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Biržos pastatas ir  
senasis paštas  

Objektų adresai: Danės skveras, 
Klaipėda, Lietuva. 

Biržos pastatas ir senasis paštas yra 
nugriauti. 

Klaipėdos biržos šaknys siekia XVIII 
amžių. 

 Šio amžiaus viduryje suaktyvėjo 
prekyba per Klaipėdos uostą, daugėjo 

pirklių, o šie jungėsi į korporaciją, 
turėjusią didelę įtaką miesto 

ekonomikai ir kultūrai. 
 Klaipėdos pirkliai prie tilto per Dangę 

turėjo savo centrą – biržą, kurioje 
buvo ne tik atliekamos komercinės 

bei finansinės operacijos, bet ir 
leidžiamas laisvalaikis. 

Biržos namas sugriautas per Antrąjį 
pasaulinį karą. 

O duomenų, kur buvo pirmoji 
Klaipėdos pašto stotis, nėra. 

1796 m. mirus pašto viršininkui Witte, 
paštas persikėlė į Turgaus gatvę, kur 

veikė iki 1816  m.  
Nuo 1816 m. paštas veikė Biržos 
gatvė prie Biržos tilto palei Danės 
upę. Pašto pastatas rekonstruotas 

pagal klasicizmo stilių. 
Senojo pašto pastatas po Antrojo 

pasaulinio karo neišliko. 

 



Paminklas „Borussia“  

Objekto adresas: Danės skveras, 

Klaipėda, Lietuva. 

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. 

 Paminklas iškilo prieš Rotušę – 

buvusius pirklio Consentijaus namus, 

kuriuose 1807–1808 m. gyveno 

karališkoji pora ir kurie buvo tapę 

laikinąja Prūsijos rezidencija. 

Buvę klaipėdiečiai mena, jog 

paminklas „Borussia“ buvo nuverstas 

1923 balandžio 8 naktį. 

 Atstatytas 1939 m. 

 Yra duomenų, jog 1945 metų gegužę 

ši skulptūra dar stovėjo.  

Sovietmečiu paminklas sunaikintas. 



Dramblio 
namas  

Objekto adresas: Herkaus 

Manto gatvė 11, Klaipėda, 

Lietuva. 

Dramblio namas – tai buvęs 

fachverkinis sandėlis, stovėjęs 

šalia vilų ir prabangių namų 

Herkaus Manto g. 11.  

1818 m. pastatytas namas 

savo forma priminė pusiau 

perskeltą dramblį, todėl taip ir 

buvo vadinamas. 

 Sandėlis dar vokiečių buvo 

įtrauktas į saugotinų pastatų 

Klaipėdoje sąrašą. 

 Antrojo pasaulinio karo metu 

jis buvo nugriautas. 

 

 



Paminklas karaliui 
Vilhelmui I  

Objekto adresas: Liepų gatvės 

pradžia, Klaipėda, Lietuva. 

 1896 m. Liepų gatvės pradžioje 

buvo pastatytas skulptoriaus 

Roberto Bėrvaldo paminklas 

karaliui Vilhelmui I (1861–1888), 

kurio vardas buvo populiarus, 

nes jam valdant Vokietija 

nugalėjo Prancūziją. 

Tai buvo 2,7 m aukščio statula, 

vaizduojanti karalių Vilhelmą I su 

generolo rūbais. 

 Buvę klaipėdiečiai mena, jog 

paminklas Karaliui Vilhelmui I 

buvo nuverstas 1923 balandžio 8 

naktį. 

 1939 m. Vilhelmo I paminklas 

atstatytas kitoje Liepų gatvės 

vietoje. 

Per Antrąjį pasaulinį karą 

paminklas dingo. 

1939 m. Vokietijai atgavus 

Klaipėdos kraštą, Aleksandro 

aikštė pervadinta Adolfo Hitlerio 

vardu.  

Po 1945 m. bombardavimo 

aikštė nukentėjo, vėliau buvo 

perplanuota. 



Memelio taupomoji 
kasa 

Objekto adresas: Tiltų gatvė 1, 

Klaipėda, Lietuva. 

Prie Biržos tilto, Tiltų g. 1 

vietoje, stovi 1915 metais 

pastatytas geltonos spalvos 

namas. 

 Šis pastatas buvo pirmasis 

miesto bankas. 

 Pastato fasade matyti 

Klaipėdos miesto herbas. 

 Mažas berniukas, esantis ant 

herbo, yra Kupidonas, 

simbolizuojantis, jog tai yra 

romantiškas miestas. 

 Kitoje pastato pusėje 

skulptūra „Puodynė su 

pinigais“, simbolizuojanti čia 

buvusią pirmąją „Memelio 

taupomąją kasą“. 

Tarybiniais metais (1971) 

namas rekonstruotas, namo 

pirmojo aukšto dalis išgriauta, 

padarytas praėjimo kelias 

pėstiesiems. 



 Danės 
sandėliai 

Objekto adresas: Klaipėda, Lietuva. 

1861–1871 m. buvo pastatyti sandėliai 

prie Danės upės. 

 Iki to laiko čia stovėjo laikini mediniai 

sandėliai. 

 Yra nelengva išaiškinti sandėlių 

savininkus.  

Jie ėjo iš rankų į rankas, buvo 

nuomojami, priklausė įvairioms 

bendrovėms, akcininkams. 

 Galima manyti, kad XIX a. antroje 

pusėje sandėliai dėl savo 

architektūrinio sprendimo panašumo 

miestiečių buvo vadinami Dviem 

broliais. 

 



Friedricho Vilhelmo 
Zyberto spaustuvė 
„Memeler Dampfboot“ 
laikraščio valdyba  

Objekto adresas: Herkaus Manto 

gatvė 1, Klaipėda, Lietuva 

1866 m. šioje vietoje buvusiame 

pastate Friedrichas Wilhelmas 

Zybertas įkūrė spaustuvę.  

Įmonė turėjo spaustuvę, litografiją, 

knygrišyklą, knygyną. 

 Spaudos įmonėje buvo leidžiamos 

knygos, įvairūs smulkūs leidiniai 

lietuvių kalba, skirti Mažajai Lietuvai.  

 Čia buvo išleista apie 80 lietuviškų 

knygų.  

Nuo 1872 m. čia jis leido „Memeler 

Dampfboot“ laikraštį. 

 Pastatas nukentėjo nuo 

bombardavimų – 1944 m. spalio 19 

d. buvo sugriautas šiaurinis pastato 

kampas. Po karo apgriautas pastatas 

rekonstruotas – panaikintas erkeris, 

pakeistas stogo kampas, pastate 

atsirado balkonai. 



Otto Zoeke automobilių 
parduotuvė 

Objekto adresas: Herkaus 

Manto gatvė 24, Klaipėda, 

Lietuva. 

XIX a. viduryje name adresu 

Herkaus Manto g. 24 gyveno 

ir verslą turėjo floristas.  

XIX a. antroje pusėje namas 

perstatytas. XX a. šio namo 

pirmame aukšte buvo 

komercinės patalpos, antrame 

– gyvenamosios.  

Po 1923 m. name buvo 

įsikūręs verslininkas Otas 

Cioke (Otto Zoeke), prekiavęs 

automobiliais ir automobilių 

dalimis. 

 1936 m. statinį įsigijo Pieno 

centras ir pirmame aukšte 

įkūrė užkandinę „Banga“.  

Pastatas nugriautas po 2000 

m. 

 Dabar šioje vietoje prekybos 

centras „Herkaus galerija“. 



Karlo tiltas 

Objekto adresas: Pilies gatvė per 

Danės upę, Klaipėda, Lietuva. 

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, gyvenusiu Klaipėdoje, vardu. 

 Sutikimą vardui davė pats princas 

Karlas 1826 m. liepos 2 d. raštu. 

1877–1878 m. jis perstatytas, o 1902 

m., gavus 127 000 markių subsidiją, 

atnaujintas. 

 Ant Karlo tilto veikė nedidelės 

krautuvėlės, kurios vėliau uždraustos. 

 Tiltas buvo rekonstruotas apie 1974-

1976 m. 



Šv. Jono 
bažnyčia  

Objekto adresas:  

Turgaus gatvė, Klaipėda, 

Lietuva. 

Bažnyčia įkurta XIII a., kai 

pilies kaimynystėje pradėjo 

burtis amatininkai ir pirkliai.  

Bažnyčia greičiausiai 

pastatyta pilies prieigose 

apie 1258 m., o vėliau 

perkelta į rytinę salos dalį. 

2006 metais šalia Danės – 

kur nuo XVI amžiaus 

pabaigos iki 1706-ųjų 

stovėjo pirmasis šv. Jono 

bažnyčios pastatas – rasti 

172 iškilių klaipėdiečių 

palaikai. 

Per 1540 m. gaisrą ji 

nudegė, bet netrukus 

atstatyta. 

Per didįjį 1854 m. gaisrą 

bažnyčia labai nukentėjo – 

sudegė stogas, 

perdengimai, lubos. 

 



Pirklio Argelanderio 
namas  

Objekto adresas: Liepų g. 16, 

Klaipėda, Lietuva. 

Centrinio pašto vietoje (Liepų g.) 

stovėjo pirklio Argelanderio 

namas, kuriame augo gražus 

sodas. Namas buvo vieno 

aukšto su erdviomis 

mansardomis. 1888 m. senasis 

pastatas nugriautas, o vietoje jo 

pastatytas pašto kompleksas. 

Šiandien ant pašto sienos esanti 

memorialinė lenta primena čia 

gyvenusį pirklį Argelanderį. 



Hermano Gerlacho namas-
rezidencija  

Objekto adresas: Herkaus 
Manto gatvė 25, Klaipėda, 

Lietuva. 

Šiame pastate Herkaus Manto 
g. 25 veikia Klaipėdos 

apskrities Ievos Simonaitytės 
viešoji biblioteka. 

 1874 m. Gerlacho šeimos 
palikuonis Hermannas 
Gerlachas seną namą 

nugriovė ir pastatė naują 
rezidenciją. Spaudoje buvo 
rašoma, kad tai gražiausias 

namas mieste. Projekto 
autorius nežinomas. 

 Namas buvo suprojektuotas 
neorenesanso stiliumi. 

Šis pastatas nuo 1936 m. 
skaičiuoja savo kaip knygų 

buveinės metus ir yra 
neatsiejamas nuo Klaipėdos 

literatūrinio gyvenimo bei 
kuriančių asmenybių. 



Geležinkelio 
stotis 

Objekto adresas: Priestočio g. 1, 

Klaipėda, Lietuva. 

Nors Europoje XIX a. antroje pusėje 

sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, 

tačiau Memelis, kurį laiką buvo 

nuošalyje.  

Geležinkelio linija pirmiausiai 

Klaipėdą sujungė su Tilže, statybos 

truko tris metus, o atidarymas įvyko 

1875 m. spalio 15 d. 

Prie senojo, XIX a. pabaigos stoties 

pastato, šiam nebeatitinkant laiko 

poreikių, 1975 m. pradėtas statyti 

naujasis geležinkelio stoties pastatas. 

Klaipėdą siekianti geležinkelio linija ir 

dabar yra labai svarbi jūrų krovos, 

jūros verslo kompanijoms, kurios per 

Klaipėdos geležinkelio stotį ir 

atsiveža, ir išgabena daug krovinių į 

kitus Lietuvos miestus bei kitas 

valstybes. 

 



Biržos 
tiltas  

Objekto adresas: Biržos tiltas, 

Klaipėda, Lietuva. 

Plieninis varstomasis tiltas per 

Danės upę Klaipėdoje tarp Herkaus 

Manto ir Tiltų gatvių.  

Pakeliamas 50 laipsnių kampu iš 

abiejų pusių. 

 Įtrauktas į Lietuvos Respublikos 

nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą. 

 Iki XIX a. vidurio tai buvo vienintelis 

tranzitinis tiltas. 

 Jam buvo skiriama daug dėmesio – 

tiltas buvo daug sykių rekonstruotas, 

perstatytas.  

Tiltas antrojo pasaulinio karo metu 

sugriautas.  

Atstatytas 1948 m., rekonstruotas 

2006–2007 metais. 



Dabartinė Dramblio 
namo vieta 



Dabartinis  Hermano 
Gerlacho namas-rezidencija  



Dabartinė Geležinkelio 
stotis 



Dabartinis Biržos 
tiltas   



Dabartiniai Danės 
sandėliai 


