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Þ EMAITIJOS

MIESTAI

GARGÞDØ
MIESTAS

P A R E N G Ë J U R G I S ÞELVYS
D ANUTËS MUKIENËS NUOTRAUKOS

Klaipëdos rajono administracinis centras
Gargþdai – vakariniame Minijos krante, apie
18 km nuo Klaipëdos. Ðiemet sukako 760
metø nuo jo pirmojo paminëjimo raðytiniuose ðaltiniuose (Ordino ir Kurðo vyskupo dalybø akte Gargþdai vadinami Garisda). Spëjama, kad miesto vardas yra kilæs nuo benGargþdø
drinio þodþio gargþdas („grauþas, þvirgþdas,
þvyras“). Archeologiniai tyrinëjimai rodo,
kad ðiose vietovëse þmonës jau gyveno þalvario amþiuje.
XV a. gyvenvietë pradëjo kurtis vakariniame Minijos upës krante.
XVI a. raðytiniuose ðaltiniuose pasirodë pirmosios þinios apie
Gargþdø dvarà. Tuo metu jis priklausë Þemaitijos seniûnams Kæsgailoms. Kuriantis miestui, jo urbanistinë struktûra buvo linijinë.
Nuo XVI iki XVIII a. Gargþdai priklausë barono E. Rënë dvarui.
1534–1540 m. mieste pastatyta pirmoji medinë katalikø baþnyèia.
Nuo 1563 m. raðytiniuose ðaltiniuose minimas Gargþdø valsèius.
1597 m. Gargþdai raðytiniuose ðaltiniuose pirmà kartà pavadinti miestu.
1600 m. sausio 8 d. karalius Zigmantas Vaza Gargþdams suteikë
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privilegijà rengti turgus ir prekymeèius.
1639 m. karalius Vladislovas Vaza þydams leido Gargþduose
gyventi, savo sklypus turëti, namus statytis, krautuves atsidaryti,
ávairiais verslais uþsiimti. Jiems pradëjus èia kurtis, iðaugo miestelio ekonomika.
1786 m. Gargþdus nuniokojo stiprus gaisras.
1792 m. Gargþdams suteikus Magdeburgo teises, herbà, èia
pradëta rengti turgus. Miesto herbe buvo pavaizduotas kalavijas,
raudoname fone apjuostas lauro lapø vainiku.
XIX a. Gargþdai, kurie tuo metu buvo pasienio miestas, itin suklestëjo. Èia sparèiai vystësi amatai, prekyba, iðaugo jo ir kaip
kultûrinio, religinio centro vaidmuo.
Pirmojo pasaulinio karo metais miestas beveik visiðkai buvo
sunaikintas – ugnyje suliepsnojo beveik visi jo centre buvæ mediniai namai. Po karo iðkilo nemaþai mûriniø pastatø.
Nepriklausomos Lietuvos metais Gargþdai buvo Kretingos apskrities valsèiaus centras. Tuo laiku mieste buvo Minijos, Klaipëdos, Prezidento A. Smetonos gatvës, Rinkos aikðtë, kelios parduotuvës, arbatinës. Veikë vartotojø bendrovë „Minija“, kooperatyvas
„Talka“, Liaudies bankas, skerdykla, malûnas, Minijos upe bei Vilhelmo kanalu plukdydavo popiermalkes á Klaipëdos uostà.
1931–1939 m. per miesto centrà nutiestas Þemaièiø plentas.
1939 ir 1941 m. èia vël siautëjo gaisrai.
Antrojo pasaulinio karo metais buvo sunaikinta miestelyje gyvenusi þydø bendruomenë (1941 m. birþelio 24 d. èia naciø aukomis tapo 201 þydø tautybës þmogus).
1952 m. Gargþdai tapo Klaipëdos rajono centru (tuo metu jie
turëjo miestelio statusà).
1958 m. geguþës 15 d. Gargþdams suteiktas miesto tipo gyvenvietës statusas.
Nuo 1965 m. rugpjûèio 25 d. Gargþdai oficialiai vadinami miestu.
1967 m. prie miesto prijungta dalis Kuliø ir Laugaliø kaimø.
1997 m. patvir tintas dabar tinis Gargþdø herbas (dailininkë
L. Ramonienë).
Ðiandien Gargþdai – vienas ið perspektyviausiø Þemaitijos
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Vaizdas ið Gargþdø ðv. arkangelo Mykolo
baþnyèios ðventoriaus. 2013 m. Danutës
Mukienës nuotrauka

miestø. Èia veikia nemaþai ekonomiðkai
stipriø ámoniø. Ðiaurinëje miesto dalimi
praeina automagistralë Vilnius–Kaunas–
Klaipëda. Miestelio architektûra ir iðplanavimas savitas. Èia daug erdvës, didelis parkas. Miesto centre – 1990 m. pastatyta mûrinë 34 m. aukðèio Gargþdø ðv.
arkangelo Mykolo baþnyèia, jos pietinëje
dalyje á virðø kyla 57 m. aukðèio bokðtas.
Já puoðia 1990 m. ið Australijos atgabentas
laikrodis, o viduje veikia 27 balsø vargonai. Netoli baþnyèios – miesto parkas.
2011 m. atlikta Gargþdø miesto centrinio
stadiono, kuriame yra 3 250 vietø, rekonstrukcija. Jos metu árengta apðvietimo sistema, dviejø þvaigþduèiø FIFA dirbtinë danga.
2012 m. uþbaigta „Minijos“ progimnazijos stadiono renovacija, èia atidarytas modernus daugiafunkcinis stadionas.
Mieste veikia Gargþdø vaikø muzikos
mokykla, Gargþdø vaikø ir jaunimo laisva-
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laikio centras, gimnazija, Minijos progimnazija, dvi vidurinës mokyklos, Kranto pagrindinë mokykla, Gargþdø ugdymo centras
„Naminukas“, 3 mokyklos-darþeliai („Àþuoliukas“, „Gintarëlis“ ir „Saulutë“). Plaèià kultûrinæ veiklà yra iðvysèiusi Jono Lankuèio
vieðoji biblioteka.
2013 m., miestui paþymint Gargþdø vardo pirmojo paminëjimo 760-ies metø sukaktá, èia vyko daug graþiø ir turiningø renginiø. Ðventës dienomis atidengta skulptûra, kurià miestui padovanoja UAB „Mars Lietuva“. Gargþdø Rinkos aikðtëje, prie Ðv. arkangelo Mykolo baþnyèios, atidengta lenta,
skirta Gargþdø miesto 760 metø sukakèiai,
baþnyèioje buvo laikomos ðv. Miðios uþ
miestà ir miestieèius, koncertavo Nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai –
M. K. Èiurlionio kvartetas ir solistë Asta
Krikðèiûnaitë. Vargonavo Jurgita Kazakevièiûtë. Ðventës dienomis miestui nusipelniusiems þmonëms suteikti Garbës pilieèio apdovanojimai ir áteikti atminimo þenklai, vyko ðventinës eitynës á Minijos slëná nuo „Minijos“ progimnazijos, Seniûnijø, bendruomeniø prisistatymai kiemeliuose. Buvo atidaryta Gargþdø fotografø klubo „Gargþdai“
paroda „Miestas ir miestieèiai“, pristatytas
fotografijø albumas „Gargþdai“. Gargþdø
J. Lankuèio vieðosios bibliotekos Vaikø literatûros skyriuje vyko fotografijø parodos
pristatymas ir literatûriniai skaitymai
„Jaunieji kûrëjai savo miestui“ bei kraðtieèiø susitikimas. Gargþdø kraðto muziejuje
atidaryta paroda „Pradþiø pradþia“, kurioje
buvo eksponuojami archeologiniai radiniai
ið Gargþdø apylinkiø. Gargþdø muzikos mokykloje tomis dienomis vyko dvi konferencijos: „Klaipëdos rajono bendruomeniø judëjimo galimybës“ ir „Gargþdø miestui 760
metø“. Mieste surengta prekybininkø mugë, vyko 760 cepelinø virimo akcija. Ðventës dienomis ágyvendintas ir tarptautinis
projektas – misterija „Smëlio dëþës pilieèiai“. Surengtas VIII vaikø ir jaunimo kultûros, sporto ir meno festivalis „O mes –
vaikai, o mes – pasaulis“, kurio metu vyko jaunøjø talentø fiesta, siekta ilgiausios
aplikacijos rekordo. Miestieèiai ir jø sveèiai buvo pakviesti á popietæ su kariðkiais,
gaisrininkais, policininkais. Veikë ir kûrybinës dirbtuvës, daug ávairiausiø pramogø
buvo skir ta ðeimoms. Koncer tavo Lietuvos valstybinis puèiamøjø instrumentø orkestras „Trimitas“, grupës „Tabasco“,
„Rondo“, „G&G Sindikatas“, Senosios mu-
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Ronne ir Oginskiø-Kraðinskiø antkapinës lentos
Gargþduose. 2013 m. Danutës Mukienës
nuotrauka

zikos ir ðokiø ansamblis „Banchetto Muzicale“, Marijonas Mikutavièius su grupe,
Vudis ir Bartas.
Daug graþiø renginiø buvo skirta sportininkams ir sporto sirgaliams. Prie Gargþdø
karjero veikë automobiliø ir motociklø trasa. Vyko 2013 metø regioninës automobiliø
kroso varþybos „Regionø taurë 2013“
Gargþdø miesto taurei laimëti, Lietuvos galiûnø èempionato I etapas, originaliausiø
dviraèiø ir dviratininkø varþybos vaikams ir
jaunimui „Minu ore“. Á dviratininkø varþybas buvo miesto gatvëmis buvo sukviesta
760 miestà mylinèiø ir su gimtadieniu já sveikinanèiø dviratininkø. Mieste vyko pirmasis tarptautinës dviratininkø akcijos „Kritinë masë“ þygis Gargþduose, karinis naktinis þygis Gargþdø apylinkëmis. Surengta
sporto ðventë, vyko krepðinio 3 prieð 3, tinklinio, futbolo, stalo teniso, lauko teniso,
lengvosios ir sunkiosios atletikos, ðachmatø
varþybos, bëgimas vaikams ir visai ðeimai
„Su „Mars“ aplink Gargþdus“.
Gargþdø parke atidaryta Gargþdø bendruomenës pastangomis árengta þaidimø
aikðtelë vaikams. Jubiliejiniø renginiø programà nuspalvino ðventinis fejerverkas, lazeriø ðou ir diskoteka po atviru dangumi.
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