
TURGAUS GATVĖ 

Klaipėdos miestas kalavijuočių ordino įkurtas 1252 metais ir tai yra seniausias dabartinės Lietuvos 

miestas. Jis buvo planuotas ir statomas kaip strateginis punktas, kaip miestas – tvirtovė. Visgi būta 

nukrypimų – atsisakyta centrinės aikštės, kuri dažniausiai miestuose atlikdavo ir turgaus funkciją. 

Dabartinio senamiesčio struktūrą formavo dvi statmenos gatvės – dabartinės Turgaus ir Tiltų. XVI 

a. pirmoje pusėje jos buvo nevienodai apstatytos. Seniausias akmeninis gatvės grindinys Klaipėdoje 

datuojamas XVI a. pradžia ir buvo rastas Turgaus gatvėje ties Mėsininkų gatve. Tuo laikotarpiu 

Turgaus gatvė buvo apie 5,5 metro siauresnė – pietinėje jos dalyje, priešais Mėsininkų gatvę 

stovėjęs namas buvo įsikišęs į dabartinę gatvę net 5 metrus, o priešingoje pusėje stovėjęs pastatas 

buvo peržengęs dabartinio užstatymo liniją puse metro. Pastatai tada buvo karkasiniai, vieno aukšto, 

dviejų arba trijų patalpų. Daugmaž dabartinio apstatymo gatvė yra iš XVII a., tuomet išpopuliarėjo 

ir fachverkinė gyvenamųjų namų statyba. Yra išlikusi nuo 1660 m. Prūsijoje dirbusio LDK 

kartografo, matematiko, architekto Juozo Narūnavičiaus-Naronskio 1670 m. nupiešta Klaipėdos 

miesto panorama. Iš jos matyti, kad Turgaus gatvėje stovėjo aukštesni namai, papuošti banguoto 

kontūro renesansiniais frontonais. Tai buvo miesto turtingųjų pirklių ir tarnautojų namai.   

1678 m. per gaisrą miesto ir priemiesčio namai sudegė, bet senamiesčio centrinė dalis netruko 

atsistatyti – miestiečiai jau statėsi aukštesnius, baroko stiliaus namus. XIX a. vidurio Gustavo 

Waldhauerio litografijoje Turgaus gatvėje vaizduojami dviejų-trijų aukštų namai, šoniniais fasadais 

atgręžti į gatvę, dengti dvišlaičiais gana lėkštais stogais, didelės vitrinos suskaidytos smulkiomis 

padalomis. Namų su pusrūsiais cokoliai aukšti, o laiptai įsikišę į gatvę, centrinių durų angos dengtos 

pusapskritėmis sąramomis.  

1706 m. Turgaus gatvės pabaigoje buvo pašventinta naujoji Šv. Jono miestiečių bažnyčia. XIX a. 

pirmoje pusėje joje trumpam laikui buvo įkurdinti miesto rotušė ir teismas. XIX a. pradžioje gatvė 

buvo apsodinta liepomis, po pusšimčio metų nutiesti platūs šaligatviai. 

1854 metų gaisras, literatūroje vadinamas didžiuoju miesto gaisru, šiuos Turgaus gatvės namus 

pasiglemžė. Dauguma po gaisro (at)statytų namų iškilo ant senųjų pamatų, dydis ir planas mažai 

tepakito. Vyrauja istorizmo stilistikos architektūra. Dalis šių pastatų buvo sugriauta Antrojo 

pasaulinio karo pabaigoje ir pokario metais. Iš senosios architektūros pastatų minėtini išlikę ir į 

Klaipėdos miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą įtraukti pastatai: Turgaus g. 1, 5, 7, 9, 17, 

19, 22, 23. Taip pat namų kompleksai: Turgaus g. 4; Turgaus g. 6  Tomo g. 5; Tomo g. 7, Turgaus 

g. 8. Jūrinio paveldo ženklu pažymėta: buvusios Šv. Jono bažnyčios bokšto vieta Turgaus g. 37, 

Turgaus g. 37A – evangelikų liuteronų lietuvių Šv. Mykalojaus bažnyčios vieta.  

Turgaus gatvės pavadinimas ne kartą keistas. XVI a. ji vadinosi Bažnyčių gatve (Kirchenstraße) 

nors jau tada jos rytiniame gale prie bažnyčių buvo turgavietė. Palaipsniui ji, kaip plačiausia gatvė, 

tapo pagrindine miesto viešąja erdve ir vadinta tiesiog Turgumi, po kurio laiko, jau XVII a. – 

Turgaus gatve (Marktstraße). 1613 m. buvo nustatyta, kad prekyvietės turgaus metu turėjo būti 

įrengiamos tik palei šią gatvę. 1819 m. užpylus dalį pilies griovių, buvo atidarytas Naujasis turgus ir 

dabartinė Teatro aikštė, o Turgaus gatvė tapo ilgos, nuo Jono bažnyčios iki pilies nutįsusios 

prekyvietės dalimi. Turgaus gatvėje vykdavo ne tik metiniai, bet ir kassavaitiniai turgūs 

trečiadieniais ir šeštadieniais. Pastaruosiuose prekiauta daugiausia maisto produktais. 

Tarpukariu buvo vartojami ir lietuviškas ir vokiškas gatvės pavadinimas, o  1939 gatvė pervadinta į 

Straße der SA (Sturm Abteilung). Po Antrojo pasaulinio karo, Klaipėdai tapus Sovietinės Lietuvos 

dalimi, gatvė pavadinta Petro Cvirkos vardu. Istorinis – Turgaus – gatvės pavadinimas gatvei 

grąžintas 1988 metais.  



Daugelio pastatų ypač pirmųjų aukštų patalpų paskirtis pradėta keisti po Antrojo pasaulinio karo, 

juos atstačius ar perstačius. Panašiai nutiko ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Vietoj bankų, 

viešbučių, kontorų, vaistinių, prestižinių parduotuvių, konsulatų įsikūrė kavinės, teatrai, biurai, 

biblioteka, turizmo informacinis centras ir kt. Didžiausią nostalgiją kelia skverelis, likęs po karo 

nugriovus pagrindinę gatvės dominantę – šv. Jono bažnyčią. 

2006 m. prie Turgaus gatvės antrojo namo kampo gatvės šaligatvyje įmontuota atminimo plokštė su 

Vytauto Šliogerio pėdos atspaudu ir tekstu; „Vytautas Šliogeris, klaipėdietis. 2006“ (pėdos kūrėjas 

– V. Karčiauskas). Vytautas Šliogeris (1943–2006) buvo paminklosaugos ekspertas, architektas, 

istorikas, Klaipėdos piliavietės, Kopgalio tvirtovės, Jono kalnelio rekonstrukcijos projektų rengėjas. 

Turgaus g. rekonstrukcija – paskutinis architekto projektas.  

Parengė Rasa Miuller, 2020 m. 
 

 
 

  

 

  



  

  
 

 


