
 

JŪROS ŠVENTĖS PROGRAMA 2021 

Pirmoji diena 

Liepos 23 d. 

 

12.00 JŪROS ŠVENTĖS ATIDARYMAS. Iškilmingas ir įspūdingas JŪROS ŠVENTĖS 

vėliavos pakėlimas su Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba į 35 metrų aukštį. Čia 

prasideda Jūros šventė! 

Priešpilio g. (prie kelio į Kruizinių laivų terminalą) 

– 

12.00 JŪROS ŠVENTĖS MUGĖS ATIDARYMAS 

Danės g. nuo buvusio TEO pastato iki Šiaurinio rago, Tiltų g., Priešpilio g., Turgaus g. 

– 

12.00-21.00 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KVIEČIA SUSIPAŽINTI. „Lietuvos 

geležinkelių“ stende – interaktyvus stendas „Kuri transporto priemonė žaliausia“, vizualūs 

pristatymai apie tai kiek CO2 išmeta kiekviena transporto priemonė, bus pristatomas žaliųjų 

kilometrų informacinis stendas, nurodantis pagrindines veiklos kryptis, veiks „Green Screen“ 

pramoga – fotobūdelė su žaliu fonu ir „Lietuvos geležinkelių“ paruoštais nuotraukų fonais. 

Aikštė prie burlaivio „Meridianas“ 

– 

12.00–23.00 DIZAINO SKVERAS: dizainerių ir kūrėjų erdvė po vienu stogu, apsipirkimas 

Jūros šventės nuotaikų ritmu. 

Tiltų g. atkarpa link Jono kalnelio 



– 

12.00–01.00 FONTANAS ,,VANDENS ARKA“. Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir 

netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus žavės šviesomis. 

Biržos tiltas 

– 

12.00–2.00 SKONIŲ FIESTA: Maistas iš ,,Food Truck‘‘: greita, gardu, įvairu! 

Automobilių stovėjimo aikštelė, Pilies g. 

– 

15.00–20.00 TURIZMO GATVĖ. Jūros šventės dalyviams, jau penktus metus iš eilės bus 

atverta Turizmo gatvė. Joje miesto svečiai ir klaipėdiečiai galės susipažinti su galimybėmis 

atostogauti Lietuvoje: čia šeimininkaus nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk 

Lietuvoje“ ir turizmo informacijos centrai iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Mažeikių, Kėdainių, 

Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Ignalinos, Marijampolės, Klaipėdos regiono ir kitų šalies miestų. 

Turgaus g. prie Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro (Turgaus g. 7) 

– 

15.00–17.00 AZARTIŠKOS KOVOS DANGĖJE: aštuonviečių valčių regata 8+ 

Danės upė (nuo irklavimo centro iki burlaivio „Meridianas“) 

– 

12.00-20.00 KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA kviečia susitikimui 

-„Mūsų tikslas – Jūsų saugumas“. Pareigūnai pristatys tarnybos veiklą, ugniagesio gelbėtojo 

profesiją, demonstruos įspūdingą gaisrų ir gelbėjimo techniką, įrangą bei jos galimybes. Patars ir 

papasakos, kaip išvengti nelaimių, apsaugoti namus nuo gaisro, atsakys į rūpimus klausimus. 

Priešpilio g. (prie kelio į Kruizinių laivų terminalą) 

– 

17.00-19.00 Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ naujojo prezidento inauguracija bei 

asociacijos gimtadienis 

Teatro aikštė 

– 

14.00-00.00 KLAIPĖDA – EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖ 2021. Jūros šventės metu, 

Atgimimo aikštėje įkurtoje eksperimentinėje, pop-up jaunimo erdvėje, uostamiesčio jaunimas 

kvies į muzikinius, šokio pasirodymus, įvairias kūrybines, sporto veiklas ir supažindins su 

jaunųjų verslininkų veiklomis. 

Atgimimo aikštė 

– 

18.00–2.00 Jūros šventės metu užsukite į „BHouse“ erdvėje ošiantį Aludarių skverą. Muzikos 

bangos, geras maistas ir ekskursijos po daryklą. Nuleiskite savo inkarą čia ir švęskim kartu! 

19.00-23.00 DJ Audrius 

23.00-00.00 Baltasis Kiras 

00.00-02.00 DJ Audrius 

Kūlių Vartų g. 7 

– 

18.00 DIDŽIOJI JŪROS ŠVENTĖS EISENA! Maršrutas: startas – Universiteto alėja, einama 

Herkaus Manto g., Naujojo Sodo g., Naujoji Uosto g., Pilies tiltas, Pilies g. iki Kruizinių laivų 



terminalo. Eisenos dalyvių pristatymas už Pilies tilto. 

Nuo Universiteto al. iki Kruizinių laivų terminalo 

– 

19.00 -21.00 DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“ 

sutiktuvės ir pasveikinimas Danėje. Tema – „Sielą – jūrai!“ 

Danės upė, kyla Pilies tiltas 

– 

19.30 JŪROS ŠVENTĖS 2021 ATIDARYMO CEREMONIJA 

Kruizinių laivų terminalas 

– 

20.00–21.00 DANGĖS FLOTILĖ. Pasiilgto miesto istorijos nuo vandens – tradicinio medinio 

burinio laivyno herojų istorijos ir laivų lankymas 

Danės upė 

– 

20.00–22.00 KAMINKRĖČIO VASARA 

20.00 Šokiai atvirame ore su šokių studija Akredus! Susitikime smagiai pajudėti pagal Salsos, 

Bachatos, Kizombos ritmus! Karibų šokių pamokos. 

Aikštė prie burlaivio „Meridianas“ 

– 

20.00-00.00 KINAS PO ATVIRU DANGUMI Jūros šventė į miestą grąžina pasiilgtas veiklas, 

tarp kurių – jaukios kino popietės ir vakarai. Atraskite geriausius „Kino pavasario“ filmus! 

20.00 Tapytoja ir vagis 

22.00 Gagarinas 

Jono kalnelio sala 

– 

20.00 – 00.30 TEATRO AIKŠTĖS KONCERTAI. Muzika sugrįžta į Teatro aikštę. 

Šiuolaikiškai, jaukiai, gaiviai – išgirsk! 

20.00 Austieja 

21.30 Vilius Popendikis 

23.00 Gabrielius Vagelis 

Teatro a. 

– 

20.00–1.00 DIDYSIS PENKTADIENIO KONCERTAS. 

20.00 Sisters on Wire 

21.30 The Roop 

23.00 Kastytis Kerbedis 

Kruizinių laivų terminalas 

– 

23.00-23.20 „NUO BALETO IKI VERTIKALAUS ŠOKIO”. Šokių mokyklos CODA 

jaunųjų balerinų ir vertikalaus šokio šokėjos pasirodymas Klaipėdos Kultūros fabriko languose. 

Kultūros fabriko (Bangų g. 5A) antro aukšto languose ir ant fasadinės pastato sienos iš Bastionų 

komplekso Jono kalnelio pusės. 

– 



00.00 ŠVENTINIS FEJERVERKAS. 

Kuršių marios ties Kruiznių laivų terminalu 


