KIRO JŪRININKO PĖDOS
KLAIPĖDOJE
KITI MARINISTINIAI OBJEKTAI:
• Lietuvos jūrų muziejus
(Smiltynės g. 3)
XIX a. antroje pusėje pastatytas Nerijos fortas per Antrąjį pasaulinį karą
buvo beveik sugriautas, bet 1979 m.
atstatytas ir čia atidarytas Lietuvos
jūrų muziejus. Muziejuje įrengti
akvariumai su Baltijos ir tropinių jūrų
žuvimis bei jūrų gamtos ekspozicija,
Lietuvos laivybos istorijos ekspozicija, senovinių ir šiuolaikinių inkarų
kolekcija.

Jurine
KLAIPĖ DA

• Uosto vartai
Klaipėdos uosto vartus sudaro pietinis ir šiaurinis molai, kurie saugo
uostą nuo bangavimo, ledonešio,
užnešimo sąnašomis. Šiaurinis molas yra mėgiama miestiečių pasivaikščiojimų vieta.
• Pasukamasis (grandinių) tiltas
(šalia Žvejų g. 22)
Rankomis pasukamas metalinis tiltas per piliavietės kanalą – unikalus,
1855 metais pastatytas objektas. Jis
pagamintas iš kniedytos geležies,
papuoštas grandinėmis, todėl iki
Antrojo pasaulinio karo vadintas
„Grandinių tiltu“. Du žmonės tiltą
pasuka taip, kad laivai galėtų įplaukti į Pilies uostą.
• Robert Meyhoefer
laivininkystės pastatas
(Žvejų g. 2)
Šis pastatas statytas 1923 m. pagal
Čikagos dangoraižių projektus. Pastato projektas bei statyba buvo kuruojama paties prezidento Antano
Smetonos, susižavėjusio Čikagos
statiniais. Tai buvo pirmasis daugiaaukštis Klaipėdoje, kuriame įrengtas
ir pirmasis liftas.

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
Turgaus g. 7, LT-91247 Klaipėda
Tel.: +370 46 412186, +370 687 52051
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedatravel.lt
Informacija apie Klaipėdos lankomas vietas ir renginius;
Tradicinės ir išskirtinės ekskursijos po Klaipėdą ir regioną;
Klaipėdos ir Lietuvos suvenyrai;
Renginių organizavimas (MICE, pramoginiai);
Viešbučiai, maitinimas, transportas.
Nuotraukos: Andrius Pelakauskas, Ala Jeﬁmova (KU Jūrinių tyrimų instituto archyvas), Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos
centras

Kiras – jaunas ir senas, išdykęs ir rimtas,
smaližius ir gurmanas – yra tiesiogiai
susijęs su Klaipėda, uostu ir jūra.

PAŽINKITE KLAIPĖDĄ KARTU SU KIRU!

SANDĖLIAI:

• Druskos sandėlis (Turgaus g. 37A) buvo pastatytas
1770–1780 metais virš dalies lietuvių Mikalojaus bažnyčios
pamatų. XIX a. viduryje čia veikė silkių rūšiavimo ir kokybės
kontrolės įstaiga.
• „Du broliai“ (Žvejų g. 4, 4A) – 1861 m. pastatytas „Dange“
silkių sandėlis bei greta jo dešimtmečiu vėliau pastatytas
„Germania“ žemės ūkio produktų sandėlis dėl panašios
architektūros buvo vadinami „dviem broliais“.
• Linų sėmenų sandėlis (Aukštoji g. 3) – XVIII a. statytame
fachverkiniame sandėlyje buvo sandėliuojami, rūšiuojami,
supilami į statines ir parengiami išplukdyti linų sėmenys.
• Ryžių malūnas (Žvejų g. 22) – XVIII a. pastatytas sandėlis,
kuriame buvo įrengtas malūnas, skirtas iš Kinijos atgabentiems ryžiams apdirbti. Po Antrojo pasaulinio karo
pastatas sugriautas ir iki mūsų dienų išliko tik pirmo aukšto mūriniai fragmentai. Šiuo metu pastatas atstatytas,
jam grąžinta autentiška forma.
• Karlo sandėlis (Žvejų g. 18) – spėjama, kad taip jis galėjęs būti pavadintas todėl, kad šalia stovėjo Karlo tiltas. Čia
buvo laikomi grūdai, sėklos bei pašarai, buvo įrengtas ir slipas, veikęs iki XIX amžiaus pabaigos. Sandėlį (Žvejų g. 18A),
manoma, pastatė turtingas pirklys S. Sch. Michelzen.
Jame buvo laikoma geležis, metalo dirbiniai.

LAIVŲ STATYKLOS:

• Dabartinė Teatro aikštė bei Dienovidžio skveras – buvusio
Danės / Dangės upės uosto komplekso dalys. Čia XVI a.
buvo statomi jūriniai burlaiviai.
• Pauliaus Lindenau laivų statykla (Priešpilio g. 9).
1919 m. P. Lindenau įkurtoje laivų statykloje buvo statomi
metaliniai ir mediniai laivai, veikė mašinų fabrikas ir liejykla. 1922 m. šioje statykloje pastatytas pirmasis geležinis
jūrinis laivas – krovininis garlaivis. Iki šių dienų išlikęs elingas su slipu.

LAIVAI VETERANAI:

• Laivai-veteranai – Lietuvos jūrų muziejaus eksponatai:
tai ir žvejybos traleris „Dubingiai“ – kadaise jis žvejojo
Atlanto vandenyne, o dabar šio laivo triumuose įrengtoje
salėje rengiamos parodos, vasaros sezono metu veikia

pastovi XVIII–XIX a. graviūrų ekspozicija; 1949 m. pastatyti
motorinė dorė bei mažasis žvejybos traleris „Kolyma“,
kurėnas „SüD.1“ – tokiomis burvaltėmis buvo žvejojama
Kuršių mariose iki XX a. vidurio.
• Burlaivis „Meridianas“ (Danės / Dangės upės krantinė,
prie Biržos tilto). 1948 m. Suomijoje pastatyta barkentina
dvidešimt metų plaukiojo jūromis kaip mokomasis burlaivis bei tarnavo ugdant būsimuosius jūreivius ir kapitonus. Dabar Danės / Dangės upėje stovintis „Meridianas“
yra neatsiejama Klaipėdos miesto dalis bei uostamiesčio
simbolis.
• Burlaivis „Brabander“ (Kruizinių laivų terminalas). Klaipėdos universiteto mokomasis burlaivis pastatytas 1977
metais Olandijoje. Laivas naudojamas jūrinių specialybių studentų praktikoms bei mokslinėms ekspedicijoms
atlikti. Atstovauja Lietuvai tarptautinėse regatose, dalyvauja miesto renginiuose. Vykdomi istoriniai ir turistiniai
maršrutai Baltijos jūroje aplankant Švedijos, Suomijos,
Latvijos, Lenkijos uostus ir uostelius.

MEMORIALINIAI KNECHTAI

(skulptorius K. Pūdymas, architektas A. Skiezgelas)
Kairiojoje Danės / Dangės upės krantinės promenadoje
galite išvysti šešis paminklinius knechtus, kurie įprasmina
ir pasauliui primena svarbius jūrininkų žygdarbius.
Knechtais pagerbti:
• Gintaras Paulionis, 1994-aisiais irkline valtimi „Alfredas
Jansenas“ perplaukęs Baltijos jūrą;
• jachtos – „Lietuva“, „Dailė“ bei „Audra“, kurios Sąjūdžio
metais, pasidabinusios trispalvėmis, perplaukė Atlanto
vandenyną, šis žygis tapo laisvės simboliu;
• norvegų laivas „Anna of Sand“ – seniausias Europoje
žvejų burlaivis, jo įgula pakartojo norvegų prekybos silkių
kelią ir lankėsi Klaipėdoje 1990 m.;
• jachta „Ambersail“ – ja buriuotojai 2008 m. plaukė aplink
pasaulį turėdami tikslą suburti viso pasaulio
lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos vardo
tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuose
žemynuose.

