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1. Burlaivis „Meridianas“

Dviračiu po centrinę
Klaipėdos miesto dalį
Ilgis 8 km
Trukmė 45 min.

Mokomasis burlaivis „Meridianas“ pastatytas 1948 m. Suomijoje, Turku laivų
statykloje. 20 metų „Meridianas“ naudotas kaip mokomasis laivas. Vėliau stovėjo
Danės upės krantinėje netoli Biržos tilto ir
burlaivyje veikė baras-restoranas.
2012 m. dėl prastos laivo būklės jį net ketinta paskandinti, bet pasikeitus savininkams „Meridianas“ buvo restauruotas ir
2014 m. vėl pakeltos jo burės, atidarytas
restoranas ir įrengta pažintinė ekspozicija.

2. Danės uostas
XVI a. vid. – XVIII a. II p. Klaipėdos uostas
tilpo Danės upėje. Jos krantinėse kūrėsi burlaivių (vėliau garlaivių) statyklos,
lentpjūvės, medienos sankrovos aikštės
ir sandėliai, miesto svarstyklės, silkių rūšiavimo pastatai, linų svarstyklės ir t. t.
Danės upės uostas nuo upės žiočių buvo
išsitęsęs beveik 3 km.
3. Pirmosios miesto bažnyčios
(Turgaus g. 37)
XVI–XVII a. Danės upės pakrantėje pastatytos pirmosios Klaipėdos miesto bažnyčios: Šv. Jono (vokiečių) ir Šv. Mikalojaus
(lietuvių). 1625 m., ruošiantis karui su
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švedais, pradėti formuoti bastioniniai
miesto gynybiniai įtvirtinimai ir bažnyčios
perkeltos į kitą vietą. Po 1854 m. didžiojo
gaisro lietuvių bažnyčios vietoje pastatytas silkių rūšiavimo sandėlis. Pokario
metais šioje teritorijoje pradėjo veikti
„Gegužės pirmosios“ saldainių fabrikas,
vėliau tapęs „Klaipėdos konditerija“.
4. Miesto gynybiniai įtvirtinimai
(Jono kalnelis)
XVII a. I p. vadovaujant inžinieriui Ch.
Rose, Memelio miestas apjuostas olandiško tipo žvaigždiniais gynybiniais
įtvirtinimais: supilti apie 3,5 m aukščio
pylimai ir bastionai, suformuotas ravelinas, aplink iškasti grioviai – fosos. Pagal
savo dydį miesto įtvirtinimai priskiriami
didžiųjų karališkųjų tvirtovių kategorijai.
Jono kalnelis – tai išlikusių miesto gynybinių įtvirtinimų dalis.
5. Pelenynas (Pylimo g. 6)
Už miesto gynybinių įtvirtinimų (rytų pusėje) įsikūręs priemiestis nuo XVII a. vadinamas Pelenynu, nes čia veikė potašo
fabrikas, kuriame buvo perdirbami pelenai stiklo gamybai, daromas potašas. Per
1854 m. didįjį miesto gaisrą priemiestis
sudegė. Iki mūsų dienų išliko vienintelis
Pelenyno laikus menantis pastatas, jame
dabar įsikūrusi irkluotojų bazė.
6. Klaipėdos elektrinė (Danės g. 8)
Klaipėdos šiluminė elektrinė prie Dangės upės pastatyta 1928–1929 m. 2,5 ha
plote Klaipėdos krašto žmonių rankomis
buvo sukalta 20 tūkst. ilginių metrų medinių polių elektrinės pamatams. Drauge
su elektrine buvo tiesiamas ir aukštos
įtampos tinklas, mieste įrengta 12 transformatorinių pastočių.
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7. Mokyklos gatvės tiltas
Klaipėdos mieste per Danės upę nutiesti
net šeši tiltai: Pilies tiltas, Biržos tiltas,
Mokyklos g. tiltas, Geležinkelio tiltas, Liepų g. tiltas, Klaipėdos g. tiltas. Mokyklos
gatvės tiltas – ilgiausias tiltas per Danės upę Klaipėdos mieste, jo ilgis 510 m.
Transporto eismo intensyvumas piko
valandomis per Mokyklos g. tiltą siekia
3 tūkst. aut./val.
8. Trąšų fabrikas „union“ (Artojo g. 7)
1869 m. dešiniajame Danės krante pradėjo veikti kaulamilčių fabrikėlis, iš kurio išaugo mineralinių trąšų gamykla „Union“.
Ši gamykla gamino superfosfatą ir sieros rūgštį. Už savo produktus 1930 m.
Lietuvos žemės ūkio parodoje Kaune gamykla apdovanota aukso medaliu. Įmonės teritorija užėmė 123 tūkst. kv. metrų,
kuriuose stovėjo apie dvidešimt pastatų.
Po II pasaulinio karo superfosfatą gamino
fabrikas „Artojas“, vėliau čia veikė cheminių elementų fabrikas „Sirijus“.
9. Geležinkelio tiltas per danės upę
Geležinkelio tiltas per Danės upę pastatytas 1874 m., kai buvo tiesiama geležinkelio atkarpa Klaipėda–Tilžė. Tiltas
buvo išmūrytas iš akmenų su penkiomis
pusiau apskritomis arkomis. Nors aukščiausia tilto arka buvo net 8,5 m aukščio
ir 13,25 m pločio, laivybai tiltas nebuvo
patogus, nes burlaiviai pro jį galėjo praplaukti tik nuleistais stiebais. Dėl šios
priežasties šalia tilto buvo pastatytas
specialus mechanizmas stiebams pakelti. Šio tilto atramos apačioje buvo su
iškyšomis, kurios per ledonešį saugojo jį
nuo sužalojimo. Pirminis tiltas buvo sunaikintas užimant miestą 1944–1945 m.
Dabartinis metalinės konstrukcijos tiltas
atstatytas pokario metais.

10. Joniškės kapinės (Joniškės g. 36)
Joniškės kapinės įkurtos 1959 m. Šiuo
metu 14 ha ploto Joniškės kapinėse palaidota apie 20 tūkst. žmonių, naujų kapų
kurti nebeleidžiama. Šiose kapinėse
palaidotas vienas iš 1923 m. Klaipėdos
sukilimo organizatorių ir vadų – Jurgis
Lėbartas (1868–1946). Greta Joniškės
kapinių dar XIX a. pab. aptiktas priešistorinis kapinynas, kuriame mirusieji buvo
laidojami jau prieš tūkstantį metų.
11. Bachmano dvaras (Jaunystės g.)
Nedideli dvareliai Bachmano žemėje pradėjo formuotis jau XV–XVI a. Vietovės pavadinimas kilo iš dviejų vokiškų žodžių:
bach – šaltinis ir mann – vyras. Tai šaltiniuota vieta, iš kurios viduramžiais buvo
tiekiamas geriamasis vanduo į Memelio
pilį. 1605 m. liepos 29 d. Bachmano dvarelyje gimė būsimasis poetas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, pirmojo
eilėraščio apie Memelį autorius Simonas
Dachas. Jo garbei Klaipėdoje 1912 m. pastatytas ir 1989 m. atstatytas paminklas
pavadinimu „Taravos Anikė“.
12. Neturtingų berniukų prieglauda
(Jaunystės g. 12)
Bachmano dvaras suklestėjo XVIII a. valdant Wilhelmui Gerhardui von Koschkull.
Iš šio laikotarpio išlikę ir valstybės saugomais paskelbti 14 dvaro komplekso pastatų: dvaro rūmai (Jaunystės g. 22), kalvė,
ūkvedžio ir melžėjos namas, kumetynai,
tvartai ir kiti ūkiniai pastatai bei neturtingų berniukų prieglauda. Šios prieglaudos
fundatorė – W. G. von Koschkull našlė
Sophia Ursula, jos atminimui šalia buvusios prieglaudos pastatytas paminklas.
Iki mūsų dienų išlikęs berniukų prieglaudos pastatas statytas 1881 m.

13. Psichiatrijos ligoninė
(Jaunystės g. 2)
1930–1931 m. į šiaurę nuo Bachmano
dvaro pastatyta 75 lovų psichiatrijos ligoninė. Pastate sujungti neoromantikos
ir bauhauzo architektūriniai stiliai. Ligoninėje dirbo du gydytojai ir 17 slaugytojų, veikė siuvykla, pacientų patogumui
įrengtos šilto vandens vonios, sutvarkyti
pasivaikščiojimo takai vieline tvora aptvertame sode. 1939 m. visi pacientai
perkelti į Tapiau psichiatrijos ligoninę
(dabartinis Gvardeiskas), kur buvo vykdoma eutanazijos programa.
14. Klaipėdos valstybinė kolegija
(Jaunystės g. 1, 2)
1946 m. į Klaipėdos rajono Paupių kaimą
(buv. Bachmano dvaro teritoriją) perkelta
Raseinių žemės ūkio mokykla ir įkurtas
Laukų ūkio technikumas. Naujai įkurtam
technikumui ministerija skyrė buvusią
psichiatrijos ligoninę ir Bachmano dvaro pastatus, kuriuose iki tol buvo amatų
mokykla. Institucija ne kartą keitė savo
pavadinimą kol 2009 m. tapo Klaipėdos
valstybine kolegija. Bachmano žemėje žinių sėmėsi Mosėdžio akmenų muziejaus
įkūrėjas V. Intas, rašytojas, Nepriklausomybės akto signataras K. Saja ir kt.
15. Miesto skerdykla (Liepų g. 53, 55)
Klaipėdos miesto skerdyklos pastatų kompleksas pastatytas 1914–1915 m. pagal
miesto architekto Walterio Kleemanno
projektą. Name Liepų g. 53, papuoštame
Klaipėdos herbu, gyveno skerdyklos direktorius, buvo kontora. Namo Liepų g. 55
pirmajame aukšte buvo restoranas „Būrų
stuba“, antrajame – meistrų butai. Dabar
čia įsikūręs sporto ir sveikatingumo centras.
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16. Vandenvietės kompleksas
(Liepų g. 49A)
Klaipėdos miestas centralizuoto vandentiekio neturėjo iki XIX a. pabaigos. Nuo
XVII a. uostamiestyje naudoti viešieji šuliniai su stūmokliniais mediniais siurbliais.
Viešieji šuliniai buvo įrengiami turgavietėse, prie gatvių sankryžų, už miesto vartų. 1899 m. šalia Liepų gatvės Klaipėdos
magistrato užsakymu išgręžtas pirmasis
Klaipėdoje giluminis vandens gręžinys, o
1902 m. pastatytas Klaipėdos vandentiekio bokštas ir vandens tiekimo sistema.
Kartu su vandentiekiu buvo tiesiama ir
miesto kanalizacija.
17. Dujų fabrikas (Liepų g. 47)
Klaipėdos dujų fabrikas buvo pastatytas
1860–1861 m. pagal Karaliaučiaus dujų
fabriko direktoriaus J. Hartmano projektą. Iš 28 fabriko statinių išlikę trys: dviejų aukštų raudonų plytų administracinis
pastatas su butu direktoriui ir dvi aštuoniakampio plano raudonų plytų dujų
saugyklos. Iš pradžių dujų fabrikas gamino dujas tik apšvietimui, vėliau – ir viryklėms bei pramonės įmonėms. Fabrikas
gamino ne tik dujas, bet ir koksą, dervą,
amoniako vandenį, benzolą, selterį. Pokaryje dujų fabriko pastatuose įrengti butai,
žmonės čia gyveno iki 1981 m.
18. Visų rusijos šventųjų stačiatikių
cerkvė – buvusi miesto kapinių koplyčia
(Liepų g. 45)
1938–1939 m. miesto kapinių pakraštyje
pastatyta kapinių koplyčia. Po karo koplyčia buvo naudojama kaip grūdų sandėlis,
o 1947 m. atiduota stačiatikiams – po II
pasaulinio karo jų bendruomenė išaugo
iki 1000 asmenų ir buvo pirmoji pokaryje
oficialiai pripažinta religinė bendruomenė Klaipėdos mieste. Koplyčios bokštelis,
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iš pradžių buvęs neogotikinio stiliaus,
pakeistas pravoslavišku kupolu, iš uždarytos cerkvės Liepojoje atvežtas ikonostasas (puošni siena su įstatytomis
ikonomis). Iki 1990 m. šioje koplyčioje
laikydavo pamaldas ir liuteronai, kurie
tuo metu neturėjo savo maldos namų.
19. Skulptūrų parkas – senosios miesto kapinės (prie Liepų ir Trilapio gatvių)
1820 m. iš dabartinės Naujojo Sodo gatvės miesto kapinės buvo perkeltos prie
Liepų ir Trilapio gatvių. Kapinės buvo
gražiai ir gausiai apželdintos, jose buvo
draudžiama rūkyti, vedžioti šunis. Čia palaidota apie 40 tūkstančių žmonių, tarp
jų J. L. Vyneris, H. ir M. Gerlachai, E. W.
Beerbohmas, J. W. Reincke, J. Sembritzkis ir kt. Paskutinis laidojimas kapinėse
vyko 1959 m. Sovietiniais metais kapinės
sunaikintos ir paverstos Skulptūrų parku.
Jame yra 116 modernių skulptūrų, kurias
simpoziumų metu sukūrė Lietuvos ir užsienio menininkai. Parkas tapo savotiška
moderniosios lietuvių skulptūros galerija
po atviru dangumi.
20. Paminklas 1923 m. sukilėliams atminti
1923 m. sausio mėn. Lietuvos valdžia
suorganizavo sukilimą, norėdama prie
Lietuvos prijungti Klaipėdos kraštą. Sukilimo metu žuvo 12 lietuvių sukilėlių, 2
prancūzai ir 1 vokiečių žandaras. 1925 m.
pastatyto paminklo Klaipėdos sukilėliams
autorius – Klaipėdos dailininkas, Paryžiaus meno akademijos auklėtinis Adomas Brakas. Skulptorius obelisku pavertė
granitinį Vokietijos ir Rusijos sienos ženklą, ant kurio iškaldino užrašą „Už laisvę
žuvusiems 1923 m.“.

21. Memorialinis paminklas žydų tautybės memelio labdariui ir mecenatui
j. L. Vyneriui
2002 m. atstatytas (sovietmečiu išsaugotas) graikiško stiliaus memorialinis
paminklas iš Gdansko kilusiam žydų tautybės Klaipėdos tarybos nariui, žymiam
labdariui ir mecenatui Juliui Liudvikui
Vyneriui (1795–1862). J. L. Vyneris praturtėjo prekiaudamas augalų sėklomis
ir visą savo turtą, daugiau kaip 300 000
talerių, po mirties skyrė Klaipėdos miesto
bendruomenės poreikiams: bažnyčių ir
sinagogų remontui, prieglaudų ir mokymo įstaigų statybai, vargšų maitinimui,
nepasiturinčių vaikų mokymui ir t. t. J. L.
Vynerio fondas, įkurtas dar Prūsijos valstybės laikais, veikė iki Antrojo pasaulinio
karo.
22. Karalienės augustės viktorijos
mergaičių licėjus (K. Donelaičio g. 4)
Karalienės Augustės Viktorijos mergaičių licėjus XX a. pr. įsikūrė L formos trijų
aukštų jugendo stiliaus statinyje dabartinėje K. Donelaičio g. 4. Tuo metu buvo pripažinta, kad ši mokykla yra moderniausia
aukštesnioji mokykla visoje Prūsijoje. Čia
buvo įrengta moderni šildymo sistema
su automatiniu temperatūros ir vėdinimo
reguliavimu, dulkių išsiurbimu, itin puošnia aula, išgražinta freskomis ir vitražais.
1941 m. licėjus paverstas karine ligonine, pokario metais jame veikė mokytojų
institutas, internatinė mokykla, dabar –
Klaipėdos universiteto Menų fakultetas.
23. K. Donelaičio aikštė
Iki XIX a. K. Donelaičio aikštės vietoje
buvo senosios Krūmamiesčio gyventojų
kapinės. XIX a. I p. sklypas apsodintas
liepomis ir pavadintas viešuoju Collinso
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25. Laikrodžių muziejus (Liepų g. 12)
XVIII a. Krūmamiestyje (dabartinė Liepų g.)
pradėjo formuotis Klaipėdos pirklių užmiesčio rezidencijos, viena jų – anglų
kilmės Klaipėdos pirkliui J. Simpsonui
1820 m. statyta klasicistinio stiliaus
užmiesčio vila. Namo gatvės fasadas
papuoštas keturiomis kolonomis ir klasicistinėmis skulptūromis, simbolizuojančiomis prekybą ir amatus. 1930 m. namą
ir sklypą nupirko lietuvių Žemės bankas,
o sovietiniu laikotarpiu čia įsikūrė Klaipėdos pionierių ir moksleivių namai. Laikrodžių muziejus atidarytas 1984 m.

8,5 metro aukščio. Raudonoji kolona simbolizuoja Mažąją Lietuvą, o pilkoji – Didžiąją Lietuvą. Viršutinė, tartum nuskelta,
paminklo dalis simbolizuoja prarastą
Karaliaučiaus sritį. Ant paminklo iškalti
rašytojos I. Simonaitytės žodžiai, parašyti
prabėgus mėnesiui po 1923 m. sukilimo:
„Esame viena tauta, viena žemė, viena
Lietuva“. Paminklo autoriai – skulptorius
A. Sakalauskas, architektas R. Krištopavičius, konstruktorius T. Tubis.

26. Paminklas jurgiui zauerveinui
(Liepų g. 5)
tiečių laisvalaikiui. 1939 m. čia pastatytas paminklas kaizeriui Vilhelmui, o nuo
1973 m. aikštėje stovi skulptūra, vaizduojanti žymų lietuvių poetą, poemos „Metai“
autorių Kristijoną Donelaitį. Penkių metrų
aukščio granito stulpas, kurio viršūnėje
iškalta poeto galva – skulptoriaus P. Deltuvos ir architekto P. Šadausko darbas.
24. Klaipėdos miesto centrinis paštas
(Liepų g. 16)
Pašto rūmai pastatyti 1893 m. Argelanderių šeimos namų vietoje. Kompleksą
sudaro 3 neogotikiniai statiniai: centre –
dviejų aukštų su mansardomis pašto
įstaiga, abipus jos du vienaaukščiai pastatėliai – viename iš jų buvę sandėliai
ir arklidė, o kitas skirtas karietoms laikyti. 42 metrų pašto bokšte 1987 m. buvo
sumontuotas didžiausias Lietuvoje Klaipėdos karilionas. Naujasis Klaipėdos karilionas buvo nulietas 2006 m. Olandijoje,
jis sudarytas iš 48 naujų lygaus profilio
varpų, kurių diapazonas – keturios oktavos. Bendras varpų svoris apie 5095 kg.

2011 m. prie pastato Liepų g. 5 pastatytas paminklas-skulptūra iškiliam XIX a.
visuomenės veikėjui, poetui, filosofui,
poliglotui, engiamų mažųjų tautų gynėjui
Jurgiui Zauerveinui (1831–1904 m.). Paminklas J. Zauerveinui – granitinė dviejų
metrų aukščio skulptūra – prisišliejo prie
restauruoto gyvenamojo namo, kuriame
kažkada buvo karčema, pašto karietų apsistojimo vieta bei nakvynės namai, kuriuose jis apsistodavo. Jis vienas pirmųjų
ėmėsi propaguoti laisvės, pagarbos visoms tautoms ir jų prigimtinėms teisėms
grįsto sambūrio, kurį dabar vadiname
Europos Sąjunga, idėją. J. Zauerveinas
himno „Lietuvninkai mes esam gimę“ ir
daugiau nei 300 eilėraščių lietuvių kalba
autorius. Paminklo autoriai – skulptorius
G. Jonkus ir architektas V. Mazurkevičius.
27. Paminklas vieningai lietuvai „arka“
(prie Tiltų ir Danės gatvių sankryžos)
Paminklas „Arka“ pastatytas 2003 m.
minint Tilžės akto 85-ąsias ir Klaipėdos
krašto prijungimo prie Lietuvos 80-ąsias
metines. Paminklas sveria 150 tonų ir yra

28. Biržos tiltas
Biržos tiltas – tai plieninis varstomasis
tiltas per Danės upę, tarp Herkaus Manto ir Tiltų gatvių. Antrojo pasaulinio karo
metu buvo sugriautas, atstatytas po karo
1948 m. Iki 1770 m. vienas seniausių medinių miesto tiltų vadintas „Tilto vartais“.
Per šį tiltą važiuojantys vežimai, keleiviai
ir upe plaukiantys laivai buvo tikrinami ir
registruojami. Ant tilto stovėjo nedidelės
medinės parduotuvėlės.
Biržos tilto pavadinimas prigijo dėl greta
veikusios biržos.
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Dviračiu po šiaurinę
Klaipėdos miesto dalį
Ilgis 20 km
Trukmė 1,5 val.

1. Klaipėdos universitetas – senosios
miesto kareivinės (Herkaus Manto g. 84)
Klaipėdos universitetas (KU) įsikūręs
buvusiose Klaipėdos miesto kareivinėse, statytose 1904–1907 m. Ansamblį
sudarė aštuoni neogotikos stiliaus raudonų plytų pastatai, iš kurių iki šių dienų
yra išlikę šeši: du keturaukščiai pastatai
skirti kareiviams gyventi, žemesnis statinys kulto reikmėms ir valgyklai, kiti trys

statiniai skirti štabui, sargybinei, karininkų butams ir sandėliams. Kareivinių
poreikiams pastatai buvo naudojami iki
1993 m., kai buvo perduoti Klaipėdos universitetui.
Teigiama, kad kareivinėse lankėsi Jonas
Basanavičius, Vydūnas, Martynas Jankus, Maironis, taip pat du tarpukario Lietuvos prezidentai – Antanas Smetona ir
Kazys Grinius.
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2. Jūros parkas (buvęs Klaipėdos miesto poilsio parkas)
Miesto parkas pradėtas apsodinti tik
XIX a. vid., po to, kai 1834 m. į šiaurę buvo
išplėstos Klaipėdos miesto ribos. 1899 m.
Nobelio premijos laureato R. Kocho iniciatyva čia pastatyta vienintelė tuometinėje Vokietijoje Raupsuotųjų ligoninė,
kuri veikė iki 1944-ųjų. Dabar toje vietoje
įrengta riedlenčių aikštelė. Sovietmečiu
miesto parke veikė šokių, žaidimų aikštelės, buvo įrengti atrakcionai, juoko kambariai, pirmasis Lietuvoje apžvalgos ratas.
Parke vykdavo miestučių, rankinio, tinklinio ir krepšinio varžybos ir čempionatai,
lankytojus linksmino parko pučiamųjų
orkestras. Dabar tai mėgiama miestiečių laisvalaikio leidimo vieta – įrengtos
vaikų žaidimo, krepšinio, tinklinio, diskgolfo aikštelės, riedlenčių parkas, treniruokliai.
3. I ir ii pasaulinio karo vokiečių karių
kapinės
Po Pirmojo pasaulinio karo netoli kareivinių buvo įrengta didvyrių alėja-giraitė,
kur palaidoti 127 kare žuvę asmenys. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui kapinės išplėstos: iki 1945 m. jose palaidota
apie 1,3 tūkst. žuvusiųjų. XX a. 7-ajame
dešimtmetyje kapavietė sunaikinta.
1995 m. Vokietijos karių kapų globos
tautinė sąjunga pradėjo kapinių tvarkymo darbus. Iš kitų Vakarų Lietuvos vietų
į kapines perkelti karų metu žuvę Vokietijos kareiviai. Naujai įrengtose atminimo
plokštėse įrašytos žuvusiųjų pavardės,
atskiras paminklinis akmuo skirtas
1944 m. nuskendusio motorinio laivo „Füsilier“ žuvusiems kariams, įgulos nariams
bei civiliams.
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4. Klaipėdos vasaros estrada
Vasaros estrada Klaipėdoje buvo pastatyta 1983 m. Šioje estradoje kasmet rengiamos regioninės dainų šventės, festivaliai
ir kiti renginiai. Ši estrada yra išbaigtos
amfiteatro formos: viena dalis dengta
stogu, kita atvira, įrengta ant nuožulnaus
pylimo, skirta sėdėti žiūrovams. Vasaros
estradoje, be dainų švenčių, vyko pirmieji daugiatūkstantiniai Sąjūdžio mitingai,
roko maršai, koncertavo estrados žvaigždės. Šalia dabartinės Vasaros estrados
buvo senoji prieškario laikų šaudykla, jos
liekanos išliko iki šiol.
5. Mumlaukio – Aulaukio (Svijanės)
ežeras
Nuo XIII a. vandens telkinys šiaurinėje
miesto dalyje, šalia dabartinės Liepojos
gatvės, buvo žinomas kaip Svijanės ežeras. 1290 m. kuršių žemių dalybų aktuose Svijanės ežeras buvo paminėtas kaip
vienas iš Klaipėdos miesto ribų orientyrų.
Tokiu pat vardu buvo vadinamas ir iš ežerėlio ištekėdavęs Svijanės upelis, kuris
sukdavo pro dabartinę geležinkelio stotį,
Lietuvininkų aikštę, Janonio gatvę ir įtekėdavo į Kuršių marias. Aulaukio vardu
buvo vadinamas šiauriau nuo Svijanės
esantis dabar bevardis ežerėlis.
6. Klaipėdos radijo ir televizijos stotis
(Vasarotojų g. 2)
Klaipėdos radijo ir televizijos stotis, vadinamasis 200 m aukščio Girulių televizijos
bokštas, buvo pastatytas 1957 m. Iš pradžių buvo retransliuojamos radijo stotys,
vėliau – ir Lietuvos televizija. 1991-aisiais, naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją,
sovietų kariuomenė užėmė Vilniaus televizijos bokštą. Tą naktį klaipėdiečiai
budėjo ir prie Girulių televizijos bokšto.
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Girulių stoties rūsyje buvo įrengta studija,
iš kurios buvo teikiama informacija apie
padėtį Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Šiandien televizijos bokštas retransliuoja per
dešimtį radijo stočių bei visas šalyje matomas televizijų programas.
7. Girulių geležinkelio stotis (Stoties g. 1)
Girulių geležinkelio stotis pastatyta
1892 m. nutiesus geležinkelį nuo Klaipėdos iki Rusijos sienos ties Bajorais.
Pirmieji poilsiautojai į Girulių kurortą
traukiniu atvyko 1892 m. birželio 15 d. Pasak istoriko J. Zembrickio, vasarų sekmadieniais į Girulius važiuodavo pilnutėliai
traukiniai. Pastatas dviejų dalių – viena
jų raudonų plytų mūrinė, o kita – medinė,
fachverkinės konstrukcijos su puošniais
raižiniais.

dėjo statyti vilas, vėliau viešbučius. Nuo
1892 m. kurortą iš Klaipėdos jau galima
buvo pasiekti ir geležinkeliu. Čia veikė
sanatorijos, tarpukariu buvo organizuojamos moksleivių vasaros stovyklos.
1946 m. Girulių gyvenvietė kartu su Melnrage buvo prijungta prie Klaipėdos miesto.
10. Labrenciškė
Labrenciškė – nuosavų namų rajonas
šiaurinėje Klaipėdos miesto savivaldybės
dalyje. Istoriniuose šaltiniuose jau XVII a.
pabaigoje minimas Labrenzo dvaras.
Dvarą ir aplink esančias žemes Labrenzų
giminė valdė iki 1944 m. pabaigos. Iš jos
kilo daug žymių visuomenės veikėjų, politikų. 1992 m. čia suformuotas individualių gyvenamųjų namų sklypų kvartalas ir
pavadintas Labrenciškėmis.

8. Girulių miškas

11. Plytinė

XIX a. pradžioje teritorijoje tarp Klaipėdos
miesto ir dabartinių Girulių plytėjo smėlynai ir kopos. 1819 m. Prūsijos karalius
nurodė Klaipėdos pirklių bendrijai apželdinti teritoriją tarp Melnragės ir Olando
kepurės. Tam tikslui įkurta girininkija, iš
šio žodžio kilęs ir Girulių pavadinimas. Girulių miške vyrauja spygliuočių medynai,
sutinkama briedžių, stirnų, šernų, lapių,
voverių. Iš šio miško jūros link išteka daug
upelių – kai kurie pasiekia jūrą, kiti teka
į priešingą pusę nuo jūros, turi protekas
Danės upės link.

Plytinė – šiaurinė Klaipėdos miesto dalis, esanti tarp Purmalių ir Tauralaukio.
Ši vietovė buvo apgyvendinta dar prieš
įkuriant Klaipėdos miestą, tai liudija šalia
esantis Purmalių piliakalnis ir pagoniškos šventvietės liekanos. Nuo XIII a. vietovėje minimas malūnas, aplink kurį ėmė
kurtis gyvenvietė. Dvaro teritorijoje XX a.
pradžioje buvo pastatyta plytinė, kurios
plytos buvo panaudotos statant Palangos
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią.

9. Giruliai

12. Šv. Pranciškaus asyžiečio bažnyčia
(Savanorių g. 4)

Aplink 1819 m. įkurtą girininkiją ėmė
kurtis gyvenvietė. XIX a. viduryje Prūsijos valdžia suteikė Klaipėdos pirkliams
teisę čia įrengti jūros maudykles, o vietiniams gyventojams – nuomoti svečiams
vasarnamius. Oficialiai kurorto statusas
vietovei suteiktas 1861 m. 1870 m. turtingi Klaipėdos pirkliai Giruliuose pra-

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir Onkologijos centras pastatyti
2012 m. Projekto autoriai – N. Rimmaudas ir S. Plungė siekė atkartoti Asyžiaus
Šv. Angelų Marijos bazilikoje saugomos
IV a. Porciunkulės koplytėlės, kuri laikoma pranciškonų ordino pradžios simboliu,
architektūrą. Bažnyčios lubos primena
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apversto laivo dugną, tai tarsi užuomina
į Nojaus laivą. Altoriaus Nukryžiuotasis
sukurtas skulptoriaus V. Navicko, pagamintas iš Lietuvoje surinktų vario atliekų.
Iškilmingų šventinimo apeigų metu į altorių buvo įdėta šv. Pranciškaus relikvija.

piamas auginamų augalų sėklų fondas.
Vertingi augalai kaupiami ir eksponuojami keturiose kolekcijose: dendrologinėje, žolinių dekoratyvinių augalų, rožių ir
vaistinių-prieskoninių augalų. Kuriamos
pajūrio kopų augalų ir svogūninių augalų
kolekcijos, vijoklinių augalų ekspozicija,
įrengtas etnografinis gėlių darželis.

13. Klaipėdos miesto ligoninių kompleksas (Liepojos g. 39, 41, 43, 45, 49)

17. Gyvenamųjų namų kvartalas. Pakrantės sodai

Klaipėdos miesto ligoninės statybų pradžia – 1973 m. 1976 m. atidarytas 600
lovų stacionaras, kiek vėliau – kiti trys
korpusai: akušerijos-ginekologijos, infekcinių ligų ir onkologijos. 2006 m. ligoninė pakeitė statusą ir tapo Klaipėdos
universitetine ligonine. Stacionare kasmet gydosi apie 45 tūkst. pacientų.
Jūrininkų ligoninės pradžia siejama su
1949 m., kai Klaipėdoje buvo atidaryta
Prekybos uosto ligoninė ir poliklinika.
Dabartinės Klaipėdos jūrininkų ligoninės
atidarymas įvyko 1994 m. Per metus čia
gydosi apie 19 tūkst. pacientų.
14. Lietuvos kino studijos pastatų
kompleksas (Kretingos g. 100)
Lietuvos kino studija (LKS) įkurta 1940
metais. Klaipėdos LKS padaliniui 1998 m.
perduotas anksčiau saugumui priklausęs
pastatas Kretingos g. 100. Pastatas klaipėdiečių vaizdžiai vadinamas „Holivudu“.
Nors studija buvo tinkamai paruošta ir
rimtiems projektams, čia daugiausia buvo
filmuojami reklaminiai vaizdo klipai ir keletas pramoginių laidų. Paskutinis LKS
Klaipėdos paviljone filmuotas filmas –
M. Aleksandrės režisuotas „Štiortebekeris“, apie garsų viduramžiais Baltijos jūroje siautėjusį plėšiką.
15. Tauralaukis
Tauralaukio žemės – senųjų kelių kryžkelė, čia 1802 m. įvyko garsusis Prūsi16 | D V I R A Č I U P O K L A I P Ė D Ą

jos karaliaus Friedricho Wilhelmo III ir jo
žmonos Luizės susitikimas su Rusijos imperatoriumi Aleksandru I. Istoriniai šaltiniai mini du dvarus Tauralaukyje. Didysis
dvaras buvo dešiniajame Danės krante,
dabartinio KU botanikos sodo teritorijoje.
Išlikęs Mažasis Tauralaukio dvaras kairiajame Danės krante įkurtas 1539 m. Saugomais paskelbti išlikę centriniai rūmai,
kelio sarginės pastatas, 4 ūkiniai pastatai
ir dalis parko. 1807–1808 m. Mažajame
Tauralaukyje mėgo lankytis Klaipėdoje
rezidavusi Prūsijos karališkoji šeima.
16. Klaipėdos universiteto botanikos
sodas (Kretingos g. 92)
Klaipėdos universiteto (KU) botanikos sodas įkurtas 1993 m. Danės upės slėnyje.
Bendras teritorijos plotas 9,3 ha. Teritorijoje natūraliai auga daugiau nei 250 augalų rūšių, o iš viso parke auga apie 40
tūkst. augalų. Pagrindinė sodo veikla –
sodinti, puoselėti augalus, taip pat vykdomi sėklų ir žaliųjų auginių mainai, kau-

Daugiabučių, kotedžų ir individualių
namų gyvenvietę, užimančią 5,3 hektaro teritoriją, supa Klaipėdos universiteto
botanikos sodas, Kretingos gatvė ir Danės upė. Per kvartalą nutiestos dvi naujos gatvės – Senvagės ir Žolynų. Naujos
gyvenvietės statyba prasidėjo 2004 m.
Sovietmečiu čia buvo įsikūrusi įmonė,
kuri rūpinosi viso miesto apželdinimu, jos
kaimynystėje veikė žirgynas. Toliau tarp
Danės upės ir Kretingos gatvės plyti sodininkų bendrijos.
18. Upė danė
Per Klaipėdos miestą teka trys upės: Danė,
Smeltalė ir Kretainis. Ilgiausia jų – Danė,
nuo versmių iki Bajorų kaimo vadinama
Akmena. Prasideda ji pelkėtame miške ir
nuvingiavusi 65 km įteka į Kuršių marias
Klaipėdoje. Upė teka Kretingos ir Klaipėdos rajonuose. Baseino plotas 595 km².
Iki 1981 m. upė vadinta Dangės vardu.
19. Luizės mikrorajonas
Luizės mikrorajonas išsidėstęs tarp Kretingos, Panevėžio, Anykščių ir Pievų gatvių bei Šiaurės prospekto. Nuo XVIII a.
pab. didžioji dalis šių žemių priklausė
Luizės dvarui, todėl rajonui suteiktas toks

pavadinimas. Dvaro įkūrėjo, Prancūzijos ir
Švedijos konsulo Prūsijoje Ch. W. Wachseno statytas gyvenamasis namas (Liepų g. 62) išliko beveik nepakitęs iki šių
dienų. Luizės gyvenamųjų namų rajone
dominuoja privatūs pastatai. 1992 m. čia
įkurta Šv. Kazimiero parapija, o 2007 m.
pašventinta naujai pastatyta bažnyčia.
Bažnyčioje galite pamatyti kone didžiausią Lietuvoje vitražą (aukštis 11 m, plotis
4,5 m), kurį sukūrė K. Morkūnas ir E. Valiūtė.
20. Lcc universitetas (Kretingos g. 36)
1991 m. Lietuvos krikščioniškasis koledžas (LCC) savo veiklą pradėjo Panevėžyje, tačiau 1992 m. persikėlė į Klaipėdą.
Nuo 2000 m. LCC – privatus krikščioniškas laisvųjų menų amerikietiško modelio
universitetas, kuriam būdingas interaktyvus dėstymo būdas ir bendruomeniškumas.
21. Vynerio promenada (dabartinė
Kretingos g.)
XIX a. II pusėje Klaipėdos miestas su Tauralaukiu buvo sujungtas medžiais apsodintu pasivaikščiojimo taku, vadinamąja
Vynerio promenada, kuri prasidėjo ties
dabartine Lietuvininkų aikšte. Šios promenados tiesimą inicijavo ir finansavo
žymus Klaipėdos pirklys, miesto tarybos
narys, filantropas ir mecenatas J. L. Vyneris. Gyvenimo pabaigoje surašytame
testamente jis visą savo turtą, daugiau
kaip 300 000 talerių, paliko miesto bendruomenės poreikiams. Didžioji Vynerio
promenados dalis išliko iki šių dienų, tačiau senųjų medžių neliko, sovietmečiu
takas apsodintas liepomis.
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1. IV, arba Baltijos, gyvenamasis
rajonas

Dviračiu po pietinę
Klaipėdos miesto dalį
Ilgis 9,5 km
Trukmė 50 min.

Baltijos – IV rajonas, pastatytas buvusio
Pempininkų kaimo vietoje 1969–1974 m.
Po antrojo pasaulinio karo čia buvo įkurtas sovietinis „Baltijos“ kolūkis. Rajonas
žaliąja zona ir visuomeninės paskirties
pastatais padalintas į dvi dalis: Pempininkų – palei Taikos prospektą ir Neringos – išilgai Šilutės plento. 92 ha plote
projektuotas rajonas 24 tūkstančiams
gyventojų. Rajonas užstatytas stambiaplokščiais ir mūriniais penkių aukštų bei
mūriniais devynių aukštų namais, kurie

buvo specialiai projektuoti šiam rajonui.
Devynaukščiai mūryti iš raudonų ir geltonų plytų, balkonų plokštėms naudota
žydra glazūra.
2. „Pempininkų“ visuomeninis centras
ir fontanas (Taikos pr. 81)
„Pempininkų“ visuomenininis centras
pastatytas 1968–1972 m. (architektas
A. G. Tiškus). Centre suplanuotos visuomeninio maitinimo, prekybinio-buitinio
aptarnavimo įstaigos, kino teatras ir biblioteka. Architekto A. G. Tiškaus sukurtas
ir pagrindinis aikštės meninis akcentas –
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vandens baseinas su fontanu ir metalinėmis vėtrungėmis. Pempininkų aikštės
vėtrunges apie 1975 m. sukūrė ir pagamino dailininkas-graveris H. Urbaitis. A.
G. Tiškaus suprojektuotas ir 2016 m. restauruotas lauko baseinas su įsimintinu
skulptūriniu akcentu yra pradžia per visą
rajoną einančiam pėsčiųjų takui.
3. Draugystės parkas
Draugystės parką, kaip žaliąją pietinės
miesto dalies šerdį, jungiančią keturis
mikrorajonus, buvo numatyta įkurti dar
1962 m. Parkas driekiasi XVI a. įsikūrusios
Gedminų (Gotzhofen) dvaro valdos teritorijoje. Pirmoji žaliosios šerdies atkarpa
įkomponuota į Baltijos rajoną, kita dalis
įsiterpė tarp Gedminų gyvenamojo rajono
mokyklų ir bendrabučių. Parke pasodinta
medelių, įrengti takai, sutvarkyti tvenkiniai. 1975 m. prie viešojo transporto stotelės Debreceno g. atidengtas simbolinis
parko įkūrimo akmuo. Parko atkarpoje
nuo Debreceno g. iki Statybininkų prospekto statoma Šv. Brunono Kverfurtiečio
bažnyčia ir vienuolyno kompleksas.
4. Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
(Debreceno g. 3)
2007 m. sausio 7 d. Klaipėdoje įkurta
nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija. Lietuvoje konventualai (pranciškonai)
įsikūrė XIII a. Jie prisidėjo prie švietimo ir
kultūros skleidimo, lietuvybės stiprinimo,
jų patalpose buvo įkurta pirmoji lietuviška mokykla. Klaipėdoje laikinoji parapinė
koplyčia (parapijos namuose) įsikūrusi
Debreceno g. 3. Šalia statoma bažnyčia ir
pranciškonų vienuolynas – suplanuota,
kad bažnyčios ir vienuolyno kompleksas
bus keturių dalių: 300 kv. m koplyčia su
bendruomenės centru, kuriame bus kino
salė, patalpos suaugusiųjų ugdymo cen20 | D V I R A Č I U P O K L A I P Ė D Ą

trui, vaikų ir jaunimo bei anoniminių alkoholikų grupėms; 500 kv. m bažnyčia;
varpinė ir vienuolynas, kuriame nuolat
gyvens penki vienuoliai.
5. Debreceno mikrorajonas
1970-aisiais metais užsimezgė Klaipėdos
ir tuometinės Vengrijos Liaudies Respublikos Debreceno miesto draugystė, dėl
šios priežasties naujai statomą rajoną
pietinėje miesto dalyje nuspręsta pavadinti Debreceno vardu. Debreceno gyvenamajame mikrorajone iki XX a. vid.
plytėjo pelkėti Gedminų dvaro plotai, prie
dvaro buvo įsikūręs kaimas. Debreceno
gyvenamojo rajono būstai pirmieji Klaipėdoje pastatyti iš plokščių – iki tol namai
buvo statomi iš plytų. Nuo Taikos prospekto iki Šilutės plento per mikrorajono
vidurį buvo suprojektuota žalioji juosta,
kurioje kūrėsi mokyklos ir darželiai. Architektai daug dėmesio skirdavo pėstiesiems – Debrecene yra įrengta 500 m
ilgio alėja, Taikos prospektą jungianti su
Draugystės parku.
6. V, arba Gedminų, gyvenamasis rajonas
V gyvenamasis rajonas pastatytas 1975–
1977 m. (arch. A. Vitonis) senojo Gedminų
dvaro laukuose tarp Taikos pr., Debreceno
g., Šilutės pl. ir Statybininkų pr. Jį sudaro
du mikrorajonai – Debreceno ir Naujakiemio. 113 ha teritorija, išsaugant reljefo
nelygumus, užstatyta tipiniais penkių ir
devynių aukštų stambiaplokščiais gyvenamaisiais namais. Projekto naujovė –
dvylikos aukštų gyvenamieji namai su
visuomeninės paskirties patalpomis. Nuo
1974 m. stambiaplokščių namų galiniai
fasadai purkšti skirtingų spalvų apsauginiu dekoratyviniu mišiniu.
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7. Gedminų dvaras
(Statybininkų pr. 2)
Gedminų ūkis (Gedmin-Herde) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas
1588 m. 1657 m. dvaro savininku tapo
apskrities valdytojas Frydrichas fon Giocenas, dvarui suteiktos Kulmo, o vėliau
ir bajoriško dvaro teisės. XVII a. dvaras
apėmė dalį Žardininkų, Smeltės, Kalotės
ir Tauralaukio dvarų teritorijos ir buvo
vienas didžiausių Klaipėdos apylinkėse
iki XIX a. vidurio. 1851 m. didžiąją Gedminų dvaro dalį įsigijo Karlas Frydrichas
Gubba. Jis 1859 m. pastatė neobarokinius rūmus, iškasė dirbtinius tvenkinius.
1900 m. rūmai rekonstruoti, juose atidaryta pradinė mokykla. 1965 m. dvaro
teritorija prijungta prie miesto, nugriauti
senieji ūkiniai pastatai, sunaikinta dvaro koplyčia. 1981 m. atlikta dvaro rūmų
rekonstrukcija, 1983 m. dvare įsikūrė E.
Balsio menų gimnazija.
8. VI – Žardininkų rajonas ir I. Simonaitytės kalnas
Žardininkų rajonas (arch. R. Valatka) išsidėstęs tarp Statybininkų pr., Vingio g.,
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Smiltelės g. ir Taikos pr., užima beveik
100 ha plotą. 1981 m. pastatytame rajone tobulesnė namų estetinė išvaizda, jie
„aprengti“ architektūrinėmis detalėmis.
Du gyvenamieji mikrorajonai pastatų išsidėstymu primena raides L, per vidurį,
kaip Draugystės parko tęsinys, 1979 m.
suprojektuotas parkas su dviračių takais
ir tvenkiniu. Tvenkinio viduryje sukurta
sala paukščiams, kur gyvena ir peri gulbės, didžiosios antys, rudagalviai kirai ir
kt. paukščiai. Parko akcentas – natūraliai
susiformavęs I. Simonaitytės kalnas. I.
Simonaitytės vardas rajono gatvei ir kalnui suteiktas siekiant įamžinti žymiausią
Klaipėdos krašto rašytoją, 1921–1939 m.
gyvenusią ir kūrusią Klaipėdoje.
9. Mykolo Apvaizdos stačiatikių cerkvė
(Smiltelės g. 14A)
Klaipėdos Mykolo Apvaizdos cerkvė pastatyta 2008 m. 2013 m. iš Rusijos senosios
tapybos centro Palech atvykę dailininkai
cerkvės skliautus dekoravo jūriniais motyvais. Freskose pavaizduotas šv. Mikalojus, atpasakotas vaikščiojimo vandeniu
siužetas, pateikti epizodai iš žvejybos,

prekybos ir karinio laivyno istorijos. Iš
56 Lietuvos stačiatikių cerkvių vienintelė
Klaipėdos Mykolo Apvaizdos cerkvė yra
papuošta jūrine tapyba. Jūrinių mazgų ir
inkarų simboliai įkomponuoti ir į cerkvės
teritoriją juosiančią tvorą. Cerkvės teritorijoje yra pastatytas pilko granito kryžius,
kuriame iškalta į reisą išplaukiančio jūrininko malda šv. Mikalojui. Prie cerkvės
veikia kelios sekmadieninės mokyklos,
vaikų kūrybinės dirbtuvės, biblioteka,
kino salė.

kano monsinjoro Jono Gedvilo iniciatyva.
Mokykla savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis. Siekiama, kad dorinis
auklėjimas būtų viso ugdymo proceso
pagrindas. Mokykla pavadinta nusipelniusio pedagogo ir vaikų literatūros rašytojo Prano Mašioto, kuris 1924–1929 m.
dirbo Klaipėdoje lietuviškos gimnazijos
direktoriumi, vardu. Jo pasakyti žodžiai
,,Vienybės, daugiau vienybės ir bendro
gerai organizuoto darbavimosi visur...“
tapo šios mokyklos motto.

10. Šv. Juozapo Darbininko katalikų
bažnyčia (Smiltelės g. 27)

12. VII, arba Bandužių, gyvenamasis
rajonas

Šiuo metu Klaipėdos mieste yra 5 katalikų
bažnyčios ir dar viena statoma. Klaipėdos
šv. Juozapo Darbininko parapijos atsiradimo iniciatorius – prelatas Bronislovas
Burneikis. 1991 m. pradėti mūrinės Šv.
Juozapo Darbininko bažnyčios statybos
darbai. Kun. Bronislovo Burneikio pageidavimu į parapiją atvyko vienuoliai
jėzuitai, statomos mūrinės bažnyčios patalpose prisiglaudė ir 1995 m. įkurtas Dvasinės pagalbos jaunimui centras. Kartu su
jėzuitų vienuoliais šioje parapijoje dirbo
ir Švenčiausios Jėzaus Širdies tarnaičių
seserų kongregacijos seserys (širdietės). 2000 m. šv. Mišios pirmą kartą aukotos didžiojoje bažnyčioje. Nuo 2009 m.
parapijai vadovauja kunigas, teologas
dr. Vladas Gedgaudas. Jo pastangomis
šventoriuje pastatytas 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejų menantis kryžius.

Bandužiai – paskutinis ir pats didžiausias
Klaipėdos pietinės dalies gyvenamasis
rajonas, suplanuotas buvusio Bandužių
kaimo vietoje 1974–1985 m. Lietuvininkų
kaimų, sunaikintų plečiant miestą, pavadinimais pavadintos Bandužių, Markučių,
Kuncų, Budelkiemio ir kt. gatvės. 139 ha
ploto teritorija išsidėsčiusi tarp Smiltelės
g., Šilutės pl., Jūrininkų pr. bei Taikos pr.
Numatyta, kad čia įsikurs 38 tūkst. gyventojų. Iš šešių mikrorajonų spėta pastatyti tik keturis. Statyti 5, 9 ir 10 aukštų
stambiaplokščiai bei 12 ir 16 aukštų monolitiniai gyvenamieji namai.

11. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija (Varpų g. 3)
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija –
dieninė bendrojo lavinimo mokykla, įkurta
1997 m. Lietuvos krikščionių demokratų
partijos Klaipėdos skyriaus narių ir de-

13. Sąjūdžio parkas
Minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
20-ąsias metines, 2008 m. Klaipėdoje
tarp Laukininkų ir Varpų gatvių įkurtas
Sąjūdžio parkas. 8,3 ha plotą užimančiame parke nutiesti pėsčiųjų ir dviračių
takai, sukurtos vaikų žaidimų aikštelės,
sporto aikštynai, įrengta geriausia Lietuvoje 1000 kv. m riedlenčių ir BMX dviračių
trasa, įrengtas amfiteatras su aikštele
renginiams, iškasti tvenkiniai. Parką puošia skulptoriaus S. Mišeikio dar Sąjūdžio
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metais sukurta skulptūra, primenanti besiskleidžiantį žiedą, architektas R. Marčius. Parke pasodinti 276 rūšių medžiai.
14. Balandinė (Varpų g. 31)
Žinoma, kad iki XX a. trečiojo dešimtmečio balandžiai naudoti oro pašto tarnyboje tarp Klaipėdos ir Šilutės. Klestėjimo
laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje išvestos
kelios balandžių veislės, žymiausia jų –
Klaipėdos aukštaskraidžiai. Būtent jų
dėka Klaipėda yra vienintelis Lietuvos
miestas, turintis atskirą bendravardę
balandžių veislę. Pirmoji draugija „Balandininkų susivienijimas“ (Taubenzüchtersverein) Klaipėdoje buvo įsteigta 1896 m.
Karvelidė-balandinė – neatsiejama praeities miestelių statinių dalis. Klaipėdos
kiemuose stovi penkios balandinės (dauguma jų – pietinėje miesto dalyje).
15. Žardė ir Alksnynė
VI gyvenamojo rajono vietovardis Žardė
kildinamas iš vandenvardžio Sarde, vieno
iš Smeltalės upelio intakų. XI–XII a. čia
buvusias gyvenvietes saugojo Žardės ir
Laistų piliakalniai. Ant Žardės piliakalnio
stovėjo 1253 m. minima kuršių pilis Žardė.
Alksnynės mikrorajono, suprojektuoto
1975 m. buvusių daržų vietoje, pavadinimas pasiskolintas iš gyvenvietės Kuršių
nerijoje. Čia statyti 5, 9, 10 ir 12 aukštų
gyvenamieji pastatai, jiems statyti naudotos raudonos dekoratyvinės plytos ir
pirmą kartą Klaipėdoje – lodžijų aptvėrimo plokštės su marmuro apdaila. Alksnynėje buvo statomi prestižiniai butai:
didesni, geresnio išplanavimo. Kvartalo
kiemai nedideli, užstatymas suformuotas taip, kad maksimaliai apsaugotų nuo
atšiaurių vakarų ir šiaurės vakarų vėjų.
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Pastatai išdėstyti „prastumiant“ juos vienas kito atžvilgiu, kad kuo mažiau tektų
„žiūrėti į kaimyno langus“.
16. Naujasis turgus (Taikos pr. 80)
Seniausia turgavietė Klaipėdos mieste
XVIII–XX a. buvo įsikūrusi dabartinėje
Teatro aikštėje. Antroji turgavietė įrengta
Friedricho priemiestyje, dabartinio Senojo turgaus vietoje. Vėliau turgūs vyko ir
kitose miesto vietose: Dangės upės krantinėse, dabartinės Liepų gatvės pradžioje
ir kt.
Vieta turgavietei statyti buvo parinkta
dar 1979 m., tačiau statybos užsitęsė ir ji
atidaryta tik 1989 m. Naujajame turguje
įrengtos 158 prekiavimo vietos, taip pat
„universamo“ tipo maisto prekių parduotuvė, buitinio aptarnavimo kompleksas,
pastogės sezoninei prekybai ir 40 vietų
viešbutis. Pabrėžiant Naujojo turgaus
išskirtinumą – ypatingą žuvų produktų
pasiūlą, turgavietės iškaboje nuspręsta
panaudoti delfino simbolį.
17. Kino teatras „Jūratė ir Kastytis“
(Taikos pr. 105)
Viena iš pagrindinių laisvalaikio pramogų XX a. buvo kino teatrai. Klaipėdoje
sovietmečiu įkurti net septyni kino teatrai: „Baltija“, „Aurora“, „Vaidila“, „Vaiva“,
„Švyturys“ („Kapitolijus“), „Žemaitija“,
„Jūratė ir Kastytis“. „Jūratė ir Kastytis“ –
septintasis kino teatras, pastatytas pagal tipinį projektą, pritaikytą konkrečiai
vietovei. Jame buvo numatytos dvi 400
ir 200 vietų salės. Tarp salių suplanuotas
platus vestibiulis, o bilietų kasos iškeltos
į atskirą priestatą. Planuota, kad šiose kasose bus parduodami bilietai į visus septynis Klaipėdos kino teatrus. Pagrindinės
statybinės medžiagos – raudonos plytos
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ir betonas. 1977 m. kino teatro sieną papuošė skulptoriaus G. Jonkaus skulptūra
„Jūratė ir Kastytis“. Šiuo metu kino teatras uždarytas. 2012 m. kino teatro įranga
išvežta į Palangos „Naglio“ kino teatrą.
18. „Debreceno“ visuomeninis prekybos centras, fontanas ir miestų draugystės ženklas
XX a. aštuntajame dešimtmetyje, siekiant
įamžinti Klaipėdos ir Debreceno miesto
draugystę, V Gedminų rajone pastatytas
prekybos centras bei šiek tiek anksčiau
pastatytas gyvenamasis rajonas įgavo Debreceno vardą. Už „Debreceno“
prekybos centro projektą architekto G.
Tiškaus vadovaujama grupė buvo apdovanota TSRS architektų sąjungos diplomu ir premija. „Debreceno“ visuomeninis
prekybos centras buvo didžiausias tuo
metu Klaipėdoje. Buvo apskaičiuota, kad
vienas „Debreceno“ prekybos centras
galėtų aptarnauti visą Kretingos miestą.
Maisto prekių parduotuvėje buvo įdiegta
savitarna. Čia buvo sukurta kone tobula
prekybos sistema, kurios pažiūrėti važiuodavo ekskursijos ne tik iš Vilniaus ar
Kauno, bet ir iš visos Sovietų Sąjungos.
Granitinio dekoratyvinio fontano, pastatyto 1976–1977 m. Debreceno rajone,
autorius A. Bosas. 1970 m. skulptorius
L. Garla Taikos prospekto ir Debreceno g.
sankirtoje suprojektavo miestų draugystei skirtą ženklą, kuriame pavaizduoti Debreceno ir Klaipėdos herbai. Debreceno
ženklas atnaujintas 2015 metais.

irvingistų bendruomenių kontinentinėje Europoje XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje susikūrė Klaipėdoje. Atkūrus
LR nepriklausomybę, 1991 m. NAB kaip
netradicinės religinės bendruomenės
įregistruotos Kaune, Klaipėdoje ir Šilutėje. 1996 m. Klaipėdos bendruomenė
įgijo savo bažnyčios pastatą Taikos pr.
72. Klaipėdoje NAB vienija 400 narių.
Pasaulyje šiai bažnyčiai priklauso apie 9
milijonai žmonių, tikėjimo pagrindas remiasi Senuoju ir Naujuoju Testamentais ir
pripažįsta tik tris sakramentus: Šventąjį
krikštą vandeniu, Šventąjį paženklinimą
ir Šventąją vakarienę. Šioje bažnyčioje
nėra Eucharistijos šventinimo (šv. Mišių).
20. Žvejų kultūros rūmai
(Taikos pr. 70)

19. Naujoji apaštalų bažnyčia
(Taikos pr. 72)

Sovietmečiu į pietus išsiplėtęs Klaipėdos
miestas buvo užstatytas tipiniais plytiniais ir stambiaplokščiais gyvenamaisiais namais. Iš suplanuotų 9 gyvenamųjų
rajonų pastatyti 7. Žvejų kultūros rūmai
pastatyti IV Baltijos rajono teritorijoje
1981 m. Tai 8 tūkst. kv. m raudonų plytų
pastatas. Rūmų kompleksas suplanuotas
3 ha plote ir suskirstytas į tris zonas – tai
žiūrovų erdvė, klubas ir sporto salė. Už
rūmų įrengtos atviros tinklinio ir krepšinio aikštelės. Didžiojoje salėje 1127
vietos, o mažojoje 200. Didžiojoje salėje
įrengta tam laikmečiui itin moderni besisukanti visiškai mechanizuota ir automatizuota scena. Žvejų kultūros ir sporto
rūmai buvo atidaryti 1982 m. ir ilgą laiką
jie buvo laikomi prestižiniais. Ir dabar čia
repetuoja meno kolektyvai, vyksta įvairūs
renginiai.

Naujosios apaštalų bažnyčios (NAB) šaknys siekia XIX a. vid. Anglijoje prasidėjusį irvingistų judėjimą. Viena pirmųjų

Nuotraukų autoriai: Andrius Pelakauskas, Grantas
Martinkevičius, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras.
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