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Liepoja (latviðkai – Liepâja, vokiðkai – Libau) – Liepojos rajo-
no centras, vienas ið þymiausiø Latvijos miestø, garsëjantis kaip
uostamiestis. Tai treèias pagal dydá miestas Latvijoje. Nuo seno
èia gyveno daug lietuviø, kuriø didelæ dalá sudarë þemaièiai.
Liepoja – Latvijos Respublikos vakaruose, prie Baltijos jûros ir
Liepojos eþero.

Liepojos miestas turi savo herbà, vëliavà ir himnà. Herbas miestui
suteiktas 1625 m. kartu su Magdeburgo teisëmis. Miesto himnas –
„ Pilsçta, kurâ piedzimst vçjð“ (Miestas, kuriame gimsta vëjas). Jis
patvirtintas 1999 metais. Himno teksto autorius yra Maris Èaklais,
o muzikà sukûrë  kompozitorius Imants Kalninð.

Miestas uþima daugiau kaip 6 tûkst. kvadratiniø metrø. Ið Liepo-
jos eina geleþinkeliai ir plentai á Rygà, Ventspilá, geleþinkelis – á
Vilniø, plentas – á Klaipëdà. 1979 m. Liepojoje buvo 108 tûkst. gy-
ventojø. 2000 m. apie pusë (48 proc.) miesto gyventojø buvo latviai,
36 proc. – rusai, 6 proc. – ukrainieèiai, 4 proc. – baltarusiai, 3
proc. – lietuviai, 3 proc. – kitø tautybiø þmonës.

Mieste nuo seno gerai iðvystyta metalurgijos pramonë (ið meta-
lo lauþo lydomas plienas, gaminami valcuotieji metalai). Liepojoje
yra þemës ûkio maðinø, metalo gaminiø, gelþbetoniniø konstrukci-
jø, kamðèiø ir linoleumo, statybiniø medþiagø gamyklø, medþio
apdirbimo, galanterijos gaminiø, mësos, pieno, þuvø konservø kom-
binatø, avalynës, siuvimo, degtukø, cukraus fabrikø.

LIEPOJA
PARENGË RAMUNË LENKIMAITË

Danutës Mukienës nuotraukose – Liepojos senamiesèio vaizdai
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(Nukelta á 16 p.)

Dar sovietmeèiu Liepojoje veikë pedagoginis institutas, Rygos
politechnikos instituto bendrasis technikos fakultetas.

Mieste garsus latviø ir rusø dramos teatrai, istorijos ir dailës
muziejus.

Liepoja nuo seno buvo þinomas ir kaip klimatinis bei purvo ku-
rortas – èia yra sanatorijø, vandens ir purvo gydyklø, gydomos
judamojo aparato, ginekologinës, periferinës nervø sistemos ligos.

Ðiame mieste yra gyvenæs Karlas Eduardas Strandmanas (1867–
1946), ðvedø architektas, kûræs Latvijoje ir Lietuvoje, suprojekta-
væs Palangos, Ðvëkðnos, Kuliø ir daugelá kitø Þemaitijos baþnyèiø.

  LIEPOJOS MIESTO ISTORIJOS
  FRAGMENTAI

Istoriniuose ðaltiniuose Liepoja – seniau þvejø gyvenvietë Lyva
(Lyba) – pirmà kartà paminëta 1253 metais.

Apaèioje – namas, kuriame 1697 m. vieðnagës Liepojoje metu buvo
apsistojæs ir gyveno Rusijos caras Petras I

Virðuje – Kurðiø gatvës (Kurðu iela) pastatai. Deðinëje – áspûdingi
Liepojos miesto senamiesèio pastatai ðiandien rûpestingai priþiûrimi ir
tvarkomi
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Miesto teisës Liepojai suteiktos 1625 metø kovo 18 dienà.
Liepojos senamiestis susiformavo viduramþiais. Jis yra netai-

syklingo plano, rekonstruotas 1953–1957 metais (architektai:
V. Kruglovas ir M. Þagarë).

XVII a. pradþioje miestas pradëtas vadinti Liepoja.
1697–1703 m. iðkastas kanalas tarp Liepojos eþero ir Baltijos

jûros.
1794 m. per sukilimà Liepojà buvo uþëmæ Lietuvos sukilëliai.
Po Treèiojo padalijimo (1795 m.) Liepoja  priklausë Rusijai.
XVIII a. Liepoja jau garsëjo kaip svarbus uostamiestis ir pramo-

nës centras Baltijos pakrantëje.
1848 m. Liepojoje pastatyta laivø statykla.
1860–1904 m. Liepojoje árengtas neuþðàlantis uostas.
1893–1907 m. árengtas Liepojos karo uostas ir tvir tovë.
1871–1877 m. nutiestas Liepojos–Romnø geleþinkelis, kuris

sujungë Liepojà, Maþeikius, Ðiaulius, Radviliðká (nuo jo eina atðaka
á Daugpilá), Kaiðiadoris ir Vilniø. Per Maþeikius Liepoja geleþinkeliu

(Atkelta ið 15 p.)

Ið kairës: Ðv.Onos liuteronø baþnyèia (seniausia baþnyèia Liepojoje); Liepojos ðv. Juozapo katalikø baþnyèia

buvo sujungta su Ryga. Nutiesus ðá geleþinkelá, Liepojos miesto
gyvenimas tapo gana intensyvus – per Liepojos uostà prasidëjo
didþiulë uþsienio prekyba.

1899 m. Liepojoje pradëjo kursuoti pirmasis Rusijos imperijoje
tramvajus, kuris èia veikia iki ðiol.

1893 m. pirmà kartà Latvijoje darbininkai ðventë Geguþës 1-àjà.

1910 m. Liepojoje veikë daugiau kaip 50 ámoniø, jose dirbo apie
7 tûkst. darbininkø, tarp kuriø buvo nemaþai ir emigrantø ið Lietuvos.

1915 m. geguþës – 1919 m. lapkrièio mënesiais Liepoja buvo
okupuota kaizerinës vokieèiø kariuomenës.

1941 m. birþelio 29 d. – 1945 m. geguþës 8 d. Liepojà buvo
okupavæ vokieèiø naciai.

Antrojo pasaulinio karo metais Liepojoje buvo nuþudyta daugiau
kaip 30 tûkst. gyventojø, miestas stipriai sugriautas.

Po karo Liepoja buvo sparèiai atstatoma, rekonstruojama, ple-
èiamos ir statomos naujos pramonës ámonës.

Ið architektûriniø objektø turistø dëmesio daugiausiai mieste su-
laukia barokinë Ðvè. Trejybës baþnyèia (statyta 1758 m., architektas
J. Dornas). Joje yra áspûdingas medinis altorius, didþiuliai vargo-
nai, rokokinë hercogo loþë ir daug kitø vertybiø. Ádomi ir seniausia
Liepojoje statyta Ðv. Onos liuteronø baþnyèia.

Architektûriniu poþiûriu vertingas po Antrojo pasaulinio karo
miesto centre pastatytas vieðbutis „LIVA“, 1955 m. iðkilæs pedago-
ginio instituto pastatas (architektas A. Aivaras). Ið sovietmeèio ar-

chitektûros paminklø vertingas ir universalinës parduotuvës „Kur-
þeme“ pastatas (statytas 1960 m., architektai:  I. Goldenbergas ir
J. Ginteris).

Liepoja sovietmeèiu ilgà laikà buvo uþdaras miestas, nes didelæ
jo dalá (dabartiná gyvenamàjá Karostos rajonà) uþëmë kareiviniø
miestelis, kuris èia suformuotas dar Rusijos valdymo laikais. Ðio
miestelio centre – áspûdinga Ðv. Nikalojaus cerkvë.
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Ðv. Nikolajaus cerkvë Karostoje (Liepojos miesto rajonas)

Prie Liepojos miesto prigludæs Liepojos eþeras. Jis turi 15 salø.
Eþero plotas – 37,1 km2, ilgis – 15 km, didþiausias plotis – 3 km,
didþiausias gylis – 3 m. Á Liepojos eþerà áteka upës Barta, Uotankë,
Alandë, Duorupë. Ið Liepojos eþero nuvestas kanalas á Baltijos jûrà.

Liepoja yra uþmezgusi partnerystës ryðius su Lietuvos miestais
Palanga ir Klaipëda.

   LIETUVIAI LIEPOJOJE

Didelis bûrys lietuviø Liepojoje apsigyveno po 1831 ir 1863 metø
sukilimø, taip pat ir po Antrojo pasaulinio karo.

1882–1885 m. Liepojoje gyveno knygneðys Jurgis Bielinis
(J. Bielskis).

1890–1891 m. lietuviai sudarë daugumà Liepojos gimnazijos
mokiniø. 1891–1899 m. èia mokësi Jonas Biliûnas, 1895–1899 m. –
Antanas Vienuolis-Þukauskas, 1895–1902 m. – Antanas Purënas.
1902 m. Liepojos gimnazijà baigë Peliksas Bugailiðkis, 1904 m. –

Petras Maþylis, 1907 m. – Leonas Prûseika (tikroji  pavardë Albertas
Vabalas).

XIX a. pabaigoje Liepojoje gyvenæ lenkø ir lietuviø socialdemok-
ratai turëjo savo hektografà, nelegalià literatûros slëptuvæ. Miesto
socialdemokratø bûryje buvo ir J. Ambrazaitis, S. Grinkevièius, V. Mi-
ðeika. Jie palaikë ryðá su latviø „Naujosios srovës“ nariais.

1897–1898 m. Liepojos gimnazijoje veikë slaptas lietuviø moks-

leiviø socialdemokratø bûrelis (suorganizavo Jonas Biliûnas).
Nuo 1903 m. Liepojos socialdemokratø spaustuvëje buvo spaus-

dinami lietuviðki atsiðaukimai. Liepojoje gimë lietuviø raðytojas
Aleksandras Bauþa, kompozitorius Balys Dvarionas.

Prieð Pirmàjá pasauliná karà ir vëliau Liepojoje veikë Lietuviø
saviðalpos draugija, kuri rengdavo lietuviðkus vaidinimus.

Nuo 1907 m. Liepojoje veikë lietuviðka pradinë mokykla.
1902–1915 m. Liepojoje mokytojavo Vincas Èepinskis.
Liepojos lietuviø teatro saviveikloje dalyvavo A. ir B. Dvarionai,

K. Levandauskas, Kajetonas Ðklërius. 1904–1915 m. K. Ðklërius
mokytojavo komercinëje mokykloje ir mergaièiø progimnazijoje.

1905 m. Adomas Varnas dalyvavo Liepojos gatvëse vykusiuose
ginkluotuose darbininkø susirëmimuose su policija.

1916–1918 m. B. Dvarionas Liepojoje vargonininku dirbo ir va-
dovavo lietuviø jaunimo chorui.

1911–1923 m. Liepojoje veikë Liepojos lietuviø draugija. 1923 m.
ji buvo reorganizuota á Liepojos lietuviø kultûros plëtojimo draugijà,
kuri 1930 m. ásijungë á Latvijos lietuviø sàjungà.

1924–1940 m. Liepojoje veikë Latvijos lietuviø jaunimo „Ðvie-
sos“ draugijos skyrius, 1924–1934 m. – Latvijos lietuviø jaunimo
draugijos „Rûta“ skyrius.

1927 m. po Tauragës sukilimo nemaþai jo dalyviø pasitraukë á
Liepojà. Tada èia savo veiklà iðvystë pleèkaitininkai.

Po Antrojo pasaulinio karo keletà deðimtmeèiø lietuviø skaièius
Liepojoje didëjo, ðiuo metu maþëja.

Ðv. Nikolajaus cerkvës Karostoje fragmentas (Liepojos miesto rajonas)
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