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Daugiasluoksnis
miestas
Man Klaipėda yra miestas su daugybe įvairių
sluoksnių: istorinė, tarpukario, pokario
modernizmo bei šiuolaikinė architektūra kuria
unikalų miesto įvaizdį. Miestui išskirtinę vertę
suteikia uostas, senoji pramoninė architektūra,
o nuotaiką kuria Baltijos jūra, Kuršių marios,
Smiltynė, Girulių miškas, Danės upė, Vilhelmo
kanalas. Mane žavi miestas, kuriame yra daug
persidengiančių sluoksnių.

Ypatingas reginys – stebėti
miesto panoramą, vakarėjančių
Kuršių marių atspindžiuose.
AURIMAS BAUŽYS
Architektas, Senosios perkėlos
projekto idėjos autorius

Kaip gimsta unikalumas
Architektūriniai objektai, laikini ar ilgaamžiai,
gali sujungti geriausias įvairių sluoksnių
savybes. Sumaišius modernias idėjas ir
senąsias istorijas galima sukurti unikalios
architektūros objektus. Klaipėda – tai miestas,
kurį būtina pamatyti iš vidaus ir iš šalies.

ARCHITEKTŪRA
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PASAKOJANTI
ISTORIJAS
ARCHITEKTŪRA
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Geriausios stotelės jūsų nuotraukai:

Norint susidaryti įspūdį apie
Klaipėdos architektūrą, verta
aplankyti senamiesčio kiemelius,
atrasti fachverkinę architektūrą,
bastionų žiedą aplink senamiestį,
Danės upės pakrantes (Danės g.,
Turgaus a., Aukštoji g., Bažnyčių g.
ir Menininkų kiemelį, Teatro g.,
Žvejų g.). Geriau susipažinti su
uostamiesčiu galima pasitinkant
ar išlydint laivus pro uosto vartus
nuo Melnragės molo, Vėtros g. 9, ar
pasivaikščiojant Kuršių marių
pakrante nuo Senosios perkėlos iki
Delfinariumo, Smiltynės g. 3.

Istorinė miesto ekskursija po
senamiestį, o gal Klaipėdos
apžvalga keliaujant atviru
turistiniu autobusu?

klaipėdainfo.lt/ekskursijos

Senasis paštas garsėja lankytojų salės autentišku
interjeru, pašto bokšte esančiu karilionu ir varpų
koncertais Laikrodžių muziejaus kiemelyje.
Klaipėdos centrinis paštas, Liepų g. 16
Klaipėdos universitetas įsikūręs buvusių kareivinių
raudonų plytų ansamblyje. Pasigėrėkite senųjų
meistrų darbu.
Klaipėdos universiteto rektoratas ir senatas, H. Manto g. 84
Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas yra įkurtas
Kopgalio tvirtovėje, žavi ekspozicijomis ir gynybinių
įtvirtinimų požemiais.
Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės g. 3, Smiltynė
Viešbučio „Amberton“ XII aukšto restoranas traukia
1990-ųjų pradžios rafinuotu interjeru ir atsiveriančia
įspūdinga miesto panorama.
„Amberton Klaipėda“, Naujojo Sodo g. 1

2
3

Skulptūrų parkas – po atviru dangumi sukaupta
ryškiausių Lietuvos skulptorių sukurta meno kolekcija iš
uosto gilinimo metu iškeltų riedulių.
Klaipėdos skulptūrų parkas, K. Donelaičio g. 6B
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Senosios perkėlos pastatas Šiauriniame rage kviečia
laukti kelto ir stebėti uosto darbą vasarą – ant stogo
terasos, žiemą – pro didelius vitrininius langus.
Senoji perkėla, Danės g. 1
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Proto laisvė
Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją gimtajame Vilniuje, gavau
paskyrimą dirbti Klaipėdoje. Ir pasirodė, kad tai – geriausias Lietuvos
miestas. Čia mano šeima, profesinė karjera, proto laisvė. Čia nutiko ir
bene reikšmingiausias posūkis mano gyvenime – gavau profesoriaus
kultūrologo Vytauto Jakelaičio pasiūlymą susipažinti su Klaipėdos
karilionu.

Muzikos bokštas

Kultūra

Pakaitomis su kolega Stanislovu Žilevičiumi muzikuojame bokšte.
Atlikėjai yra įpratę matyti publiką ir girdėti jos reakcijas, tačiau
karilionas yra vienas iš retų instrumentų, kuriuo grojant tave girdi
tūkstančiai, bet tu jų nematai ir negirdi plojimų. Bet aš žinau, kad
manęs klauso, o karilionas – įsigyvenęs Klaipėdoje: pabandykite
nutildyti karilioną – klaipėdiečiai kaipmat suklus.
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Unikalus instrumentas
Skambinu
tūkstančiams,
kurių nematau
KĘSTUTIS KAČINSKAS
Pedagogas, docentas,
karilionininkas

Karilionas yra unikalus muzikos instrumentas, kurį sudaro suderintų varpų
komplektas, klaviatūra ir pedalai. Pasaulyje yra daugiau kaip 600 karilionų,
o Lietuvoje – 3, kurių vienas – Klaipėdoje, puoselėjamas koncertinės įstaigos
Klaipėdos koncertų salės. Olandijoje nulietų 48 ypatingo skambesio varpų
galite pasiklausyti prie Klaipėdos centrinio pašto kiekvieną šeštadienį,
sekmadienį ir švenčių dienomis 12 val.
Ekskursijos ir edukacinė programa
į Klaipėdos kariliono bokštą

+370 620 64151; + 370 46 393 962
info@koncertusale.lt

KULTŪRA

IŠGIRSKITE
KLAIPĖDĄ

Klaipėdos koncertų salė –
profesionalaus scenos meno
koncertinė įstaiga, pristatanti
akademinės ir šiuolaikinės
muzikos projektus. Puikios
akustikos ir techninių galimybių
salė tenkina net reikliausius
muzikos virtuozus.
koncertusale.lt
Šaulių g. 36
„Švyturio“ arena – daugiafunkcė
erdvė koncertams, sporto ir
pramogų renginiams.
svyturioarena.lt
Dubysos g. 10
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Galerijos
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
(KKKC) – meno centras, kuriame laukia
parodos, paskaitos, filmai ar meno technikos,
jas gali išmėginti ir vaikai.

Galerija „[si:said]“ – lietuvių ir užsienio
menininkų projektų erdvė.

kkkc.lt

Šiuolaikinio meno „Baroti“ galerija pristato
tapybą, skulptūrą, keramiką, vitražą ir kitus
įvairių menininkų kūrinius.

Didžioji Vandens g. 2

sisaid.lt

Daržų g. 18

„Meno kiemas“, įsikūręs XVIII a. fachverko
sandėliuose, kviečia į meno dirbtuves,
parodas ir seminarus.

barotigalerija.lt

menokiemas.lt

„Klaipėdos galerija“ – personalinės ir grupinės
parodos, vaizduojamasis ir taikomasis menas.

Bažnyčių g. 4

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio
galerija pristato nuolatinę iš Mažosios
Lietuvos kilusio tapytojo ekspresionisto Prano
Domšaičio kūrybos ekspoziciją ir laikinas
parodas.

ldm.lt/pdg

Liepų g. 33

Didžioji Vandens g. 2

ldsajunga.lt/Klaipedos_galerija
Bažnyčių g. 6
Galerija „Pėda“ supažindina su jaunųjų
menininkų darbais.

karciauskas.com

Turgaus g. 10

Klaipėdos kultūros fabrikas –
šiuolaikinių scenos menų
inkubatorius ir koncertų,
spektaklių, dirbtuvių bei
renginių vieta.
kulturosfabrikas.lt
Bangų g. 5A
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Biologo svajonių miestas
Esu biologas, be gamtos neįsivaizduoju savo gyvenimo.
Prieš 40 metų gavau savo pirmą – svajonių – ir, tvirtai
sakau, vienintelį viso gyvenimo darbą Klaipėdos
akvariume. Jį stačiau savo rankomis.

Tarp jūros ir dangaus

Gamta

Visą dieną rūpindamasis spalvingais akvariumo gyventojais savo laisvalaikį skiriu paukščiams: dalyvauju stebėjimo
raliuose, fotografuoju ir piešiu juos. Kartu su kolegomis
esu išleidęs keletą knygų apie paukščius, drugius, jose –
mano piešti šie įstabūs gamtos kūriniai. Mano piešinių
gausu ir kitose knygose apie Lietuvos gyvūniją. Mylintiems
gamtą Klaipėda – būtinas pamatyti miestas.
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Vienintelis Europoje
Klaipėdą būtina pamatyti
mylintiems gamtą
SAULIUS KARALIUS
Lietuvos jūrų muziejaus
Akvariumo ir jūrų gamtos
skyriaus vedėjas ornitologas,
paukščių fotografas ir tapytojas

Po ilgos rekonstrukcijos Klaipėdoje buvo atvertas Jūrų
muziejaus akvariumas, kuris pakeri apžvalginiu tuneliu jo
dugne – lankytojai gali pamatyti povandeninį pasaulį
nesušlapdami ir kartu būdami akvariumo dugne, kai virš
galvos praplaukia daugiau nei 2 m ilgio eršketai. Unikali
patirtis laukia apsilankiusių Delfinariume ir Jūrų muziejuje. Smiltynė, kurioje įsikūręs Jūrų muziejus, yra unikali ne
tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos dalis – būtina pamatyti
čia esančius paplūdimius ir Kuršių nerijos nacionalinio
parko gamtą.

GAMTA

ČIA GAMTA KURIA
GRAŽIAUSIUS
PAVEIKSLUS

1

OLANDO KEPURĖ
GIRULIŲ GIRIOJE

LIETUVOS JŪRŲ
MUZIEJUS

Prie jūros esantis parkas yra botaniniszoologinis draustinis, unikali natūralių
upelių ir ežerėlių sistema, kurios pažiba
– Olando Kepurė – 24,4 m aukščio
skardis-kopa, nuo kurios atsiveria
fantastiškas Baltijos vaizdas.
Pajūrio regioninis parkas, 2 km į šiaurę
nuo Girulių, prie Karklės.

Lankomiausias Lietuvoje jūrų gyvūnijos
akvariumas ir delfinariumas, kuriame
laukia delfinų bei jūrų liūtų pasirodymai.
Vasarą muziejus iš Klaipėdos pasiekiamas
tiesiogiai laiveliais, o visus metus čia
plukdo keltas.
muziejus.lt
Smiltynės g. 3

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
BOTANIKOS SODAS

KURŠIŲ NERIJOS
NACIONALINIS PARKAS

4000 augalų, 250 natūraliai augančių
augalų rūšių Danės upės slėnyje, kur
ąžuolai mena Prūsijos karalių laikus. Čia
susipažinsite su Baltijos kopų augalija,
lietuviškomis vaistažolėmis ir kita
pajūrio flora.
ku.lt/botanikos-sodas/
Kretingos g. 92

Unikalus, UNESCO saugomas gamtos
paminklas – jūros, vėjo, smėlio,
miškų ir kopų derinys, prasidedantis
dar Klaipėdoje, Smiltynėje. Pajūrį
galite pasiekti Smiltynės sveikatingumo
taku. Smiltynės paplūdimys laikomas
gražiausiu ir saugiausiu Klaipėdos
mieste, jis pelnytai didžiuojasi gavęs
Mėlynąją vėliavą – tarptautinį
paplūdimio kokybės ženklą.

Išbandykite ir pažinkite gintaro
gaudymo paslaptis kartu su gidu
Igoriu Osnačiu.
amberguide.lt
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nerija.lt
Smiltynė

9

AKTYVUS LAISVALAIKIS
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Aktyvus
laisvalaikis

Tobulas miestas
„vandeniams“
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Klaipėda yra rojaus kampelis tiems, kurie
mėgsta būti prie vandens ir vandenyje.
Tokiems kaip aš. Čia yra didžiulė vandens
stichijų įvairovė: jūra, marios, upė, ežeras,
tvenkiniai, o veiklos juose ar prie jų rasite
ne tik vasarą.

Jūros energija visus
metus

Vandens pramogos
– ne tik vasarą
AVERJANAS ASOČAKOVAS
„Vandens SUP'ynių“ (irklenčių
ir banglenčių) mokyklos
instruktorius ir savininkas

Klaipėda įsikūrusi prie gana permainingos Baltijos jūros. Stipriausi vėjai, audros
joje siaučia žiemą, bet daug vėjuotų
dienų yra ir rudenį, šiek tiek mažiau –
pavasarį. Vis dėlto mėgstantiems bangas
kiekviena vėjuota diena žada daug
patyrimų. Vasarą Klaipėdoje daugiausia
pučia vakarų vėjai ir vandens temperatūra dėl šios priežasties yra keliais
laipsniais aukštesnė nei, pavyzdžiui,
Švedijoje, tad Klaipėdoje yra ką veikti
visais metų laikais.

AKTYVUS LAISVALAIKIS
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RINKIS BANGĄ:
JŪROS, UPĖS AR
MARIŲ?
Mėgstantiems vandenį Klaipėda gali
pasiūlyti neįkainojamą įvairovę. Irklente, banglente ar kitomis priemonėmis galima išbandyti, kaip sekasi
valdyti skirtingas stichijas: banguojančią jūrą, srovę Danės upėje ar
kiek ramesnes Kuršių marias.
Prie Šiaurinio molo formuojasi
geriausios bangos Baltijos šalyse.
Jos kyla net iki 3-4 metrų.
Klaipėdos svečiams verta pamatyti
Klaipėdos senamiestį iš Danės
upės plaukiant laivu, vandens dviračiu
ar irklente. Dar viena pramoga, kurią
rekomenduojame – jūrinės kanojos.
Klaipėdoje galite išmėginti ir
klasikinius, ir jėgos aitvarus. Valdant
jėgos aitvarą galima kartu plaukti ir
burlente.
Būtina pamatyti Šiaurinį molą,
mokantiems valdyti banglentes,
irklentes (angl. SUP arba stand up
paddle), čia siūlomos ir papildomos
pramogos.
Vėtros g. 9, Klaipėda

PRISIJAUKINKITE
VANDENS STICHIJĄ:

„Vandens SUP’ynės“
vandens SUP’ynės
Smilčių g. 6 (įvažiavimas iš Vėtros g.)

„Banglentė“
banglente
Vėtros g. 8

„Surf Shop“
Surf-Shop-Lithuania
Turgaus g. 4
Vandens dviračių nuoma

1

„Danės upėje“

vandensdviraciaiklaipeda
Danės upės krantinė prie Biržos tilto
Jėgos aitvarų mokykla
lifeislifeteam
Svencelė

„Life is Life“

Mokymai ir inventoriaus nuoma

„Windigo“
windigo
Svencelė
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Festivaliai

Dovanoja galimybes
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Klaipėda su savo vėjo šuorais ir daugiakultūre
istorija man prieš beveik 10 metų padovanojo
galimybių: vadovauti orkestrui, sukurti terpę,
kurioje žmonės norėtų būti aktyviais muzikos
procesų dalyviais. Klaipėda yra geriausia vieta
burti optimistiškesnę miesto bendruomenę,
keisti aplinką tokia, kurioje norisi būti.

Violončelės miestas

Miestas, kuriame gyvena
violončelės idėja
MINDAUGAS BAČKUS
Violončelininkas, Klaipėdos
kamerinio orkestro
meno vadovas

Vienas Klaipėdos išskirtinumų – Klaipėdos
tarptautinis festivalis ir konkursas, prasidėjęs
2017 m. Tokio festivalio neturi joks kitas
Lietuvoje miestas. Gal todėl, kad Klaipėdoje
profesionalus grojimas violončele dėstomas
ilgiausiai – beveik šimtmetį, nuo 1923 m.,
violončelės idėja plėtojama – Klaipėdos
tarptautinėje violončelės akademijoje. Svarbu
ir tai, kad Klaipėdos dydis – optimalus
renginiams. Čia renginiai tampa matomi, o
festivalių scena yra išskirtinė savo įvairove ir
nuolat augančia kokybe.
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ŠVĘSK KARTU
SU MIESTU:
VASARIS
kasmet

KOVASBALANDIS
kasmet

GEGUŽĖ
kas dvejus
metus

BIRŽELISLIEPA
kasmet

Vasaros koncertų ciklas

BIRŽELISLIEPA
kas dvejus
metus

„Parbėg laivelis“

Šviesų festivalis
Tai vienas šviesiausių, įspūdingiausių
ir įsimintiniausių festivalių visoje
Lietuvoje.
jurossvente.lt
„Klaipėdos muzikos pavasaris“
Seniausias Lietuvos muzikos
festivalis, vykstantis nuo 1976 m.
Festivalio išskirtinumas – stambių
formų klasikinės muzikos projektai:
simfoninių bei kamerinių orkestrų
koncertai.
koncertusale.lt

LIEPA
kasmet

Klaipėdos tarptautinis violončelės
festivalis ir konkursas
Įvairių šalių violončelininkai siūlo
pažinti muzikos pasaulį.

BIRŽELIS, Klaipėdos pilies džiazo festivalis
kasmet
Nemokamai rengiami žymiausių
Europos ir pasaulio atlikėjų
pasirodymai.
jazz.lt
BIRŽELIO Klaipėdos kariliono festivalis
24d.
kasmet Varpų garsai kuria unikalų
uostamiesčio garsinį peizažą.
koncertusale.lt

RUGSĖJISSPALIS
kasmet

Viliojantys vakarai parko estradoje po
atviru dangumi, repertuarą sudaro
klasikinės ir džiazo muzikos kūriniai.
koncertusale.lt

Priklauso Tarptautinei folkloro festivalių
organizavimo tarybai prie UNESCO.
Galima pamatyti tradicinio muzikavimo,
dainavimo, tautinio šokio ir kostiumų
pavyzdžius, papročius, tradicijas,
amatus.
etnocentras.lt
Jūros šventė
Vyksta per patį sezono įkarštį – koncertai, pasirodymai, spektakliai, mugė, laivų
regata ir kitos pramogos akims, ausims
ir skrandžiui. Viešbučius rezervuokite iš
anksto!
jurossvente.lt
„Permainų muzika“
Klausytojams pristato geriausius šiuolaikinės XX – XXI a. muzikos pavyzdžius
ir moderniausias raiškos formas.
koncertusale.lt

visas „Salve Musica“
GRUODIS
kasmet Kalėdų laukimo festivalis, siūlantis
susitikti su geriausiais profesionaliosios
muzikos atlikėjais.
koncertusale.lt
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Išpučia sunkias mintis
Klaipėda išsiskiria mintis išlaisvinančia aplinka,
sąlygomis eksperimentuoti, tyrinėti. Čia lengva kurti
ir pasitikrinti savo idėjas. Klaipėdoje nereikia daug
jėgų, kad galėtum nuo visko atsitraukti, pabūti su
savimi ir gamta. Miškas, jūra, smėlis visada yra
keliolikos minučių atstumu. Ir kaip nepaminėsi vėjo.
Jis išpučia visas sunkias mintis. Galbūt jis ir yra
klaipėdietiško dizaino variklis.

Mada ir
dizainas

Uraganinės drąsos pėdsakai

14

Jūra ir uostas į klaipėdietišką dizainą atneša subtilios
ramybės, tačiau miesto atokumas ir stipriausi šalyje
vėjai kartais atpučia uraganinės drąsos. Apibūdinti
klaipėdietišką stilių keblu, jis sunkiai prognozuojamas. Pirmąkart pamatęs galėtum pavadinti „drąsiu“,
tačiau ilgiau čia pagyvenęs verčiau rinktumeisi žodį
„išlaisvinantis“.

Išlaisvinantis Klaipėdos
dizainerių stilius
ASTA LABŽENTYTĖ
Mados tyrinėtoja, tarptautinio mados
festivalio „IKRA MADA“
ir Klaipėdos mados savaitės
organizatorė

Pasislėpusių studijų miestas
Klaipėda unikali tuo, kad čia yra daug įdomių,
sėkmingų kūrėjų, turinčių savo studijas. Visgi jos
kiek paslaptingos: svečiai laukiami, tačiau susitikimus reikėtų derinti iš anksto. Bet patikėkite,
kūrėjai Klaipėdoje atviri, mielai įsileis, parodys,
leis prisiliesti, pasimatuoti, o gal ir įkvėps jus
pradėti kurti!
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ASTOS IR
SOCIALINIŲ TINKLŲ
REKOMENDACIJOS:
Lietuvos dizainerių
parduotuvės ir studijos
Salanida
Mezginiai, išryškinantys asmenybes ir vienijantys šeimas.
Pilies g. 14

salanida

Lighthauzas
Originalios aprangos butikas,
kuris padeda nuspręsti, kas esate,
ką norite atskleisti ir papasakoti
savo stiliumi bei gyvenimo būdu.
Turgaus g. 2

lighthauzas

Baltas ir Butikas
Pasitiks net su 70 skirtingų
Lietuvos dizainerių ir kūrėjų
rūbais, aksesuarais, rankinėmis.
Čia visada atrasite kažką naujo ir
madingo.

Baltas ir Butikas Klaipėda

2ru2ra
Vienas sėkmingiausių ir kartu kontroversiškiausių
klaipėdietiškų mados prekės ženklų.
Sandėlių g. 74

2ru2ra

(dėl vizito – tartis iš anksto)

Maži dalykai
Aksesuarai ir juvelyrika mažytėje studijoje –
senoviniame vaikų darželyje.
Skerdėjų g. 12/2

mazidalykai.keramika
(dėl vizito – tartis iš anksto)

PliusTrys
Interjero aksesuarų ir kostiumų dizaineriai,
kuriantys 3D spausdintuvais, CNC staklėmis,
LED lemputėmis ir kitomis technologijomis.

pliustrys

D6 studija
Jauki dviejų draugių ir dviejų verslo partnerių
drabužių bei juvelyrikos parduotuvėstudija senamiesčio širdyje.

D6Klaipeda

KOPA boutique
Lietuvos dizainerių drabužiai, atrinkti pagal
moterišką priekabumą ir vyrišką logiką.

kopa boutique

Turgaus g. 20
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Eglės Sabaliauskaitės nuotr.

Šiuolaikinis
menas

Banguojantis charakteris

Miestas,
kviečiantis šokti
AGNIJA ŠEIKO
Choreografė, režisierė, šokio teatro
„PADI DAPI Fish” meno vadovė,
Klaipėdos universiteto docentė

Klaipėda yra kūrybai atviras miestas ne tik dėl
jūros, kuri suteikia erdvės pojūtį, bet ir dėl
nuolat pulsuojančio uostamiesčio ritmo. Čia,
kaip ir kiekviename gyvame organizme, vyksta
nuolatinis judesys. Šis miestas turi savo
charakterį. Net galima pajausti, kaip
besikeičiant metų laikams mainosi ir jo
nuotaikos. Dėl to ir grįžau po studijų į
Klaipėdą, čia yra plačios galimybės kurti, kai
miesto savitumas įkvepia judėti pirmyn.

Miesto muzika – žuvėdros
ir kranai
Klaipėda turi savo balsą, kuriame galima
išgirsti klykiančias žuvėdras, dirbančius kranus,
ūkiančius laivus ir, žinoma, kuriančius žmones.
Taip pat turi savo kvapą, dvelkiantį jūros
sūrumu, – vėjo gūsiais jis įsigeria į plaukus ir
drabužius.

ŠIUOLAIKINIS MENAS
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KUR KLAIPĖDOJE
GYVENA MENAS:
Klaipėdos dramos teatras
Tai – ne tik seniausias teatro pastatas
Lietuvoje, bet ir vienas moderniausių
Lietuvos teatrų, su kurio klasikiniu ir
moderniu repertuaru verta
susipažinti.
kldt.lt
Teatro g. 2

„PADI DAPI Fish“
Šokio teatro „PADI DAPI Fish“ šiuolaikinio šokio žanro spektakliai išsiskiria
tarpdisciplinine kūryba, kuri jungia
įvairias meno formas ir kultūrinį paveldą.
padidapifish.lt
Teatro g. 2, Bangų g. 5A, miesto erdvės

Apeirono teatras
Jauniausio profesionalaus Klaipėdos
teatro siekiai – kūrybinė nepriklausomybė bei eksperimentavimo galimybės.
apeirontheatre.net
Turgaus g.16/Tiltų g.12

Klaipėdos valstybinis
muzikinis teatras
Svečius kviečia į muzikinius spektaklius
bei koncertus.
klaipedosmuzikinis.lt
Danės g. 19

Klaipėdos kultūros
centras Žvejų rūmai
Meno kolektyvų namai, kone kasdien siūlantys
po spektaklį, koncertą ar kitą veiklą.
zvejurumai.lt
Taikos pr. 70

Čia įsikūrę:
sceninio meno ir gatvės renginių
Klaipėdos Pilies teatras
gerasteatras
Jaunimo teatras „Be durų“ – spektakliai
skirti vaikams ir jaunimui
TeatrasBeDuru
„Gliukų“ teatras – Beno Šarkos performansų teatras.
Pantomimos teatras „A“ – dramatiškų ir
pramoginių kūrinių teatras.
Pantomimos teatras "A".

Klaipėdos lėlių teatras

Klaipėdos jaunimo teatras

Klaipėdos koncertų salė

Repertuarinis lėlių teatras įdomus ne tik
vaikams, bet ir suaugusiesiems.
klaipedosleliuteatras.lt
Vežėjų g. 4

Pristato originalius turinio ir formos sprendimus,
jungiančius ne tik tradicinę dramą, bet ir muziką,
judesį, ritmą, šviesos meną.
kjt.lt
Bangų g. 5A

Tai repertuarinė koncertinė įstaiga, pristatanti
akademinės ir šiuolaikinės muzikos projektus.
koncertusale.lt
Šaulių g. 36
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Kulinarija

Rožinė klaipėdietiška
svajonė

18

Esu klaipėdietis, čia gimiau ir mokiausi. Prieš
20 metų čia gavau ir pirmąjį savo darbą –
legendiniame, iki šiol sėkmingai veikiančiame
amerikiečių virtuvės restorane „Skandalas“.
Jame kabėjo, o gal ir tebekaba paveikslas su
užrašu „Rose Dinner“. Gal skambės juokingai,
bet tas paveikslas mane įkvėpė mano rožinei
svajonei – turėti savo restoraną. Šiandien jų
turiu du, kurių vienas – „Monai“ – nuolat
reprezentuoja Klaipėdą ir visą Lietuvą
aukščiausiomis „White Guide“ gido pozicijomis.

Palankus kūrybai

Čia lengva įgyvendinti
kulinarines ir verslo svajones
VYTAUTAS SAMAVIČIUS
Vienas geriausių Lietuvos šefų,
restoranų „Monai“ ir „Momo Grill“
vienas iš įkūrėjų

Klaipėdos kraštas kulinariniame kontekste
geriausiai žinomas dėl stintų ar rūkytų karšių.
Palyginti neseniai, tačiau pelnytai, jis atsirado
Lietuvos ir mūsų regiono „Slow food“ kulinariniame žemėlapyje. Miestas tam palankus:
regione daug ekologinių gyvulininkystės ir
augalininkystės ūkių, šviežios jūrų, marių ir
upių žuvys, o solidi verslo ir turistų
bendruomenė reikalauja kokybiško ir įdomaus
maisto visus metus.

KULINARIJA

VYTAUTO IR SOCIALINIŲ
TINKLŲ REKOMENDACIJOS:
KUR PAVALGYTI KLAIPĖDOJE?

MIESTAS, GYVENANTIS ŽMONĖSE

Klaipėdoje yra daugiau nei 100
restoranų ir kavinių, kur pavalgyti, visgi
keliautojų forumuose, tokiuose kaip
„Tripadvisor“, dažnai besikartojančių
pavadinimų yra ne daugiau kaip
kelios dešimtys.

„Monai“
Pirmadieniais, kai nedirba mano
šeimos restoranai, užsuku į
„Flamingo“ barą. Jo savininkas ir
virtuvės šefas Darius Piščikas viską
– ir pirmuosius patiekalus, ir
desertus – daro gerai, paprastai ir
skaniai, o kainos ten – palyginti
nedidelės.
H. Manto g. 38, Klaipėda

flamingobaras

monai.restoranas
Liepų g. 4
Vienintelis „White Guide” reitinguojamas
restoranas Klaipėdoje: šiuolaikinė virtuvė,
sezoniniai ingredientai.

„Ridikai“
restoranas „Ridikai”
Varnėnų g. 7
Artimas kontaktas tarp virtuvės bei
lankytojų ir meniu, kurį lemia šviežios
dienos žuvies ir maisto turgaus pasiūla.

„Dock“
dockburgers
Žvejų g. 4
Gurmaniški mėsainiai iš ekologiškos,
vietos ūkininkų mėsos ir kitų ingredientų.

„Friedricho pasažas“
Friedricho pasažas
Tiltų g. 26A
Išskirtinė vieta Klaipėdos senamiestyje, gyvuojanti
jau dešimt metų. Dominuoja gera virtuvė, puiki
muzika, skoninga aplinka ir svetingumas.
19

KULINARIJA

MIESTAS, GYVENANTIS ŽMONĖSE

„Momo grill“

„Meridianas“

momogrill
Liepų g. 20

restoranasmeridianas
Danės krantinė

Mėsos ir ant grilio kepamų
patiekalų restoranas, patrauklus
ir vegetarams.

1948 m. Suomijoje pastatytas
burlaivis, tapęs miesto simboliu ir
vienu lankomiausių objektų ir
prabangiu restoranu.

„Studio 52“
studio52rest
Žvejų g. 4-29
Šiuolaikinė pasaulio virtuvė iš
klaipėdietiškų produktų ir vienintelė
jautienos brandinimo spinta
uostamiestyje.

„Stora antis“
Stora Antis
Tiltų g. 6
Restoranas, truputį panašus į
antikvarinę parduotuvę, šiek tiek – į
muziejų, truputį – į estrados
žvaigždžių, politikų ir verslininkų
klubą.

20

„Bukowski“
Bukowski baras Klaipeda
Žvejų g. 2
Vakarais kleganti ir šurmuliuojanti
jaunimo užeiga. Bene vieninteliai
„gourmet“ dešrainiai mieste.

„Pepper Grey“
peppergrey.klaipeda
Vingio g. 21
Atokiau miesto centro esanti
Viduržemio jūros regiono ir
armėniška virtuvė, dėl kurios
klaipėdiečiai nepatingi atvykti ir iš
kito miesto galo.

„Meat Lovers“

„Anikės kavinė“

meatloversklaipeda
Danės g. 1

anikeskavine
Teatro aikštė, Teatro g. 7

Vieni čia ateina mėsos patiekalų ir
kavos laukdami kelto, o kiti –
vadovauti laivų eismui uoste!

Įvairūs gėrimai, kavos kokteiliai,
tortai ir pyragai, kurių asortimentas
pritaikomas keičiantis metų laikams.

KULINARIJA MIESTAS, GYVENANTIS ŽMONĖSE

„Kavos architektai“
kavos I ARCHITEKTAI
H. Manto g. 9
Ypatingos kavos studija. Išskirtinė
espreso ir plikyta kava. Kavos
degustacijos.

„NewPort Restaurant“
newportrestaurant
Šaulių g. 28
Restoranas viešbutyje,
miestiečiams ir svečiams siūlantis
platų vietinių jūrinių patiekalų ir
mėsos meniu.

„Tonas“
„Klaipėdos senamiestis“
klaipedos-senamiestis.lt;
Bažnyčių g. 6
Jaunimo ir menininkų mėgstama
kavinė, į kurią klaipėdiečiai eina
dėl legendinių sūrio pirštelių, o
atranda ir kitų patiekalų.

„Piccolini“
Piccolinirestaurant
Sukilėlių g. 6
Šeimos restoranas Klaipėdos
miesto širdyje – senamiestyje,
Anikės aikštėje.

Dunetton Klaipėda
Jūros g. 23
Prisistato kaip „gero tono restoranas“,
kuriame rasite Kuršių nerijos gamtos
įkvėptą interjerą ir šiuolaikinę
europietišką virtuvę.

„Tabu restobar 16“
tabubaras
Šaulių g. 36
Geram maistui nėra jokių tabu. Šalia
Klaipėdos koncertų salės įsikūrusi
jauki vieta lankytojus lepina tuo, kas
tikra. Mažų mažiausiai - jaukia terasa
medžių pavėsyje.

Mažiesiems trūksta desertų? Ekskursijos
po saldumynų pasaulį konditerijos
fabrike „Roshen”.
roshenkids.lt
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Naktinis
gyvenimas

Naktis Klaipėdoje –
kiekvieno asmeninė istorija

22

Daugeliui naktinis gyvenimas reiškia vakarėlius,
dėmesį, muziką ir žmones. Bet man tai – ir didžiulė
istorija: gėrimai, kurie yra brandinti ilgiau nei aš
gyvenu, skonių jungimas. Nakties magijos žaismą
atradau dirbdamas barmenu Klaipėdoje, tobulinau
įgūdžius viename geriausių Dubajaus kokteilių
restoranų, o sulaukęs pasiūlymo prisidėti prie naujo
kokteilių baro Klaipėdoje kūrimo, nedvejodamas
sutikau. Šio miesto naktinis gyvenimas visada buvo
man prie širdies, o aš noriu prisidėti jį dar pagerindamas, pasiūlydamas naujų skonių.
Nenuostabu, kad ir klaipėdiečiams svarbiausia –
žmonės, galbūt jie labiau linkę atsipalaiduoti
didesnėje žmonių masėje. Čia, ypač šiltuoju sezono
metu, audringi ne tik vakarėliai, bet ir jų dūzgės –
mus vis patraukia per dantį, kad „niekad negana“.

Klaipėdiečiams
niekad negana
ŽYGIMANTAS DAUKINTIS
Baro „Bardakas“ vadovas

Atviri ir vėlyvi
Visgi geriausiai Klaipėdą pažinti leis ne skoniai, o
klaipėdiečiai. Naktį jų tikrai sutiksite, bet būkite
nusiteikę, kad klaipėdiečiai į miestą išeina kiek vėliau
nei kituose miestuose. Dievinu vasaros naktimis
matyti šviežiai įdegusius žmones bare. Jie tarsi atneša
saulę į naktinį Klaipėdos miesto gyvenimą.

NAKTINIS GYVENIMAS
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ŽYGIMANTO IR SOCIALINIŲ
TINKLŲ REKOMENDACIJOS:
KUR NAKTINĖTI KLAIPĖDOJE?

„Vivalavita“

Restoranas ir kokteilių baras. Mažų mažiausiai
čia rasite nepakartojamą uosto panoramą iš
20-o aukšto.

VivalavitaRestoranas/
Naujojo Sodo g. 1

Muzikinis klubas „Bluez“
Gyvo garso koncertai porą kartų per savaitę ir
barmenų šou kasdien.

MuzikinisKlubasBluez/
Žvejų g. 8

„Nesė“ Klaipėda

Maistas ir azartiniai lošimai visą parą
senamiesčio širdyje.

neseklaipeda/
Turgaus g. 1

„Sky21 terasa“

„HardShake“

Klaipėdiečių mėgstama vieta vakaro
pradžiai ar tiesiog „ramiam kokteiliui“.

hardshake/
Žvejų g. 10

Baras „Bardakas“

Naktinėtojams žinomas baras „Bardakas“
Kaune ir Vilniuje dabar jau ir Klaipėdoje.

Bardakas. Klaipėda/
Žvejų g. 4

„Mr. Bond Bar“

Paslaptingas, pavojingas, nenuobodus.
Kaip sako pats ponas Bondas, jo savaitgalio
misija yra Klaipėda.

Mr.Bond.Bar/
Žvejų g. 10

„Jazzpilis“

Įrengta 21-ame Klaipėdos centre esančio dangoraižio aukšte „K”. Čia kiekvieną vasaros dieną ir
vakarą galima pasimėgauti gaivinančiais kokteiliais.

Muzikinis klubas, kaip sako įkūrėjai, gimęs iš
meilės gerai muzikai, šokiui, šalia esančiam
bičiuliui ar nepažįstamajam. Renginiai ir
koncertai kasdien.

SKY21terrase
Naujojo Sodo g. 1A

jazzpilis/
Pilies g. 6
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Klaipėdoje „ant bangos“ –
šypsena
Dalinkitės ja!
#VisitKlaipeda
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ATRASKITE SAVĄJĄ
KLAIPĖDĄ:

Persikelkite į Smiltynę ir
Kuršių neriją:

SENOJI PERKĖLA

Danės g. 1

NAUJOJI PERKĖLA

Nemuno g. 8

Tvarkaraščiai ir kita informacija:

keltas.lt

Keltų linijos keleiviams

portofklaipeda.lt/keltu-linijos-keleiviams

Tausokite gamtą ir čiupkite dviratį!
Klaipėdos ir pajūrio regiono dviračių maršrutai ir takai:

Turizmo informacijos centras

Dviračių ir automobilių dalinimosi
paslauga Klaipėdoje:

Taksi paslaugos Klaipėdoje

bicycle.lt/pajuriotrasa/turistams/

klaipedainfo.lt

klaipedainfo.lt/taksi-klaipedoje/

citybee.lt

Autobusais po miestą
klaipedatransport.lt

112

Bendrasis pagalbos telefonas
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1. Teatro aikštė. 1837 m. su Karaliaučiaus opera čia lankėsi ir jai dirigavo
Richardas Wagneris.
2. Stebuklingi varteliai. Skirti atminti Klaipėdoje dirbusius amatininkus.
3. Roberto Meyhoeferio laivininkystės pastatas (Žvejų g. 2). Pirmasis
daugiaaukštis Klaipėdoje, kuriame įrengtas ir pirmasis liftas.
4. Dekoratyviniai paminkliniai knechtai.
5. Sandėliai. Danės krantinė jau XVI a. buvo užstatyta sandėliais.
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objektai

Klaipėdos

kultūriniai-istoriniai

6. Pasukamas tiltelis (grandinių tiltas). „Grandinių“ tiltas veikia ir šiandien.
Tai vienintelis tokio tipo mechanizmas Lietuvoje – tilteliui pasukti reikia 2
žmonių.
7. Didysis elingas. Ryškiausias išlikęs laivų statyklos objektas yra didysis
elingas (nebaigtas statyti).
8. Karinių ir kruizinių laivų terminalas, atidarytas 2003 m.
9. Klaipėdos miesto piliavietė, kur galima susipažinti su Klaipėdos miesto
pilies-tvirtovės, anuomet vadintos „Memelburgu“, gimimu ir raida.
10. Fachverkas – išskirtinė Klaipėdos senamiesčio architektūra.
11. Turgus. Klaipėda garsėjo savo prekyvietėmis. Buvo Žuvų, Malkų, net Šieno
turgūs.
12. Kalvystės muziejus. Dirbtuvėse, iš anksto susitarę dėl užsiėmimo, galite
patys greitai ir nesudėtingai pasidaryti baltiškųjų papuošalų.
13. Reinckės alaus darykla, įkurta 1784 m.
14. Dingusios bažnyčios. Kur dabar stovi namai Tiltų g. 18 ir 19, stovėjo dvi
bažnyčios: lietuvininkų Šv. Jokūbo (dar kitaip vadinta Laukininkų) ir
Reformatų.
15. Žvilgsnis į menininkų kiemelį.
16. Didžioji Vandens gatvė. Anksčiau čia tekėjo senoji Danės upės atšaka,
kurią nuspręsta užversti miestui plečiantis (XVII–XVIII a.).
17. Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia. Ji buvo laikoma gražiausia
Rytprūsiuose.
18. Jono kalnelis. Didingos Klaipėdos gynybinės sistemos išlikusi dalis.
19. „Meridianas“. Pastatytas 1948 m., priklausė Klaipėdos jūreivystės mokyklai
ir buvo daugelio pokario laivavedžių, kapitonų pirmasis laivas. Dabar –
restoranas.
20. Biržos tiltas. Pakeliamas 50 laipsnių kampu iš abiejų pusių.

KLAIPĖDOS KULTŪRINIAI-ISTORINIAI OBJEKTAI
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21. Atgimimo aikštė. Ji buvo formuojama ne iš karto, jos kompozicinė
struktūra ir parametrai keitėsi.
22. Miesto rotušė. Klasicistinio stiliaus namas, 1846 m. čia įkurta Rotušė.
23. Buvęs teismas ir kalėjimo kompleksas. Neogotikos bruožų turintis
kompleksas tapo svarbiausiu Uosto gatvės senuoju architektūriniu
akcentu.
24. Evangelikų baptistų bažnyčia. Klaipėdoje duris atvėrė 1851 m. Tai yra
seniausias Europoje naudojamas baptistų bažnyčios pastatas.
25. Klaipėdos jaunimo centras. 1891 m. čia buvo atidaryta berniukų
gimnazija.
26. Viešbutis „Victoria“, atidarytas 1881 m.
27. Liepų gatvė. Tai yra viena gražiausių Klaipėdos gatvių, kurioje stovi
įvairių architektūros stilių pastatai, buvusios XIX a. pasiturinčių miestiečių
vilos.
28. Klaipėdos laikrodžių muziejus. Kiemelyje įrengtas ekvatorinis saulės
laikrodis, vertikalusis bei horizontalusis saulės laikrodžiai.
29. Senasis paštas. Kompleksas, pastatytas 1893 m.
30. Augustės Viktorijos mokykla (K. Donelaičio g. 4). 1806 m. prie
aukštesniosios berniukų mokyklos buvo atidaryta mergaičių klasė.
31. Skulptūrų parkas. Šioje vietoje buvo apleistos kapinės, o 1977 m. čia
įkurtas Klaipėdos skulptūrų parkas.
32. M. Mažvydo pėsčiųjų alėja. 1968 m. buvo įrengta pirmoji pėsčiųjų alėja
Klaipėdoje.
33. Mergaičių auklėjimo institutas. Pastatytas 1864 m. Herkaus Manto g.
21 institutas tapo nuolatiniais namais apie 20-iai mergaičių iš neturtingų
šeimų.
34. Pirklių prieglauda. 1863 m. pastatyta nusigyvenusių pirklių prieglauda.
35. Hermano Gerlacho namas-rezidencija. Jis buvo medienos
prekybininkas, komercijos tarėjas ir Italijos konsulas, magistrato vadovas,
Klaipėdos garbės pilietis bei mecenatas.
36. Spirito ir alaus gamyklos pastatų kompleksas, pastatytas XIX a. pab. –
XX a. pr. Herkaus Manto g. 21.
37. Lietuvininkų aikštė. XIX a. jos vietoje buvo miesto vartai, pavadinti
Liepojos vardu.
38. Mokytojų seminarija. Pastatas iškilo 1908 m. tuometėje stoties
(dabar S. Nėries) gatvėje.
27

Klaipėdos turizmo ir kultūros
informacijos centras

Klaipėdos miesto
savivaldybė

Turgaus g. 7, Klaipėda, LT-91247
+370 46 412 186
tic@klaipedainfo.lt
klaipedainfo.lt

Liepų g. 11, Klaipėda LT-91502
+370 46 396 066
info@klaipeda.lt
klaipeda.lt

