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KLAIPĖDOS KULTŪRINIAI-ISTORINIAI OBJEKTAI

1  Teatro aikštė. Dabartinė Teatro aikštė – reprezentacinė miesto vieta. Sunku 
patikėti, kad dar XVII a. čia tyvuliavo pilį supę apsauginiai vandenys, rytine aikštės 
puse tekėjo senosios Danės vandenys. XIX a., galutinai užpylus dalį pilies griovių, 
buvo pastatyti pirmieji statiniai, suformuota aikštė, aikštės centre iki XX a. vidurio 
veikė prekyvietė, vadinama Naujuoju turgumi. Nuo XIX a. čia veikė teatras, kuria-
me koncertavo daug įžymių atlikėjų – 1837 m. su Karaliaučiaus opera čia lankėsi 
ir jai dirigavo R. Vagneris (R. Wagner). Teatro aikštės puošmena – 1912 m. pasta-
tytas paminklas, skirtas Klaipėdoje gimusiam poetui, Karaliaučiaus universiteto 
profesoriui S. Dachui (1605–1659). Centrinė skulptūros figūra – Taravos Anikė – 
populiariausio jo eilėraščio, virtusio daina, herojė.

2  Stebuklingi varteliai. Prieš porą šimtą metų Klaipėdos senamiestis ūžė nuo 
amatininkų ir pirklių darbo. Senamiesčio gatvės iki šiandienos išsaugojo pavadi-
nimus, atspindinčius čia gyvenusių ir dirbusių amatininkų veiklą: žvejų, kalvių, 
vežėjų, mėsininkų, kepėjų, kurpių, pasiuntinių.
Tam, kad atminti Klaipėdoje dirbusius amatininkus, skulptoriai S. Jurkus ir S. Plo-
tnikovas nukaldino stebuklingus vartelius. Juose pavaizduoti amato meistrai ra-
gina prisibelsti sėkmę, todėl šiame žalvario ir plieno kūrinyje ant ąžuolinės lentos 
parašyta: „Belsk į medį tris kartus.”

3  Roberto Meyhoefer laivininkystės pastatas (Žvejų g. 2) statytas 1923 m. Tai 
buvo pirmasis naujosios statybos karkasinis pastatas Lietuvoje ir pirmasis daugia-
aukštis Klaipėdoje, kuriame įrengtas ir pirmasis liftas.
Šis pastatas statytas pagal Čikagos dangoraižių projektus, o pats projektas bei 
statyba buvo kuruojama paties prezidento Antano Smetonos, susižavėjusio Či-
kagos statiniais. 
Statybos nebuvo užbaigtos iki galo – atsisakyta dviejų aukštų, nes pritrūko lėšų.

4  Dekoratyviniai paminkliniai Knechtai. Kairiojoje Danės upės krantinės pro-
mendoje galite išvysti paminklinius knechtus, kurie įprasmina ir pasauliui prime-
na svarbius Lietuvos jūreivių žygdarbius. 
Simboliškai pagerbtos trys jachtos – „Lietuva“, „Dailė“ bei „Audra“, kurios Sąjūdžio 
metais pasidabinusios trispalvėmis, perplaukė Atlanto vandenyną. Šis žygis tapo 
laisvės simboliu.
Dar vienas, bronzine įmontuota plokštele dekoruotas, knechtas yra skirtas Gin-
tarui Paulioniui, 1994-aisiais irkline valtimi „Alfredas Jansenas“ perplaukusiam 
Baltijos jūrą.
Naujausias knechtas įrengtas 2009 metais ir primena apie tūkstantmečio kelionę 
aplink pasaulį jachta “Ambersail”.

5  Sandėliai. Danės krantinė jau XVI a. buvo užstatyta sandėliais, tą rodo ir se-
niausias miesto vaizdas, ženklinamas 1535 m. data. XVII a. pradžioje Žvejų gatvė-
je stovėjo mūriniai gyvenamieji namai ir sandėliai.
XX a. pirmoje pusėje sandėlis (Žvejų g. 12) buvo vadinamas „Germania-Speicher“ 
(Vokietijos sandėlis) vardu. Kaimyninis sandėlis (Žvejų g. 8) buvo vadinamas „Dan-
ge-Speicher“ (Danės sandėlis). Galima manyti, kad XIX a. antroje pusėje sandėliai 
dėl savo architektūrinio sprendimo panašumo miestiečių buvo vadinami Dviem 
broliais. Klaipėdos sandėlių pavadinimai turi gilias tradicijas – Klaipėdoje XVIII–XIX a. 
buvo žinomi Hermio, Leopardo, Trijų stogų, Didysis, Karolio, Žaliasis ir kiti sandėliai. 

6  Pasukamas tiltelis (grandinių tiltas). Pasukamas pėsčiųjų tiltas per piliavie-
tės kanalą – technikos paminklas. Pastatytas 1855 metais, vadinamasis „Grandi-
nių“ tiltas veikia ir šiandien. Pasukus tiltelį, laivai bei jachtos gali įplaukti ir išplauk-
ti iš Pilies uosto.Tai vienintelis tokio tipo mechanizmas Lietuvoje – tilteliui pasukti 
naudojama 2 žmonių jėga. 

7  Didysis elingas. XIX a. viduryje tarp pilies gynybinių griovių ir Kuršių ma-
rių ėmė veikti laivų statybos ir remonto dirbtuvė, priklausiusi vienai Hamburgo 
bendrovei, vėliau ji perėjo į Pauliaus Lindenau rankas. Šioje laivų statykloje buvo 
gaminami keleiviniai garlaiviai, vilkikai, ledlaužiai, tanklaiviai, mašinos. Buvę Lin-
denau laivų statyklos statiniai ir įrengimai sudaro industrinio kultūros paveldo 
kompleksą. Ryškiausias išlikęs šios laivų statyklos objektas yra didysis elingas (ne-
baigtas statyti) su slipu laivams nuleisti.

8  Karinių ir kruizinių laivų terminalas Klaipėdoje atidarytas 2003 m. Tai vieta 
kur atplaukia didingi kruiziniai laivai, kur bet kuriuo metų laiku mėgsta būriuotis 
miestelėnai ir miesto svečiai. Čia iš arti galima pamatyti atplaukiančių laivų grožį, 
užlipti į karinio laivo denį ir net nusifotografuoti su tikrais jūrininkais.

9  Klaipėdos miesto piliavietėje šiandien įrengtas Klaipėdos pilies muziejus, 
kuriame galima susipažinti su Klaipėdos miesto pilies-tvirtovės, anuomet vadin-
tos „Memelburgu“, gimimu ir raida. 
Pirmą kartą Klaipėdos pilis minima 1252 m. dokumente, kuriame didysis ma-
gistras Eberhardas fon Zeine sutaria su Kuršo vyskupu Heinrichu pastatyti pilį 
tarp Nemuno ir Danės. Klaipėdos miestas pradėjo vystytis Danės upės Pieti-
niame Rage pastačius medinę pilį. Vokiečiai manė, jog marios - tai Nemuno, 
jų vadinamo Memeliu, šaka; todėl pilis buvo pavadinta Memelburgu. Medinė 
pilis buvo pastatyta klampioje vietoje, todėl 1253 m. dešiniajame Danės kran-
te iškilo mūrinė aptvarinio – gardinio tipo pilis. Pilies kieme stovėjo mūriniai ir 
mediniai pastatai, o sienas saugojo grioviai, pylimai ir palisados.
Šiuo metu vyksta piliavietės atkūrimo darbai.

10  Fachverkas – išskirtinė Klaipėdos senamiesčio architektūra. Fachverko 
konstrukcija buvo tapusi vienu iš Klaipėdos simbolių, liudijusių apie sparčią Klai-
pėdos plėtrą ir XIX a. pradžioje prasidėjusį miesto modernėjimą. Fachverkas – tai 
statybos būdas, kai „gulsčių, stačių ir įžambių medinių rąstelių karkasas užpildo-
mas moliu ir plytomis“. 
Šioje gatvėje galima išvysti seniausią ir aukščiausią išlikusį fachverkinės konstruk-
cijos sandėlį (Aukštoji g. 3) – jo aukštis 16 m, čia buvo laikomi ir eksportui ruošia-
mi sėmenys. Fachverko populiarumą XIX a. patvirtina kaip tik ši senamiesčio dalis, 
kurioje galima pamatyti ir daugiau fachverkinės statybos pastatų, esančių tarp 
Didžiosios Vandens gatvės ir Turgaus aikštės. 
Šiandien šiame istoriniame pastate veikia „Baroti“ galerija.

11  Turgus. Kaip ir kiekvienas istorinis miestas, Klaipėda taip pat garsėjo savo 
prekyvietėmis. Buvo Žuvų, Malkų, net Šieno turgūs.
1819–1820 m. tarp buvusių pilies šiaurinių ravelinų buvo suformuota erdvė nau-
jajam turgui. „Senasis turgus“ buvo suprantamas kaip Turgaus gatvė – čia nuo 
pat Šv. Jono bažnyčios stovėdavo ūkininkai su krepšiais ir pardavinėdavo sviestą, 
kiaušinius, daržoves, vaisius. Dabartinėje Teatro aikštėje ūkininkai pardavinėjo iš 
savo vežimų.
Naujoji turgavietė buvo vienintelė mieste stačiakampio plano ir vienintelė Klai-
pėdos istorinė turgavietė, kuri veikia iki šiol.
Prie aikštės ir artimiausiose gatvelėse veikė smuklės, viešbučiai, parduotuvės, ke-
pyklos, amatininkų dirbtuvės.

12  Kalvystės muziejus. Klaipėdos senamiestyje galite apsilankyti kalvėje – ji 
yra Kalvystės muziejaus dalis. Muziejus įsikūręs rekonstruotame pastate, kuris 

priklausė žinomam Klaipėdos šaltkalviui Fr. Grimui (Fr. Grimm). Muziejaus kiemelyje 
pamatysite Klaipėdos krašte kaldintus metalinius kryžius, kalvėje – autentiškus įran-
kius, dumples, žaizdrą, dar menančius žymų meistrą G. Kackę (G. Katzke).
Muziejuje rasite tik uostamiesčiui būdingas kaltines vėtrunges ir tik čia galėsite pama-
tyti kokias klumpes avėjo arkliai.
Dirbtuvėse, iš anksto susitarę dėl užsiėmimo, galite patys, greitai ir nesudėtingai, pa-
sidaryti baltiškųjų papuošalų.

13  Reinckės alaus darykla. Alaus daryklą Klaipėdoje įkūrė pirklys J. W. Reincke 
1784 m. Dabartinį gamyklos herbą puošia jo giminės simbolis – jūrinis erelis. Friedri-
cho priemiestyje veikianti darykla XIX a. susijungė su dvarininko T. Preusso bravoru ir 
tapo pagrindiniu miesto bravoru, kuris buvo viena iš labiausiai įvertintų tarpukario 
Lietuvos alaus daryklų.
Šiandien darykla yra atsinaujinusi, viduje veikia muziejus ir „craft“ alaus gamybos lini-
ja. Tradicijos tęsiamos...

14  Dingusios bažnyčios. Praėjus keleriems metams po miesto įkūrimo, 1258 m., 
Klaipėdoje buvo dvi bažnyčios. Vėlesniais šimtmečiais jos ne kartą buvo perstatomos, 
keitė savo vietas, kūrėsi naujos, nes atsirasdavo naujos miestiečių religinės bendruo-
menės. Toje vietoje, kur dabar stovi namai Tiltų g. 18 ir 19, stovėjo dvi bažnyčios: lietu-
vininkų Šv. Jokūbo (dar kitaip vadinta Laukininkų) ir Reformatų.
Lietuvininkų bažnyčioje dirbo žymūs lietuvių raštijos darbuotojai. II pasaulinio karo 
pabaigoje bažnyčia buvo apgriauta, bet dar 1946 m. bažnyčioje laikytos pamaldos, 
vėliau ji buvo susprogdinta. 
Kitoje gatvės pusėje stovėjo evangelikų reformatų maldos namai. Šioje bažnyčioje dirbo 
iš Vokietijos, Anglijos, Škotijos, Olandijos, Prancūzijos atvykę dvasininkai. II pasaulinio karo 
pabaigoje bažnyčia buvo apardyta, o sovietinės valdžios nurodymu vėliau ir nugriauta. 

15  Žvilgsnis į menininkų kiemelį. Šiame kiemelyje galite pamatyti originalius Klai-
pėdos fachverkinius sandėlius – jie buvo dengiami lenktais vienšlaičiais stogais tam, 
kad būtų galima išgauti maksimalią erdvę palėpėje, kas leido sutalpinti daugiau pre-
kių. Jų viršutinė dalis (ertikis) kiek prakišama į kiemo pusę, kad būtų galima pralįsti su 
vežimu.
Dabar čia įsikūrusios Meno dirbtuvės, kurios kviečia lankytojus pajusti praėjusių laikų 
dvasią, susipažinti su Vakarų Lietuvos amatininkų dirbiniais bei pabandyti kurti pa-
tiems. Vasarą čia veikia meno dirbtuvės, kur galima išvysti kaip „žingsnis po žingsnio“ 
gimsta meno kūriniai iš medienos, keramikos, tekstilės ir kt. 

16  Didžioji vandens gatvė. Gatvės pavadinimas byloja apie tai, kad čia kažka-
da tekėjo senoji Danės upės atšaka, kurią nuspręsta užversti miestui plečiantis 
(XVII–XVIII a.). Šiandien šioje gatvėje, 1774 m. statytame pirklio name Didžioji van-
dens g. 6, įsikūręs Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Čia gausu archeologinių 
radinių: XIX–XX  a. miesto gyvenimą atspindinčių eksponatų, Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto dokumentų, nuotraukų. Apsilankę muziejuje galėsite susipažinti su 
pagoniška ir krikščioniška krašto kultūra, paklaidžioti senųjų kartografų žemėlapiais, 
suprasti kaip formavosi Rytų Prūsija ir Klaipėdos kraštas.

17  Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia. Turgaus gatvės gale 1706 m. buvo pa-
statyta šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia – ji buvo laikoma gražiausia Rytprū-
siuose. Per didįjį 1854 m. gaisrą bažnyčia labai nukentėjo ir buvo atstatyta per trejus 
metus. Bažnyčios bokštas, „išaugintas“ iki 75 m aukščio, tapo pagrindiniu ir dominuo-
jančiu miesto vertikaliu akcentu.
Po II-ojo Pasaulinio karo bažnyčia buvo nugriauta. Dabar skvere esanti gyvatvorė žymi 
buvusius pamatų kontūrus. Bažnyčią ketinama atstatyti toje pačioje vietoje, 2012 m. 
pastatytas kertinis akmuo.

18  Jono kalnelis. Istoriniai šaltiniai liudija, kad XVII a. pradžioje, vadovaujant inži-
nieriui K. Roze (Ch. Rose), miestą imta juosti olandiško tipo įtvirtinimais. Buvo supilti 
apie 3,5 m aukščio pylimai ir bastionai aplink kuriuos iškasti grioviai – fosos. Pagal savo 
dydį miesto įtvirtinimai priskiriami didžiųjų karališkųjų tvirtovių kategorijai. Jono kal-
nelis – tai didingos Klaipėdos fortifikacinės (gynybinės) sistemos išlikusi dalis, kurios 
kompleksą sudaro trys atskiros teritorijos: gynybiniai pylimai su poternomis; ravelinai 
(gynybinės salos, skirtos apsaugoti tarpus tarp bastionų); fosos (gynybiniai vandens 
grioviai). 

19  „Meridianas“– vienas iš Klaipėdos miesto simbolių. Buvusi mokomoji barkentina 
pastatyta 1948 m. Suomijoje, tarnavo Klaipėdos jūreivystės mokyklai ir buvo daugelio 
pokario laivavedžių, kapitonų pirmasis laivas. 2014 m. laivas atnaujintas, čia įrengtas 
restoranas.

20  Biržos tiltas – plieninis varstomasis tiltas per Danės upę tarp Herkaus Manto ir 
Tiltų gatvių. Pakeliamas 50 laipsnių kampu iš abiejų pusių. 
Iki XVIII a. antrosios pusės medinis Biržos tiltas turėjo strateginę reikšmę: dešiniaja-
me upės krante jį saugojo supiltas ravelinas. Tiltas miestui duodavo nemažų pajamų: 
kiekvienas praplaukiantis laivas privalėjo mokėti tilto pakėlimo mokestį – tilto vidury-
je būdavo atidaroma nedidelė anga, kad pralįstų burlaivių stiebai. Iki XIX a. vidurio tai 
buvo vienintelis tranzitinis tiltas. 1879 m. pastatytas naujas varstomas metalinis tiltas 
ant mūrinių atramų. Pradėjus važinėti tramvajams, 1904 m., viršutinė tilto dalis dar 
kartą rekonstruota ir po šios rekonstrukcijos tiltą papuošė du metaliniai ažūriniai ju-
gendo stiliaus portalai, prie kurių buvo pritvirtinti žibintai. Kad tilto dalys neišlinktų, jų 
galai buvo įtempti metalinėmis alkūninėmis konstrukcijomis. Toks tiltas išstovėjo iki 
XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigos. Antrojo pasaulinio karo metu tiltas sugriautas. 
Atstatytas 1948 m., rekonstruotas 2007 metais.

21  Atgimimo aikštė – sovietiniais laikais įrengta aikštė buvo formuojama ne iš 
karto, jos kompozicinė struktūra ir parametrai keitėsi. 1952 m. čia stovėjo Stalino, 
vėliau – Lenino paminklai. 
Atgimimo metais sovietų kariuomenė dieną ir naktį saugojo Lenino paminklą, 
kad miestiečiai jo nenugriautų. Šiuo metu paminklą galima išvysti Grūto parke, 
kur laikomos sovietmečio skulptūros.

22  Miesto rotušė. Tai istorinis klasicistinio stiliaus namas statytas XVIII a. pab. – 
XIX a. pr. Jis priklausė garsiam pirkliui ir danų konsului Klaipėdoje Lorkui, vėliau 
atiteko jo giminaičiui. 1845 m. miesto magistratas nupirko šį gyvenamąjį namą ir 
1846 m. čia įsikūrė Rotušė. 
Napoleono karo metu, 1807–1808 m., šiame name gyveno ir rezidavo Prūsijos 
karalius Friedrichas Vilhelmas III su karaliene Luize. Čia buvo parengti svarbūs 
dokumentai: Spalio ediktas, skelbiantis apie baudžiavos panaikinimą; Miesto 
nuostatai ir kt. 
1875–1877 m. pastatas perstatytas neorenesanso stiliumi ir fasadas papuoštas 
heraldika: Klaipėdos herbu, prūsiškaisiais ereliais.
Šiuo metu čia yra Klaipėdos miesto rotušė ir dirba Klaipėdos miesto meras.

23  Buvęs teismas ir kalėjimo kompleksas. Klaipėdoje sunkūs nusikaltėliai 
bausmę atlikdavo pilies kalėjime – jis buvo įkurtas požemyje ir čia nebuvo nei 
langų, nei durų, tik nedidelė anga skliauto viršuje. 
1857 m. teismui buvo nupirktas sklypas dešiniajame Danės krante – buvusioje 
Malkų gatvėje (dabar – Naujoji uosto). Statybos darbai buvo baigti 1862 metais. 
Naujasis teismo ir kalėjimo kompleksas buvo U raidės plano. Centrinėje dalyje 
(prie gatvės) įsikūrė prisiekusiųjų teismas, dešinėje – teismo įstaigos, kairiajame 
fligelyje buvo įrengtos kalėjimo kameros. 1898 m. kompleksas išplėstas: pristaty-
tas priestatas su butais tarnautojams. Statinių apjuostame kieme buvo aikštelė 
kaliniams pasivaikščioti.
Neogotikos bruožų turintis kompleksas tapo svarbiausiu Uosto gatvės senuoju 
architektūriniu akcentu.
Iki 2015 m. rudens šiame pastate veikė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas.

24  Evangelikų baptistų bažnyčia Klaipėdoje duris atvėrė 1851 m. Tai seniau-
sias Europoje iki šiol veikiantis baptistų bažnyčios pastatas. Įdomu tai, kad per 
1854 m. spalį Klaipėdą nusiaubusį didįjį gaisrą bažnyčia liko ugnies nepaliesta, 
nors artimiausias sudegęs namas buvo vos už 15 žingsnių, o kitos – vokiečių 
liuteroniškoji ir kalviniškoji, didžioji lietuvininkų bažnyčios, sudegė. Kai miestą 
ištiko ši nelaimė, baptistai atvėrė savo maldos namus miestelėnų reikmėms: čia 
vyko pamokos vaikams, pamaldas laikė kitų konfesijų tikintieji. 
II pasaulinio karo metu didžioji bendruomenės narių dalis pasitraukė į Vakarus. Po 
karo baptistų bažnyčioje veikė jūrininkų klubas, vėliau buvo sandėlis, dar vėliau 
įsikūrė mokytojų namai.

25  Klaipėdos Jaunimo centras. 1891 m. senųjų kapinių arba Naujojo Parko 
(dabar Naujojo Sodo gatvė) teritorijoje buvo atidaryta berniukų gimnazija. Ka-
raliaus Friedricho Vilhelmo III leidimu ši mokslo įstaiga buvo pavadinta Karalie-
nės Luizės vardu. 115 metų čia nenutrūkstamai veikė įvairios švietimo įstaigos. 
Dabar čia įsikūręs Klaipėdos Jaunimo centras, kurį vakarais apšviečia dar XIX a. 
įrengti dujiniai žibintai. 

26  Viešbutis „Victoria“ buvo atidarytas 1881 m. Tai buvo įspūdingas ir elegan-
tiškas pastatas tuometinėje Palangos (Polangen) gatvėje, dab. S. Šimkaus g. 2. 
Šis viešbutis ilgą laiką buvo tapęs Klaipėdos miesto visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo centru, čia vykdavo pokyliai, koncertai, buvo skaitomos paskaitos ir 
eksponuojamos parodos. Rekonstruotas 1922 m., o 1938 m. viešbutyje įrengtas 
centrinis šildymas, kiekviename aukšte po vonios kambarį, skalbykloje skalbti 
ne tik svečių, bet ir miestiečių skalbiniai, prie viešbučio veikė degalinė.

27  Liepų gatvė pradėjo formuotis XVI ir XVII a., Klaipėdos miestui pradėjus 
sparčiai plėstis į kitą Danės upės pusę. XVIIIa. pabaigoje gatvėje buvo paso-
dinta liepų alėja, taip ši gatvė buvo pradėta vadinti Liepų alėja. Lyginant su 
kitomis miesto gatvėmis ji pavadinimą keitė kone daugiausia kartų (gatvė 
buvo vadinta Žąsų turgumi, Aleksandro g., Liepų g., Smetonos alėja, Adolfo 
Hitlerio g., Maksimo Gorkio g.). Galiausiai 1988 m. gatvei buvo grąžintas Liepų 
g. pavadinimas. Dar ir šiandien tai viena gražiausių Klaipėdos gatvių, kurioje 
stovi įvairių architektūros stilių pastatai, buvusios XIX a. pasiturinčių miestie-
čių vilos. 

28  Klaipėdos laikrodžių muziejus. Muziejus įkurtas 1984 m. Viena didžiausių 
Europoje laikrodžių ekspozicija lankytojus supažindina su laiko matavimo prie-
taisų istorine raida – kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, smėlio, mechaniniais 
laikrodžiais. Eksponuojami renesanso, baroko, klasicizmo, moderno apdailos lai-
krodžiai. Baldai, paveikslai, graviūros atkuria istorinį foną.
Muziejaus kiemelyje įrengtas ekvatorinis Saulės laikrodis, vertikalusis bei hori-
zontalusis Saulės laikrodžiai.

29  Senasis paštas. Vienas įspūdingiausių statinių Liepų gatvėje yra senojo paš-
to pastatų kompleksas, pastatytas 1893 m. Kompleksą sudaro dviejų aukštų su 
mansardomis pašto įstaiga, abipus jos du vienaukščiai pastatai – viename buvę 
sandėliai ir arklidė, o kitas buvo skirtas karietoms laikyti. Ansamblyje pastebimos 
trijų stilių apraiškos, bet vyraujanti yra neogotika. Puošnios pašto išorinės durys – 
drožinėtos, puoštos dekoratyvinėmis metalinėmis grotelėmis, puošnus ir pašto 
salės interjeras.
42 m aukščio bokšte sumontuoti koncertiniai varpai – tai didžiausias Lietuvoje 
karilionas. Klaipėdos kariliono varpai skamba ne tik kiekvieno šeštadienio ir se-
kmadienio vidurdienį, bet ir švenčių dienomis. Varpų muzika kaskart mieste pa-
skleidžia ypatingą nuotaiką. 
Pirmasis karilionas Klaipėdos senojo pašto bokšte buvo sumontuotas 1987-ai-
siais, po dviejų dešimtmečių jis buvo pakeistas nauju, Olandijos varpų liejykloje 
„Royal Eijsbauts“ nulietu 48 lygaus profilio varpų rinkiniu, kuris sveria net penkias 
tonas ir garsėja itin kokybišku skambesiu bei tembru.
Varpų muzikos gausmo ypač miela klausytis greta kariliono esančiame Laikrodžių 
muziejaus kiemelyje. Besidomintiems organizuojamos pažintinės ekskursijos į 
kariliono bokštą.

30  Augustės Viktorijos mokykla (K. Donelaičio 4). Aukštesniuoju mergaičių 
lavinimu susirūpinta tik XIX a. pradžioje. Iki tol turtingesnės šeimos samdė gu-
vernantes, kol 1806 m. prie aukštesniosios berniukų mokyklos buvo atidaryta 
mergaičių klasė.
L formos trijų aukštų jugendo stiliaus statinys 1910–1911 m. iškilo Parko gatvėje 
(dabar K. Donelaičio g. 4). Čia buvo įrengta moderni šildymo sistema su automa-
tiniu temperatūros ir vėdinimo reguliavimu, dulkių išsiurbimu, itin puošnia aula, 
išgražinta freskomis ir vitražais. Laiptinėje ant sienų kabėjo marmurinės lentos 
su Homero „Iliados“ siužetais. Įrengtos patogiai išdėstytos ir naujausia modernia 
įranga aprūpintos klasės, valgykla, sporto salė. Tada buvo pripažinta, kad ši mo-
kykla yra moderniausia aukštesnioji visoje Prūsijoje. Naujieji mokslo rūmai buvo 
pašventinti 1911 m. spalio 24 d. Mokyklai suteiktas karalienės Augustės Viktori-
jos, kaizerio Vilhelmo II žmonos, vardas.
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KLAIPĖDĄ
Atrask

SMILTYNĖS KULTŪRINIAI-ISTORINIAI OBJEKTAI

1  „Sandkrug“. Tik atvykę į Smiltynę išvysite apželdintą kopą „Sandkrug“ – čia se-
niau stovėjo paskutinė pašto stotis Kuršių Nerijoje, o kartu ir smuklė su kambariais ke-
liautojams. Tai nebuvo pirmoji pašto stoties vieta – pirmoji buvo arčiau marių. Dabar 
smuklės sodybvietė vadinama „Smėlio karčemos“ kalnu.

2  Smiltynės Kurhauzas – įspūdingas dviejų aukštų su mansarda viešbutis pa-
statytas 1900 metais. Tūriu ir savita architektūra labai ryški pietinės Smiltynės dalies 
dominantė. Jame buvo 50 kambarių, svečiai galėjo mėgautis šiltomis voniomis, nau-
dotis naujausiu išradimu – elektra, sode veikė restoranas, marių pakrantėje – kavinė. 
Kurhauzas – fachverkinės architektūros, primenantis kai kuriuos Klaipėdos senamies-
čio statinius. Iki Antrojo pasaulinio karo kurhauzas buvo žymus kultūros centras Smil-
tynėje. Jame rengti muzikos vakarai, žymių to meto atlikėjų rečitaliai, veikė ruletė. Pir-
majame pokario dešimtmetyje kurhauze buvo įrengti butai. Vėliau, didėjant Smiltynės 
rekreacinei reikšmei, gyventojai iškelti, atidarytas „Klaipėdos“ viešbučio filialas ir kavi-
nė „Smiltynė“.

3  Smiltynės sveikatingumo takas buvo įrengtas 1989 m. Algimanto Laurinaičio 
iniciatyva. Šio tako atsiradimo tikslas – pritraukti kuo daugiau žmonių aktyviai ir svei-
kai leisti laiką bei apsaugoti Smiltynės mišką nuo gaisrų. Čia viskas natūralu ir pa-
daryta iš medžio. 2012 metais Smiltynės sveikatingumo takas atnaujintas ir laukia 
lankytojų.

4-5 Populiariausi paplūdimiai Smiltynėje pažymėti šiame žemėlapyje nr. 4 ir 5. Balto, 
minkšto ir net girgždančio smėlio platūs paplūdimiai visą vasarą sulaukia daug poil-

siautojų. Dėl plataus paplūdimio čia galima ne tik maudytis ar mėgautis saulės vonio-
mis, bet ir žaisti paplūdimio tinklinį, tenisą, lėkščiasvydį ar kitus aktyvius žaidimus.

6  Išlikę gynybiniai įtvirtinimai: „Jachmann“ arba „Memel Süd“. Ši gynybinė 
baterija buvo pavadinta Vokietijos viceadmirolo Eduard von Jachmann vardu. Pa-
krantės gynybos artilerijos baterija statyta 1939 metų pavasarį. Objektas dažnai ap-
rašomas kaip „neišlikęs” ir jam ilgai nebuvo skirtas joks dėmesys. Šioje pakrantės 
artilerijos baterijoje keturi 150 mm jūriniai pabūklai SKL-45 taip ir liko sumontuoti tik 
laikinosiose betoninėse platformose. Netoliese buvo pastatytas ir dviaukštis bunke-
ris – ugnies kontrolės postas. Šiuo metu bunkerio būklė yra prasta ir jis nėra pritaiky-
tas lankymui.

7  Klaipėdos uosto vartai yra sudaryti iš pietinio ir šiaurinio molų. Šis uosto 
akvatorijos statinys saugo uostą nuo bangavimo, ledonešio, užnešimo sąnašomis. 
Klaipėdos uostas turi du lygiagrečius molus, pietinio molo ilgis – 1227 m, o šiauri-
nio – 1158 m. Abu molai yra įrengti ant giliai sukaltų polių. Viršvandeninė dalis iš-
mūryta iš akmenų. Pagilinus uostą, molai sustiprinti akmenimis ir dideliais betono 
blokais.
Šiaurinis molas buvo statomas nuo 1834 m. iki 1884 m., o pietininis – nuo 1847 m. iki 
1861 m. Šių molų funkcija – nukreipti Danės upės žiočių srovę į Baltijos jūrą, apsaugoti 
plaukimo vagą (farvaterį) nuo užteršimo.
Abu molai yra mėgiamos miestiečių pasivaikčiojimų vietos – čia žmonės ateina stebė-
ti saulėlydžių, atvykstančių ir išvykstančių laivų.

8  Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas. 1994 metais atidarytas vienintelis ry-
tinėje Baltijos pakrantėje delfinariumas. Čia gyvena delfinai – Juodosios jūros afali-
nos, priklausantys žinduolių klasei, dantytųjų banginių pobūriui. Delfinariume vyksta 
nuotaikingi edukacinės paskirties renginiai, kurių metu lankytojai supažindinami su 
vienais intelektualiausių jūros žinduolių. Nuo 2001 m. Lietuvos jūrų muziejaus delfi-
nariume pradėtas ypatingas delfinų ir vaikų bendravimo projektas – delfinų terapija: 
dirbama su vaikais, turinčiais įvairių sveikatos sutrikimų.

9  Nerijos fortas. XIX amžiaus antroje pusėje Kopgalyje buvo pastatyta gynybi-
nė pajūrio tvirtovė – Nerijos fortas, kuris per Antrąjį pasaulinį kartą buvo beveik 
sugriautas. 1979 metais Nerijos fortas buvo atstatytas ir pritaikytas muziejaus po-
reikiams. Poternose ir kazematuose po tvirtovės pylimais įrengta Lietuvos laivybos 
istorijos ekspozicija, ant pylimų, buvusiose pabūklų aikštelėse, eksponuojama se-
novinių ir šiuolaikinių inkarų kolekcija. Muziejus kaupia, saugo, tiria, restauruoja ir 
populiarina muziejines vertybes, kurios atspindi Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, 
laivybos istoriją bei jūros gamtos įvairovę. Šiandien po šį istorinį fortą galite pasi-
vaikščioti ir jūs. 

Pirmojo pasaulinio karo metais čia buvo įkurdinta karinė ligoninė, tas pats pasi-
kartojo ir 1941 m. 
1995 m. šiame pastate įsikūrė Klaipėdos universiteto Menų akademija. 

31  Skulptūrų parkas – šioje vietoje dar prieš 40 metų buvo apleistos kapinės. 
Jose, įvairių šaltinių teigimu, galėjo būti palaidota apie 40 tūkst. senosios Klai-
pėdos gyventojų, tarp jų ir įžymių Mažosios Lietuvos veikėjų. 1977 m. čia įkurtas 
Klaipėdos skulptūrų parkas. Šiandien Klaipėdos skulptūrų parke eksponuojama 
116 įvairios tematikos skulptūrų, kurias skulptorių simpoziumų Smiltynėje metu 
kūrė 67 skulptoriai. 
Skulptūrų parkas šiandien tai – Lietuvos skulptūros 8–9 dešimtmečių meno gale-
rija po atviru dangumi ir puiki vieta maloniems pasivaikščiojimams.

32  M. Mažvydo pėsčiųjų alėja. 1968 m. buvo įrengta pirmoji pėsčiųjų alėja Klai-
pėdoje, kuri pavadinta M. Mažvydo vardu. Taip įprasmintas Martynas Mažvydas – 
pirmosios lietuviškos knygos autorius, dvasininkas, švietėjas.
2008 m. vasarą M. Mažvydo alėjos rekonstrukcijos projekto vadovas architektas 
V.  Paulionis papuošė pirmą granitinį suoliuką, kurį dekoravo bronziniu obuoliu 
bei medinėmis lentelėmis. Alėjoje pamtysite daug originalių suoliukų – mergai-
tės su paukščiuku skulptūrėlę, suoliuką – šunį, trijų suoliukų kompoziciją „Šach-
matai“ bei „Klaipėdietį“, „Svajoklį“, „Katiną“, „Muzikos raktą“, „Saulės laikrodį“. Tai 
miesto menininkų darbai. 

33  Mergaičių auklėjimo institutas. 1864 m. už Klaipėdos miesto filantropo, 
pirklio Juliaus Liudviko Vynerio (Julius Ludwig Wiener) lėšas buvo pastatytas pas-
tatas Herkaus Manto g. 21 ir 1865 m. jame atidarytas Mergaičių auklėjimo insti-
tutas. Institute nuolat gyveno apie 20 neturtingų šeimų mergaičių. Jos buvo iš-
laikomos, prižiūrimos, be to, gaudavo išsilavinimą. Mergaičių auklėjimo instituto 
sklypas buvo aptvertas aukšta raudonų plytų tvora su dideliais vartais į centrinę 
gatvę. Ši mergaičių auklėjimo įstaiga išliko iki pat XX a. vidurio. Po karo šiame 
pastate buvo įsikūrusi medicinos įstaiga. 2003 m. po rekonstrukcijos jame įkurtas 
prekybos centras „Mega Plaza“.

34  Pirklių prieglauda. 1863 m. už Klaipėdos miesto filantropo, pirklio Juliaus 
Liudviko Vynerio (Julius Ludwig Wiener) lėšas buvo pastatytas pastatas Herkaus 
Manto g. 23 ir čia atidaryta nusigyvenusių pirklių prieglauda. Raudonų plytų 
dviejų aukštų stačiakampio plano gana ilgas gyvenamasis namas – XIX amžiaus 
pabaigoje šiame pastate buvo dvylika butų, o po rekonstrukcijos jau 135 gyvena-
mosios vietos. Trapukariu prieglaudoje gyveno jau ne tik seni pirkliai, bet ir vieniši 
miestiečiai bei vaikai pamestinukai. Po Antrojo pasaulinio karo pastatas virto gy-
venamuoju namu, dauguma gyventojų buvo mokytojai. 2002 m. pastatas buvo 
rekonstruotas, jame atidarytas viešbutis ir restoranas „Navalis“. Statinyje išlaikytos 
autentiškos detalės, o viešbučio pavadinimas „Navalis“ lotyniškai reiškia laivą.

35  Hermano Gerlacho namas-rezidencija. Hermanas Gerlachas buvo medie-
nos prekybininkas, komercijos tarėjas ir Italijos konsulas, o taip pat ir magistrato 
vadovas, Klaipėdos miesto garbės pilietis bei garsus mecenatas. 
1874 m. Hermanas Gerlachas (Herman Gerlach) vietoje seniau stovėjusio pasta-
to pastatė naują rezidenciją. Spaudoje buvo rašoma, kad tai gražiausias namas 
mieste. Pastatas buvo suprojektuotas neorenesanso stiliumi, o iki šių dienų išlikęs 
įdomus galinio fasado reljefas, kuriame pavaizduota sparnuota moteris. 
1935 m. H. Gerlach našlei M. Gerlach pardavus pastatą miestui, čia perkelta mies-
to biblioteka „Stadtbücherei Memel“. Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės 
biblioteka šiame pastate įsikūrė 1952 m. 1998 m. padėtas kertinis akmuo naujam 
pastatui ir 2006 m. modernaus bibliotekos komplekso durys atvertos skaityto-
jams, o 2008 m. restauruotas senasis H. Gerlach pastatas.
Be istorinio pastato bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje yra dar keletas lanky-
tinų objektų: paminklas kalbai (aut. Algirdas Bosas); saulės laikrodis „Laiko knyga“ 
(aut. Romas Klimavičius, Romualdas Martinkus); skulptūra „Knyga“ (aut. Juozas 
Šikšnelis); inkaras; gamtos paminklas Ąžuolas; vietinės reikšmės istorinis kultūros 
paveldo objektas – slėptuvė, pastatyta 1944 metais.

36  Spirito-alaus gamyklos pastatų kompleksas pastatytas XIX a. pab. – XX a. 
pr. Jau XIX a. pirmoje pusėje čia veikė karčema, kur vietoje buvo gaminamas alus. 
1890 m. privati karčema virto alaus darykla. Darykla turėjo „Bohemijos“ pavadini-
mą. Ji taip buvo vadinama todėl, kad gamino bohemiškąjį salyklą ir alų. 1920 m. 
įmonė kieme pastatė spirito varyklą ir ėmė virti degtinę bei likerį, name palei Her-
kaus Manto gatvę veikė gėrimų parduotuvė.
Pastatų fasaduose atsispindi vėlyvojo jugendo, ekspresionizmo bei konstrukty-
vizmo stiliai. Po 1945 m. daryklos statiniai naudoti sandėliavimui. Administra-
ciniame pastate kurį laiką veikė alaus daryklos kontora, prokuratūra, viešbutis, 
sovietmečiu  – gėrimų, kojinių parduotuvės. Vienintelis Klaipėdoje išlikęs alaus 
daryklos kompleksas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Spirito-alaus gamyklos 
pastatų kompleksą sudaro trys statiniai: spirito varykla, alaus darykla, adminis-
tracinis pastatas.

37  Lietuvininkų aikštė. Dar XIX amžiuje dabartinės Lietuvininkų aikštės vie-
toje buvo miesto vartai, pavadinti Liepojos vardu. Aikštė buvo suformuota 
1920–1923 m. miestui pradėjus plėstis į šiaurę. Lietuvininkų aikštė šiuo metu yra 
viena puošniausių aikščių mieste, apsupta „Tėvynės stiliaus“ (vok. Heimatstil) ele-
mentais dekoruotų gyvenamųjų namų fasadų. Čia 1997 m. atidengtas paminklas 
pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ autoriui Martynui Mažvydui (skulpt. 
R. Midvikis). 

38  Mokytojų seminarija. 1908 m. tuometėje stoties (dab. S. Nėries) gatvėje buvo 
pastatytas įspūdingas pastatas ir čia įsikūrė Mokytojų seminarija. Naujajame pas-
tate po vienu stogu tilpo mokymo, gyvenamosios ir pagalbinės patalpos. Pastato 
salės languose buvo vitražai, o po didžiuoju langu buvo užrašas „Mokytojų semi-
narija“. Mokykla buvo labai erdvi, laiptinės puoštos jugendo stiliaus elementais. 
Visi seminarijos dėstytojai pasižymėjo aukšta kvalifikacija, o pati mokykla skyrė 
didelį dėmesį visuomeniniam ugdymui, todėl buvo laikoma pavyzdine semina-
rija. Pirmojo pasaulinio karo metu pastatas buvo paverstas vermachto lazaretu ir 
jame buvo gydomi sužeistieji. 1935 m. – Lietuvos vyriausybės nurodymu įsteigtas 
Respublikos pedagoginis institutas. Vėliau čia įsikūrė ir iki dabar veikia Klaipėdos 
universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas.
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10  „Albatrosas“ – paminklas žuvusiems jūrininkams ir nuskendusiems laivams. 
Amžių tėkmėje užmirštų ir atmintyje išlikusių šiurpių tragedijų bei aukų vardai visa-
da primins dramatiškus žmogaus ir jūros santykius. Virš negrįžusiųjų iš jūros kapų 
sklando žuvėdros ir albatrosai – paukščiai, kuriuose, anot legendų, atgimsta jūri-
ninkų sielos. Paminklas siekia sutelkti jūrinę bendruomenę. Jis jau tapo Lietuvos, 
kaip jūrinės valstybės, simboliu. Metalinis paukštis pakilo skrydžiui puoselėdamas 
viltį, kad bus visada gyvas klaipėdiečių, jūrininkų širdyse. 
(Paminklo autoriai: skulptorius Klaudijus Pūdymas ir architektas Mindagas Za-
barauskas).

11  Etnografinė pajūrio žvejo sodyba buvo įkurta 1979 metais. Ji pastatyta pagal 
XIX–XX a. pab. Šventosios, Palangos apylinkių pajūrio žvejų sodybas. Tokios sodybos 
nepasižymėdavo statinių gausa, dažniausiai tai būdavo 2–3 pastatai. Čia galėsite su-
sipažinti su ūkiniais bei gyvenamaisiais statiniais. Šioje sodyboje atvaizduota pasitu-
rinčio žvejo – auginusio gyvulius, dirbusio žemę ir žvejojusio – sodybos kompleksas: 
gyvenamasis namas, tvartas, klėtis, pirtis, rūsys, rūkykla, kartys tinklams džiauti bei 
žuvims džiovinti.

12  Laivų-veteranų ekspozicijos aikštelėje eksponuojami žvejybinai laivai: trale-
ris „Dubingiai“, mažasis žvejybos traleris „Kolyma“, plieninis tralbotas (PTB-7167). 
Šie laivai žvejybą vykdė ne tik Baltijos ir Šiaurės jūroje, bet ir Atlanto vandenyne.
Čia taip pat galėsite susipažinti ir su žymiuoju kurėnu – „SüD.1“ – tokiomis 
plokščiadugnėmis burvaltėmis buvo žvejojama Kuršių mariose iki XX a. 6-ojo 
dešimtmečio.

13  Kopgalio kaimo kapinaitės Smiltynėje buvo naudojamos XIX–XXa. pradžioje. 
Kopgalio kapinaitėse palaidoti Smiltynės, Kopgalio gyventojai – pirmasis Lietuvos 
kapitonas Liudvikas Stulpinas (1871–1934 m.), poetas, publicistas, Klaipėdos krašto 
gubernatorius Jonas Žilius-Jonila (1870–1932m.).

14  Senosios Smiltynės vilos. Klaipėdos miesto valdžia, siekdama nuolatinės hidro-
techninių įrenginių (molo, būnų, krovos tiltelių) priežiūros, balasto iškrovimo darbų 
pagerinimo bei smėlio nerijos smailumoje pažabojimo, Smiltynėje apgyvendino 
nuolatinius gyventojus. Jie kalbėjo kuršių – vokiečių ar kuršių – lietuvių – vokiečių 
kalbomis.
1821 m. čia stovėjo jau 7 sodybos. Gyventojai krovė balastą, tvirtino krantus, dengė 
juos velėna, žvejojo, augino bulves.
Dar ir šiandien Smiltynėje galite išvysti senųjų Smiltynės vilų su liaudies architektū-
ros elemantais. Vienos vilos pilnai medinės, kitos fachverkinės konstrukcijos. Išliku-
sios vilos Smiltynėje pastatytos XX a. pr.

SMILTYNĖ

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
Turgaus g. 7, LT-91247 Klaipėda
Tel. (8 46) 412 186
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt

Klaipėdos miesto savivaldybė
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
El. p. info@klaipeda.lt
www.klaipeda.lt
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Sutartiniai ženklai
 Skulptūra
 Autobusų stotis
 Geležinkelio stotis
 Teatras
 Koncertų salė
 Kino salė

 Prekybos centras

www.klaipedainfo.lt

www.klaipedainfo.lt

  MUZIEJAI 

1  Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas, Smiltynės g. 3 (muziejus.lt)
2  Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji vandens g. 6 (mlimuziejus.lt)
3  Gintaro muziejus „Amber Queen“, Turgaus g. 3 (amberqueen-shop.com)
4  Pilies muziejus, Pilies g. 4 (mlimuziejus.lt)
5  Kalvystės muziejus, Šaltkalvių g. 2, 2A (mlimuziejus.lt)
6  Klaipėdos laikrodžių muziejus, Liepų g. 12 (ldm.lt)
7  Lietuvos dailės muziejaus P. Domšaičio galerija, Liepų g. 33 (ldm.lt)
8  Rezistencijos ir tremties ekspozicija, S. Nėries g. 4 (mlimuziejus.lt)
9  Muziejus „39/45“, Priešpilio g. 2 (mlimuziejus.lt)

 GALERIJOS

1  Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmai, Aukštoji g. 1 / 
Didžioji Vandens g. 2 (kkkc.lt)

2  „Baroti“ galerija, Aukštoji g. 3, 3A (barotigalerija.lt)
3  „Klaipėdos galerija“, Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10 (ldsajunga.lt)
4  „Klaipėdos galerija“ filialas, Herkaus Manto g. 22 (ldsajunga.lt)
5  Klaipėdos fotografijos galerija, Didžioji Vandens g. 2 (photoklaipeda.lt)
6  Galerija „Pėda“, Turgaus g. 10 (karciauskas.com)
7  „Rūtų galerija“, Danės g. 9
8  Tautodailininkų salonas „Marginiai“, Sukilėlių g. 4
9  Galerija “[si:said]”, Daržų g. 18 (sisaid.lt)

10  Žemaitijos dailininkų Sąjungos Galerija, Žvejų g. 1 (samogitian.blogspot.lt)
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Nuotraukų autoriai:
Andrius Pelakauskas, Grantas Martinkevičius, 
Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras


