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Amatų mokykla

Namas adresu H.Manto g. 6 (buv. Liepojos g. 31) šiandien yra komercinės-gyvenamosios paskirties namas, o iki 
antrojo pasaulinio karo čia veikė amatų mokykla.



Biržos pastatas

Biržos pastatas- tai mūrinis dviejų aukštų pastatas su bokšteliu, kurį puošė laikrodis. Šio pastato salėse buvo daug 
skulptūrų, kabojo pirklių dovanoti paveikslai. Jis sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą.



Biržos pastatas ir senasis paštas



Biržos tiltas

Tai- plieninis varstomasis tiltas per Danės upę Klaipėdoje, tarp Herkaus Manto ir Tiltų gatvių. Pakeliamas 50 
laipsnių kampu iš abiejų pusių. Jis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.



Fontanas Simono Dacho atminimui

1912 m. Klaipėdos Teatro aikštėje įrengtas fontanas buvo skirtas Klaipėdoje gimusio poeto Simono Dacho 
atminimui. Skulptūra vaizduoja jaunutę basą mergaitę – vieną iš poeto apdainuotų herojų.



Friedricho turgavietė

Aplink šią turgavietę kūrėsi parduotuvėlės, dirbtuvės, amatininkai, karčiamos, gyveno įvairių tautybių žmonės. 
Turgus visada buvo miesto širdis ir pagrindinis traukos objektas. 



Friedricho Vilhelmo Zyberto spaustuvė, 
„Memeler Dampfboot“ laikraščio valdyba

Įmonės „Siebert“ 1849 m. įkurtas laikraštis Klaipėdoje spausdintas 1865-1944 m. „Memeler Dampfboot“ yra 
seniausias vis dar leidžiamas Klaipėdos krašto laikraštis. Dabar laikraštis leidžiamas Oldenburge, jis iki šiol tebėra 
svarbus išeiviams iš Klaipėdos.



Geležinkelio stotis

Klaipėdos geležinkelio stotyje buvo laukiamoji salė, šalia jos – bilietų kasa, bagažo išdavimo patalpa, raštinės patalpos ir restoranas, 
antrajame aukšte – stoties darbininkų butai. Priešais geležinkelio stotį suplanuota ir išgrįsta pirmoji miesto reprezentacinė aikštė, į 
stotį vedė medžiais apsodinta gatvė. Aikštėje keleivių lūkuriuodavo karietos, vėliau juos pakeitė tramvajus ir automobiliai, autobusai. 



Kareivinių kompleksas

Kareivinių kompleksą sudarė šeši neogotikiniu stiliumi pastatyti pastatai: du pagrindiniai korpusai kareiviams gyventi, 
statinys kulto reikmėms ir valgyklai, kiti trys statiniai skirti štabui, sargybinei, karininkų butams ir sandėliams.



Karlo tiltas

1826 m. kelto per Danę vietoje buvo pastatytas naujas medinis varstomas tiltas, kuris sujungė tarp teatro ir piliavietės 
įrengtą naująją prekyvietę su sparčiai besivystančia šiaurine miesto dalimi. Šis tiltas, pavadintas karaliaus Frydricho 
Wilhelmo III sūnaus princo Karlo vardu.



Paminklas „Borussia“ 

1907 m. pergalės prieš Napoleoną 100 metų sukakties proga buvo atidengtas paminklas „Borussia“, kuris dar buvo 
vadinamas Tautiniu paminklu. Klaipėda tuo metu buvo vienintelis Prūsijos miestas, kurio nebuvo okupavusi 
Napoleono kariuomenė ir kuriame prieglobstį rado Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III su karaliene Luize. 



Parkas buv. Liepojos aikštėje

Po 1854 m. gaisro šioje vietoje buvo pasodinta medžių, o pati aikštė užstatyta tik XX a. pradžioje. Vienu aikštės 
pakraščiu buvo nutiesti tramvajaus bėgiai, vedantys į geležinkelio stotį. Kiek vėliau suplanuota stačiakampė aikštė, kuri 
buvo vadinama Liepojos aikšte. 



Senasis paštas 

Šiame pastate paštui priklausė penki kabinetai ir du kambariai, arklidės penkiems kurjerių arkliams ir pagalbinės 
patalpos. Šis namas buvo Danės pakrantės architektūrinis akcentas. Senojo pašto pastatas po Antrojo pasaulinio karo 
neišliko.



Vaizdas nuo Karlo tilto



Ačiū už dėmesį


