
Eil. 
nr. 

Tikslinė grupė Tikslinės grupės poreikiai 

1.  Klaipėdos miesto evangelikų 
liuteronų parapijos 
bendruomenė (Projekto 
įgyvendintojai ir valdytojai) 

 Turėti vietą pamaldoms ir kitoms religinėms apeigoms rengti; 
 Turėti maldos namus, kurių išlaikymo sąnaudos atitiktų 

dabartinės Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos 
bendruomenės finansinius pajėgumus. 

2.  Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija (Projekto 
įgyvendintojai ir valdytojai) 

 Užtikrinti, jog Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos 
bendruomenė turėtų maldos namus; 

 Gerinti miesto įvaizdį Klaipėdos miesto gyventojų, Lietuvos 
piliečių ir užsienio svečių akyse; 

 Skatinti turizmą Klaipėdos mieste; 
 Gerinti Klaipėdos miesto gyventojų gyvenimo kokybę. 

3.  Klaipėdos miesto gyventojai 
(pastato lankytojai) 

 Turėti platų viešųjų ir kitų paslaugų pasirinkimą; 
 Gyventi gražiame, architektūriškai darniame mieste; 
 Stiprinti istorinę Klaipėdos miesto dvasią; 
 Užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų lėšos yra panaudojamos 

efektyviai. 

4.  Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros 
ministerijos (Projekto 
įgyvendintojai) 

 Užtikrinti, kad Lietuvos kultūros paveldas būtų atkuriamas 
autentiškai; 

 Sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis kultūriniu 
paveldu. 

5.  Į Klaipėdos miestą atvykstantys 
turistai (pastato lankytojai) 

 Pažinti Klaipėdos miesto istoriją; 
 Turėti platų viešųjų ir kitų paslaugų pasirinkimą; 
 Turėti galimybę patogiai apžiūrėti miesto panoramą. 

 

Remiantis Europos bažnyčių atstaymo ir jų įveiklinimo patirtimi, galimybių studijos rengėjai sudarė 
papildomą, su religine ar turizmo veikla tiesiogiai nesusijusių Šv. Jono bažnyčioje galimų vykdyti veiklų 
sąrašą. Dalis erdvės paskirta Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos bendruomenės poreikiams, dalis – 
komercinėms veikloms, kurios padėtų išlaikyti pastatą ilgalaikėje perspektyvoje. 

 

Eil. 
nr. 

Veikla 
Veiklai vykdyti reikalingos 

patalpos 
Veiklai vykdyti reikalingas plotas 

1.  Muzikiniai koncertai Pagrindinė bažnyčios apeigų 
erdvė, užkulisiai, techninės 
patalpos, rūbinės, poilsio zona 

160 vietų - 200 m2  
350 vietų - 350 m2  
660 vietų - 470 m2 

2.  Keičiamos parodos Pagrindinė bažnyčios apeigų 
erdvė, sandėliavimo patalpos, 
dekoracijų saugyklos 

50 m2 – 100 m2 



3.  Teatro pasirodymai Pagrindinė bažnyčios apeigų 
erdvė, užkulisiai, techninės 
patalpos, rūbinės, poilsio zona 

160 vietų - 200 m2  
350 vietų - 350 m2  
660 vietų - 470 m2 

4.  Patalpų nuoma kitiems 
šventiniams renginiams 

Pagrindinė bažnyčios apeigų 
erdvė 

100 m2 – 300 m2 

5.  Muziejus Speciali patalpa bažnyčioje arba 
bokšte, sandėliavimo patalpos, 
saugyklos 

100 lankytojų - 300 m2 
250 lankytojų - 750 m2 

500 lankytojų - 1500 m2 

6.  Stacionari paroda apie 
bažnyčios istoriją 

Nedidelė bažnyčios arba bokšto 
erdvės dalis 

30 m2 – 100 m2 

7.  Gido paslaugos Gidui pailsėti ir bilietams 
pardavinėti skirta nedidelio 
ploto vieta 

5 m2 – 10 m2 

8.  Turizmo informacijos centras Speciali patalpa bažnyčioje arba 
bokšte 

30 m2 – 100 m2 

9.  Apžvalgos aikštelė bokšte Didelio aukščio bokštas, 
apžvalgos aikštelė 

50 m2 – 100 m2 

10.  Bendruomenės centras Speciali patalpa bažnyčioje, 
virtuvėlė, rūbinė 

50 m2 – 300 m2 

11.  Vieta įvairioms diskusijoms vesti 
(ekonominėms, istorinėms, t.t.) 

Speciali patalpa bažnyčioje 50 m2 – 100 m2 

12.  Kavinė Speciali patalpa bažnyčioje arba 
bokšte, pagalbinės patalpos 

25 vietų - 80 m2 
50 vietų - 130 m2 
100 vietų - 220 m2 

13.  Biblioteka Speciali patalpa bažnyčioje, 
knygų saugyklos 

100 lankytojų - 300 m2 
250 lankytojų -750 m2 
500 lankytojų -1500 m2 

14.  Mokyklėlė/darželis vaikams Speciali patalpa bažnyčioje 80 m2 – 300 m2 

15.  Psichologo konsultacijos Speciali patalpa bažnyčioje 30 m2 

16.  Skaitykla 
 

Speciali patalpa bažnyčioje 50 m2 – 200 m2 

17.  Metrikacijos skyrius Speciali patalpa bažnyčioje 150 m2 – 200 m2 

18.  Suvenyrų parduotuvė Speciali patalpa bažnyčioje arba 
bokšte 

50 m2 – 100 m2 



19.  Pašto dėžutė (su galimybe 
išsiųsti laišką su specialiu 
antspaudu) 

Taikytina esant suvenyrų 
parduotuvei 

- 

20.  Audio turas Taikytina esant apžvalgos 
aikštelei 

-  

21.  Apžvalgos žiūronai Taikytina esant apžvalgos 
aikštelei 

- 

22.  Senjorų dienos centras Speciali patalpa bažnyčioje 50 m2 – 200 m2 

23.  Vaikų dienos centras Speciali patalpa bažnyčioje 50 m2 – 200 m2 

24.  Viešbutis Speciali patalpa bažnyčioje arba 
bokšte 

10 kambarių -500 m2 
30 kambarių -1500 m2 
50 kambarių - 2500 m2 

25.  Restoranas Speciali patalpa bažnyčioje 50 vietų - 108 m2 
100 vietų - 216 m2 
200 vietų - 440 m2 

26.  Biurai Speciali patalpa bažnyčioje 50 vietų - 300 m2 
100 vietų - 600 m2 
150 vietų - 900 m2 

27.  Kripta palaikų perlaidojimui Speciali patalpa bokšte 50 - 85 m2 

 


