/leidiniai/acta-historica-universitatis-klaipedensis/serijos-tomai/11-2/
http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2007/15_03_seibutyte.pdf
http://www.pajurionaujienos.com/?sid=1398&act=exp
http://lad.lt/data/com_ladreports/3352/1-35.pdf
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Stadtplan 1939 — Stadplan von Memel (nordliches Stadtgebiet, 1939, 1:7000). Prieiga per internetą: 
http://www.maps4u.lt/lt/viewpage.php?page_id=61. 

Stundžia, B. (1981). Daugiskaitiniai asmenvardiniai oikonimai ir jų reikšmė linksniavimo bei kirčiavimo 
sistemų konstrukcijai. Lietuvių kalbotyros klausimai, 21, 185–198. 

Stundžia, B. (2010). Daugiaskiemenių vardažodžių kilnojamosios kirčiavimo paradigmos raida lietuvių 
kalboje. Baltistica, 45 (2), 205–220. 

Tamulynas, L. (1997a). Mižeikių pilkapiai. Baltų archeologija, Nr. 1 (10), 24–25. 

Tamulynas, L. (1997b). Pleškučių kapinyno spėjamos vietos (Klaipėdos raj, Priekulės sen.) archeologijos 
žvalgomųjų tyrimų 1997 m. ataskaita (rankr.). Vilnius. Prieiga per internetą: 
http://lad.lt/data/com_ladreports/3358/1-86.pdf. 

Tamulynas, L. (1998). A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte. Lietuvos archeologija, 
T. 15, 247–285. 

Tamulynas, L. (2001). Archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų Pėžaičių kapinyno spėjamoje vietoje 2000 m. 
ataskaita (rankr.). Vilnius. Prieiga per internetą: http://lad.lt/data/com_ladreports/4033/1-31.pdf. 

Tamulynas, L. (2005). Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinyno. 
Archaeologia Lituana, T. 6, 83–93. Prieiga per internetą: http://lad.lt/data/com_ladlibrary/1751/83-
93.pdf. 

Tamulynas, L. (2009). Contribution of local residents to the development of archaeological investigations 
in the Memelland before World War II. Archaeologia Lituana, t. 10, 7–21. 

Thome 1629 — 1629 m. H. Thome žemėlapis. Klaipėda senuose žemėlapiuse (KSŽ), 24–25. 

Tomkus, G. (2019). Pažintinis maršrutas „Ėvės takais“. Vakarų ekspresas, 2019 06 02. Prieiga per internetą: 
https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/mazoji-lietuva/pazintinis-marsrutas-eves-takais-1715049/. 

Trautmann, R. (1925). Die altpreussischen Personennamen: Ein Beitrag zur baltischen Philologie. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. 

Tydecks, M. R. (2008). Žvilgsnis atgal: rankraščio faksimilės. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 

UETK — Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras. Prieiga per internetą: https://uetk.am.lt/.   

Urbonaitė-Ubė, M., Ubis, E. (2018). Kukuliškių piliakalnis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 
115–119. Vilnius: Prieiga per internetą: http://www.atl.lt/2017/115-119.pdf. 

Urm. 1834, 1860 — Preußische Urmesstischblãtter 1834, 1860 © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer 
Kulturbesitz. 

Užpurvis, J. (1990). Trys kalbinės studijos (lietuvių Saugų tarmė; upės ir miesto vokiško pavadinimo Memel kilmė 
ir Donelaičio "Keturių metų laikų" kūrybos eiga). Chicago: Foundation of Lithuania Minor. 

Vaitkunskienė, L. (1997). Dėl vakarų žemaičių kultūros substrato. Vakarų Baltai: etnogenezė ir etninė istorija, 
151‒163. Vilnius: Lietuvos Istorijos Institutas. 

Valančiūtė, J. (2005). Bachmano dvaro sodyba. Klaipėdos dvarai, 26–33. Klaipėda: Libra memelensis. 

Valančiūtė, J. (2015). Klišių kaimo kapinės (rankr.). Kultūros paveldo departamentas (KPD). Prieiga per 
internetą: https://kvr.kpd.lt/KvrWcf/LabbisServiceKvr.svc/GetDocument/ED6DEDC7-4CBC-4201-
B296-4E4CEE9ACB22. 

Vanagas, A. (1960). Dėl upės vardo Danė (Danija, Dangė). Lietuvių kalbotyros klausimai, 3, 317–320. 

Vanagas, A. (1970). Lietuvos TSR hidronimų daryba. Vilnius: Mintis. 

Vanagas, A. (1981). Lietuvių hidronimų semantika. Lietuvių kalbotyros klausimai, 21, 4–153. 

Vanagas, A. (2004). Lietuvos miestų vardai (2-asis leid.). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 

http://www.maps4u.lt/lt/viewpage.php?page_id=61
http://lad.lt/data/com_ladreports/3358/1-86.pdf
http://lad.lt/data/com_ladreports/4033/1-31.pdf
http://lad.lt/data/com_ladlibrary/1751/83-93.pdf
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The historical region of Klaipėda (Germ. Memelland) is the northern part of former East Prussia, the 

territory of the Baltic lands that remained under the rule of the Order of Teutonic Knights after the Treaty 

of Melno; later it belonged to the Prussian state and in the 19th century it was part of united Germany, while 

in 1923–1939 it was incorporated into to the Republic of Lithuania. In Lithuanian historical discourse, the 

pre-war term “Klaipėda region” is use. 

The descendants of the Baltic tribes who remained in the Prussian state, after the wars with the orders 

partially assimilated with both the inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania who later constantly migrated 

to the region and with the settlers from Courland, whereas after the 18th century plague pandemic they also 

assimilated to the German colonists who settled mostly in the south-eastern part of the Klaipėda region. All 

these processes of migration and assimilation have left their mark on the language, both its dialects and 

onomastics. Research into onomastics is complicated by the issues of the reliability of material sources; the 

reconstruction of the phonetics and word formation of the Baltic languages is made very difficult by a great 

variety of transcription of names in German characters, among them, some of the variants may be due not 

only to a lack of spelling rules but also to a reflection of natural changes in the dialects.  

After studying the linguistic heritage of hydronyms and oikonyms in the northern part of the historical 

Klaipėda region (Germ. Landkreis Memel), its main features became apparent.  

1. Hydronyms 

1.1. The hydronyms, with the exception of the names of the canals and a few small rivers renamed after 

the personal names of the inhabitants, are of Baltic origin. However, the etymology of not all of 

them is completely transparent, and attempts in this work to go a little further than the versions in 

the previous authors' publications are limited to their critical evaluation, supplementing them by 

new, hitherto unpublished or not underlined facts from written sources and Western Lithuanian and 

Latvian dialects. Such names as Dãnė / Dañgė, R žė, Bónė could be attributed to them; etymological 

interpretations of such names as Smeltãlė and Baũkštė are more detailed; the names Pu malė and 

Murgãlis, which are still considered to have unclear etymologies, are recognized as Curonisms. Such 

river names as Stragnà and Rokà that have not been included in lists of hydronyms deserve closer 

study; Ža dė, Ka klė, Žvejõnė and others are reconstructed from written sources. The linguistic 

connection and the direction of onimization of these river names and oikonyms – Ža dė (river and 

village), Kalótė (village) and Kalótės ežeras (lake), Griežà (river) and Griežiaĩ (village) – are researched 

separately. Associations of hydronyms with personal names are usually indirect but come through 

the name of a village (Žiaũkupis, Tolupis) while the names of some smaller rivers are derived directly 

from a personal name (Týdiko upė, Preisìnė, Skrañdupelis, Kop sto ãtaka). 

1.2. Several diachronic layers of hydronyms can be distinguished: 1. The oldest layer of the western 

Balts, to which the names Aĩsė, Mìnija, Drẽverna, Skìnija, Agluonà, Akmenà, Dañgė, Sme tė (Smeltãlė), 

Ka klė, Eket , Ža dė, R žė, Ténžė, Veivìržas and Leĩtė should be attributed; 2. Mixed Latvian-

Lithuanian layer (hydronyms that have a more transparent etymological, semantic and derivative 

substantiation in the Latvian dialects of Courland than Lithuanian ones): Stragnà, Murgãlis, 

Žiaũkupis, Ãtaka, Pu malė, Plócio ẽžeras etc.; some of them were naturally Lithuanianized or have 

common dialectical features of the western Lithuanian and Latvian language area; 3. Lithuanian layer 

(Ska dupė, Kiaũlupis, Stoginė, Šakà, Šalteĩkė, Švókšlis, Žiõgis, Júodupalis); in almost all the cases, 

transparent hydronyms of Lithuanian etymology and derivation name small rivers, many of which 

have disappeared due to land reclamation.  
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1.3. On the one hand, the hydronyms of the northern part of Klaipėda region are similar to other 

hydronyms of the Baltic area by the formation features; on the other hand, they also have specific 

features typical of the area of western Lithuanian and Latvian languages. The oldest layer consists of 

derivatives with the hydronym suffixes -ij-, -ēn-, -ōn- or are derivatives of inflexions from 

appellations. The specific formants typical of western Lithuania include the suffix -al-. Some 

compound hydronyms have the formant up- ‘river’ or the dialectal form upal- ‘stream’, which is 

characteristic of the entire Baltic area. 

2. Names of settlements (oiconyms)  

2.1. In terms of origin, the absolute majority of oiconyms in the northern part of the Klaipėda region are 

lexemes of the Baltic languages. The oiconyms there can be divided into several etymological layers: 

1) The legacy of the proto-language of the Baltic tribes, which should be linked to the oldest river 

names and Baltic names mentioned in the sources of the Orders (Drẽverna, Eket , Ža dė, Láistai); 2) 

Oiconyms associated with the Baltic personal names mentioned in the sources of the 15th–16th 

centuries, whose linguistic dependence is often difficult to determine due to the migration processes 

and the proximity of languages, but their Baltic origin is not in doubt (Ged[e]myn, Hans Gybbeis, 

Stantzell Budweyll, Math Gyndol, Darguß etc.); among them there may be some words of Prussian 

origin, which appeared here through a small-scale migration from more remote parts of Prussia; 3) 

Toponyms originating from the 16th–17th centuries would undoubtedly testify to the onomastics 

of personal names related to Courland (Dìnviečiai, Girkaliaĩ, Kiõkiai, Kýkoliai, Labõtakiai, etc.); 4) 

Older or newer Lithuanians personal names with analogues in the Lithuanian nomenclature of 

toponyms (Butkaĩ, Venckaĩ, Gelžìniai, Šeškaĩ, Žydẽliai, etc.); 5) German, some of them adapted or 

hybrids: Šėparijà from Schäferei, Gõbergiškė from Gõbergis, Grineĩde from Grünheide or not adapted: 

Johannishof, Carlsberg, Friedrichsgnade and others. 

2.2. The statistically dominant working layer of oikonym formation is non-derived pluralia tantum names 

originating from proper names. They are based on the personal names of the population. This feature 

was determined by the specifics of land administration – land ownership was named after its owner 

and taxpayer. Therefore, change of village names was a common phenomenon, while in cartography 

and practice, several names of the same village were used simultaneously for a long time. Another 

reason for the diversity of names was the enlargement of the villages or land division reforms. The 

connection of oikonyms with personal names is reliably evidenced by population registers, especially 

church book entries. Further etymological analysis of oikonyms that originated from personal proper 

names is the analysis of the origin of personal names themselves that has been partially attempted 

here. The names of villages derived from hydronyms make up a much smaller formation group 

(Ka klė, Agluon nai, Drẽverna, Pìktvardžiai, Stragnaĩ etc.) and derivatives of appellative origin 

(Šlãpšilė, Šventvakãriai, Žemgrindžiaĩ, Liepgiriaĩ).  

2.3. Distinct features of the interaction and competition of languages in the oikonyms of the Klaipėda 

Region. Due to the specifics of the country's administration and the dominance of the official 

German language in written and official usage tradition, Germanized forms of toponyms were used, 

i.e. names of Baltic origin are adapted to German phonetics and grammar and acquire German 

inflection (Dovilaĩ/ Dawillen, Kojẽliai / Kojellen, Príekulė / Prökuls), but almost never features of 

German word formation (exception ‒ Ka lė / Karkelbeck). For various administrative reasons, it was 

not until the 19th century that official forms of names became established, which often differed from 

the name used in oral tradition at that time, although both competing names were mostly Baltic, 

e.g. Ku šlaukiai / Kepal Claus, Lūžgaliaĩ / Schudnaggen, Blušiaĩ / Wessat-Hermann and others. Some 

names of manors of German origin were translated or Lithuanianized by the locals as early as the 
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18th century (Liepỹnė from Lindenhof, Bùdelkiemis from Böttelsdorf), often adding the suffix –išk- 

(Klẽmiškė, Bãkmaniškiai, Grõpiškiai) or only phonetically and grammatically adapting (Gėc vė from 

Götzhöfen, Grineĩdė from Grünheide). The German tradition of usage stood out especially by its 

compound names, i.e. the name of the village consisted of two personal names, one of which was 

usually a first name, the other was a surname (Kecken-Görge, Labotag Michel-Purwin, Matz Nauda 

Baltrum]; they often form a compound word (Matzmosuren, Clausweiten). Such derivatives, 

especially of the first group, were completely strange to the Lithuanian language, so when the 

country was annexed to Lithuania in 1923, compiling a Lithuanian list of official names, despite the 

fact that both names were of Baltic origin, binary names were abandoned and another historical 

name of a village was chosen. As bilingualism was legalized in the Klaipėda region at that time, some 

of the names in the Lithuanian and German lists had different lexemes, e.g.: Katkaĩ /Girngallen-

Gedmin, Kebélkštai / Ilgauden Mauserim etc. After the annexation of the Klaipėda region to Lithuania 

in 1923, almost all oikonyms of German origin were replaced by Lithuanian ones: some of them 

were translated (Oberhof / Áukštkiemiai, Hohenflur / Kálnuvėnai); for the others their Baltic names 

or the Baltic name of a neighbouring area were discovered in historical sources (Liepgiriaĩ / 

Fridrichsgnade); completely new ones also emerged (Carlsberg – Rimkaĩ, Bachmann ‒ Pãupis / 

Paupiaĩ, Neufelde ‒ Pakrantė / Pakrantis). 

2.4. All forms of toponyms found in available sources are registered in this work; the extinct toponyms 

and the names of the villages that disappeared are marked with a special sign. This is done so that if 

the necessity arises, they can be updated: used to name streets, parts of settlements and other objects. 

The analysis of erroneously established normative forms and the variability of forms in the living 

language received special attention. 
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➢ Vietovardžių indeksas 

ŽEMĖLAPIAI 
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Particulaire Carte von dem in dem Königreich 

Preussen gelegenen Ambt Memmel. 1725 1:96 

000, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 

Kulturbesitz. Sign. N 11999/61 aut. Von 

Bosse 

Carte des terres devant le Curis H[affe] 

[de] cote du Memmel, ca. 1670. 

Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz, 

Berlin. N 11999(61) 
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➢ Vietovardžių indeksas 

NUOTRAUKOS 

 
Agluona Poškose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Aisė Pėžaičiuose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Akmena ties Egliškiais 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Alksnių kapinaitės 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Anaičių k. kapinės 

©mzirafos.lt 

 
Baukštė Baukštininkuose 
©Dalia Kiseliūnaitė  

Bebrūnė Valėnuose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Biržininkai 

©Kęstutis Zdanevičius 

 
Bonė Kėkštuose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Budelkiemis prie Laistų. 

XX a. pr. 
©genwiki 

 
Butkų giria 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Danė-Dangė 
Aukštkiemiuose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Danė-Dangė Purmaliuose 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Daugmantai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Dovilų bažnyčia 
© Albinas Stubra 

 
Dovilų piliakalnis, 
Helmutas Lotužis 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Dreverna, Kuršių marios 

©Dalia Kiseliūnaitė  
Dreverna 

©Ilona Astrauskiene 

 
Dreverna 

©Dalia Kiseliūnaitė 
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➢ Vietovardžių indeksas 

 
Drevernos kapinės, 
laivadirbio Gižo kapas 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Drevernos kapinės 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Drevernos upė 

© Ilona Astrauskienė 

 
Drukiai,  

Jurgio Traušio spaustuvė 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Eketė prieš užtvanką 

Radailiuose  
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Eketės piliakalnis 

©Julius Jakas 

 
Eketės piliakalnis ir 
Laukžemių tvenkinys 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Elniškės kapinės, Viliaus 

Gaigalaičio kapas 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Elniškės kapinaičių vartai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gelžinių k. buvusi 

mokykla 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Ginduliai 2019, vaizdas į 

Klaipėdą 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Girkaliai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gobergiškė 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Grabiai, Kristina 
Tydekaitė prie tėvų 

sodybos 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gramboviškių dvaro 

fasado likučiai 
©Egidijus Baranauskas 

 
Grobštai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Grobštų mokykla 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gropiškiai2020 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gropiškių k. 

©Dalia Kiseliūnaitė 
 

Gropiškių k. gatvė 
©Dalia Kiseliūnaitė 
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Gropiškiai, tiltas per 

Miniją 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gropiškiai, Minija 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gvildžių dvaro sodyba 

2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Gvildžių kaimo akmuo 

2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Jakai 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Jakai, gatvė 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Jokšai, sugriuvęs tiltas per 

Karaliaus Vilhelmo 
kanalą  

©Kęstutis Zdanevičius 

 
Kairiai, apie 1940 
Tendžių namas 

©Ingo Paul 

 
Kairiai, buv. klebonija 

2018 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Kairiai, tiltas per 

Vilhelmo kanalą 
©Kęstutis Zdanevičius 

 
Kairiuose prie mokyklos 

prieš II p. k. 

©Ingo Paul 

 
Kairių bažnyčia1942 

©Ingo Paul 

 
Kairių bažnyčia prieš 

II p. k. 
©Ingo Paul 

 
Kalnuvėnai 2015 
©Dalia Kiseliūnaitė  

Kalviškiai, Karaliaus 
Vilhelmo kanalo tilto 

likučiai 

©Kęstutis Zdanevičius 

 
Kaspariškiai 2018, 
„Aukuro“ gimnazijos 

moksleiviai ir mokytoja 
A. Stankovičienė 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Katkai, buv. žandaro 

namas 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Katkai, Augstinio kapai 

2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Katkų (Lapiniškių) k. 

kapinės 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Kinčiai 2018 

©Dalia Kiseliūnaitė 
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Kisinių kapinės 2019  
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Klausmyliai, buv. 

M. Birškaus namas  

 
Klemiškės dvaras 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Klemiškės dvaro 
kapinaitės 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Klemiškės dvaro kiemas 

su grindiniu 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Klemiškės dvaro pastatai 

2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Kliošai, tilto per Karaliaus 
Vilhelmo kanalą likučiai 
©Kęstutis Zdanevičius 

 
Klišiai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Kristina Tydekaitė ir 

Helga Muller 
Kebelkščiuose 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Kuodžiai 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 
 

Kuršlaukiai,  
Sprogių vestuvės  

1933 m. birželio 26 d. 

©Violeta Sprogytė 

 
Kuršlaukiai, Sprogių 

tėviškė 
©Violeta Sprogytė 

 
Laistai, geležinkelio tiltas 

per Smeltalę 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Lankiškių dvaro pastatas 

Doviluose  

 
Lankupiai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Lankupių šliuzas 

©Ilona Astrauskiene 

 
Lankupių tiltas 
©Gintaras Drūlia 

 
Lankupių tiltas per 
Miniją, Irma Vytaitė 

Šukienė 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Lankupių tiltas 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Lašiupis Doviluose nuo 
buv. siauruko tiltelio 
©Dalia Kiseliūnaitė 
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Lėbartų dvaro 

gyvenamasis pastatas 

 

 
Lūžgalių kapinės 2018 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Marta Skwirblies-

Skystimienė ir Naujoks 
Kuodžiuose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Martinai 2015 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Medikių senosios 
kapinės2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Mėželių gatvė2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Monika Kasputytė su 

vyru Triušiuose 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Nemirseta, šiauriausia 
Klaipėdos krašto sodyba 

 
Peskojų (Jankaičių) 

kapinėse Graudušiai ir 
Skroblienė 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Pėžaičių gatvė, pėsčiųjų 

takas eina siauruko 
pylimu 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Pėžaičių mokykla 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Pipirai 2009 

©Wiki 

 
Pleškučiai 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Pleškučių kaimo kapinės 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Plikiai, senoji mokykla 

2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Plikių bažnyčia2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Poškos, buv. muitininkų 

tarnybinis namas2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Priekulė 2018 

©Dalia Kiseliūnaitė  
Priekulė 2018 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Priekulė, buvusios 
bažnyčios vieta2018 
©Dalia Kiseliūnaitė 
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Priekulė, tiltas per Miniją 

link Stragnų2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Priekulės dvaras 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Priekulės gelež. stotis 

2018 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Priekulės geležinkelio 

stoties kiemas 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Priekulės geležinkelio 

stotis 2018©Dalia 
Kiseliūnaitė 

 
Priekulės turgaus aikštė 

2018 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Purmalė 2015 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Radailiai 2015 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Ringelis 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Sėlenėliai, pelkės 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Sendvario gyvenamasis 

namas 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Sendvario ūkiniai pastatai 

2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Skudžių giria prie 
buvusios sienos 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Slengiai 2019 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Smeltalės ir Vėžių upelio 

santaka 2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Spengių kapinės 2018 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Stragnų I dvaro sodyba 

2019 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Stučiai, buv. mokyklos 

pastatas2019  
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Stučių buv. mokyklos 

ūkinis pastatas 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Šimkai, buv. mokykla 

©Dalia Kiseliūnaitė 
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Šventvakariai, buv. 

mokykla 2020 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Šventvakariai, kapinės 1 

2020 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Šventvakariai, kapinės 2 

2020 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Šventvakariai, kapinės 3 

2020 
©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Toliai 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Triušiai,  

Bruzdeilyno sodyba 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Triušiai, buvusios sienos 

apylinkės 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Trušeliai 2018 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Trušelių sodyba 2018 
©Dalia Kiseliūnaitė  

Vanagų bažnyčia 2017 
©Aivaras Kurskis 

 
Vanagų k. kapinės 2017 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Vaškių mokykla, Edita 
Barauskienė 2018 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Venckai 1 2020  

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Venckai 2 2020 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Vilhelmo kanalas 

Klišiuose 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Vytaučių dvaro sodyba 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Voveriškių k.  

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Voveriškių kaimo gatvelė  

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
Žemgrindžių dvaras 2015 

©Dalia Kiseliūnaitė 

 
1959 m. ekspedicijos 

anketa, Šimkų k. kortelė 
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