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Þ EMAITIJOS

MIESTAI

Danutës Mukienës nuotraukose – Maþeikiø parko vaizdai. Kairëje –
poeto Antano Vienaþindþio skulptûra (skulptorius Gediminas Jokûbonis).
Virðuje – paminklasi Juozui Vaièkui (skulptorius – Jonas Meðkelevièius)

(Atkelta ið 9 p.)

Tikëtina, kad Maþeikiø miestui ir rajonui vardà davë tose vietose
gyvenæ Maþeikiai.
Maþeikiø miestas – vienas ið jauniausiø Lietuvoje, pradëjæs kurtis
tik XIX a. pabaigoje. Na o ðios vietovës raðytiniuose ðaltiniuose
minimos jau XIV amþiuje. XII–XIV a. jos priklausë Ceklio srièiai.
Hermano Vartbergës kronika mini 1335 m. Livonijos ordino kariuomenës surengtà ekspedicijà, kurios metu nuniokotos Maþeikos
þemës.Anot istorikø, tai gali bûti raðoma apie vietovæ, kurioje dabar
yra Maþeikiø miestas.
1426 m. Maþeikiø miesto teritorija buvo priskirta Livonijai.
1529 m. tikslinant Lietuvos ir Livonijos teritorijø ribas, beveik
visa dabartinë Maþeikiø rajono teritorija buvo priskirta Lietuvai.
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MIESTAI

Danutës Mukienës nuotraukose – Maþeikiø parko miesto vaizdai.
Kairëje – paminklui Juozui Vaièkui ir Ðatrijos Raganai (skulptorius –
Jonas Meðkelevièius). Virðuje – K. Musteikio miestui sukurta, motinystæ
simbolizuojanti skulptûra

Greitai po to Tirkðliuose ir Viekðniuose buvo ákurti Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio dvarai, na o Maþeikiai iki 1794 m.buvo karaliðkasis
valsèius.
XVIII a. raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad Maþeikiø vietovë priklauso Viekðniø seniûnijai. XIX a. pabaigoje raðytiniuose ðaltiniuose Maþeikiai pradedami vadinti miesteliu.Jo istorija tokia:
1869 m. buvo pradëtas tiesti geleþinkelis Vilnius–Liepoja, greitai
pro Maþeikius buvo pravesta geleþinkelio atðaka á Mintaujà (Jelga-

và), Maþeikiø pradëta statyti geleþinkelio stotis (1900–1901 m. ji
iðplësta).1880 m. palei prie geleþinkelio buvusià Stoties gatvæ iðdalinus sklypus verslininkams. ðioje vietoje pradëjo formuotis Maþeikiø miestas – Didþioji ir Stoties (dabar Laisvës ir Vasario 16-osios)
gatvës (1895 m. jos iðgrástos akmenimis). 1873 m. pro Maþeikius
buvo nutiestas geleþinkelis á Rygà (geleþinkelio atkarpa pro Maþeikius atidaryta 1873 m. lapkrièio 3 (15) d.). 1874 m.uþbaigta tiesti
geleþinkelio Maþeikiai–Jelgava (Mintauja) atkarpa.
1886 m. Maþeikiuose buvo vos 260 gyventojø. Maþeikiams tapus vienu ið svarbiausiø geleþinkelio mazgø ðiame kraðte, gyventojø skaièius pradëjo sparèiai augti ir po deðimties metø jø èia jau
buvo apie 2 tûkstanèiai.
1899 m. Maþeikø geleþinkelio stotis pavadinta Muravjovo
(1863 m. sukilimo slopintojo). Ðiuo vardu pradëtas vadinti ir prie
stoties besiformuojantis miestelis, tuo metu dar buvæs nedidelis
kaimas. Jo gyventojø sudëtis tada buvo gana marga: gyveno
latviai, rusai, þydai.
(Nukelta á 12 p.)
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