
 

JŪROS ŠVENTĖS PROGRAMA 2021 

Antroji diena 

Liepos 24 d. 

 

08.00-09.15 Studija ,,Jogos dvasia“ prie jūros 

Kviečiame pabūti bendraminčių rate ir atgaivinti sielą bangų apsuptyje. Jūsų laukia meditacija ir 

atpalaiduojantis kvėpavimas. Būtina išankstinė registracija. 

Neįgaliųjų paplūdimys 

– 

ATMINIMO CEREMONIJOS: 

9.30 Pirmojo Lietuvos uosto kapitono Liudviko Stulpino pagerbimas Smiltynės kapinaitėse. 

Pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui literatūrinę – muzikinę kompoziciją ,,Laiškai Kapitonui…“ 

dedikuoja Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenė. 

Smiltynės kapinaitės 

– 

10.00 Žuvusios laivo LINKUVA įgulos pagerbimas prie memorialo 

Skulptūrų parkas 

– 

12.00 Žuvusiųjų jūrose pagerbimas Baltijos jūroje. Laivų išplaukimas nuo Kruizinių laivų 

terminalo – 11 val. Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacijos „Pajūrio laivai“ laivai 

norinčiuosius dalyvauti žuvusiųjų pagerbimo ceremonijoje plukdys nuo dešiniosios Dangės 

krantinės (pakeliui į Šiaurinį Ragą). Keleiviai su gėlės žiedu plukdomi nemokamai. 



– 

9.00–21.30 KAMINKRĖČIO VASARA 

– 

09.00–09.30 Zumba su Sigita 

09.30–10.30 Joga su Andželika 

10.30–11.30 Tai či mankšta 

13.00–14.00 Kaimo kapelija „Subatvakaris“ 

19.00–20.00 Ingaja 

20.00–21.30 Koncertas „Trise valtyje, neskaitant šuns”. Kostas Smoriginas, Martynas Kuliavas 

ir Audrius Balsys 

Aikštė prie burlaivio „Meridianas“ 

– 

9.00–1.00 FONTANAS ,,VANDENS ARKA“. 

Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus žavės 

šviesomis. 

Biržos tiltas 

– 

9.00–2.00 JŪROS ŠVENTĖS MUGĖ 

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

– 

9.00–2.00 SKONIŲ FIESTA. 

Maistas iš Food Truck: greita, gardu, įvairu 

Automobilių stovėjimo aikštelė, Pilies g. 

– 

10.00- 14.00 Senovinių automobilių asociacijos „Seni kibirai“ paradas Klaipėdos gatvėmis 

10.00 Automobiliai rikiuojami prie PC „Studlendas“ 

10.30 Automobiliai vyksta į Atgimimo aikštę 

11.00-14.00 Paroda Atgimimo aikštėje (važiuojamoji dalis) 

14.00 Paradas 

Atgimimo aikštė – Pilies g. – Žiedas prie Avitelos – Pilies g. – Liepų g.- Dujų fabrikas 

– 

10.00-15.00 JUBILIEJINĖ JŪROS ŠVENTĖS MONETA. Lietuvos bankas tęsdamas 

„Tradicinės lietuvių šventės“ seriją, kartu su renginio organizatoriumi VšĮ „Klaipėdos šventės“, 

pristato unikalią Jūros šventės monetą. Pamatyk ir įsigyk. Renginio metu bus prekiaujama tik 

pusantro euro monetomis. 

Atgimimo aikštė 

– 

10.00-21.00 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KVIEČIA SUSIPAŽINTI. „Lietuvos 

geležinkelių“ stende jūsų lauks 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“ 

– 

10.00–23.00 DIZAINO SKVERAS: dizainerių ir kūrėjų erdvė po vienu stogu, apsipirkimas 

Jūros šventės nuotaikų ritmu 

Tiltų g. atkarpa link Jono kalnelio 

– 

11.00-15.00 Ekskursijos Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje „Atrask galimybių jūras“. 

Išbandyk moderniausius navigacinius treniruoklius, kurių pagalba atkuriamos realios laivo 

valdymo situacijos, susipažink su tikrais jūrininkais ir įmink įvairias jūrines paslaptis. 

I. Kanto g. 7 

– 

11.00–19.00 „DRAKONŲ“ LENKTYNĖS DANGĖJE: Azartiškos drakonų valčių varžybos 

dėl KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS TAURĖS. Nugalėtojų 

apdovanojimas pasibaigus varžyboms 

Danės upė, atkarpa nuo Irklavimo centro iki Biržos tilto 

– 

10.00-18.00 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) 

– 

11.00-19.00 KLAIPĖDOS APKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO 

PREVENCINĖ PALAPINĖ. Bendruomenės pareigūnai pristatys policininko profesiją, suteiks 

informacijos kaip pasirūpinti savo turto saugumu, konsultuos saugios kaimynystės grupių veiklos 

ir kitais klausimais. Prie palapinės budės mobilus nusikalstamų veikų registravimo policijos 

ekipažas. 

Atgimimo aikštė 

– 

11.00–20.00 VAIKŲ MIESTO ISTORIJOS. Muzikos ir žaidimų apsuptyje vaikai kviečiami 

piešti savo miestą, kurti nuotaikingas jo istorijas. Smagios, azartiškos, spalvingos, išradingos 

veiklos lauks visą dieną. 

12.00 Piešiame senojo miesto istoriją ant kartoninių namelių 

14.00 Didžiosios dviračių, paspirtukų ir balastinių dviračių estafetės – slalomas. Turit savo 

dviratukus ar dviračius – pasiimkite kartu, o jei ne – juos parūpinsime mes 

15.00-16.00 Mankšta kartu su šokių studijomis 

17.00 Burlaivių gamyba 

Dienovidžio aikštė 

– 

12.00-18.00 TEATRINIO VEIKSMO GATVĖ. 

12.00 Stalo teatras, spektaklis „Eglė Žalčių karalienė“. Stalo teatras visus kviečia prie stalo 

paragauti senovės lietuvių papročių, paskanauti gyvai atliekamų smuiko melodijų ir tikrų 

pyragėlių – teatre iškeptų. 



14.00 Vėjų teatras, spektaklis „Apie žuvis, ausis ir mamą“. Aktoriai Pijus ir Martyna spektaklyje 

pasakoja istoriją ir gyvai atlieka pačių kurtą muziką pianinu, gitara bei kitais smulkiais 

perkusiniais instrumentais bei dainas, sukurtas pagal Mariaus Marcinkevičiaus eilėraščius 

vaikams. Ritmas ir muzika – ypatingai svarbūs vaikų lavinimui. Mažieji čia galės ne tik klausyti, 

bet ir kartu judėti, o nesudėtingi tekstai įsimins ilgam ir švilpaus galvose dar ne vieną dieną. 

17.00 Teatras Atviras ratas, projektas „Upinės. Poezijos ir muzikos vakaras“. Juditos 

Vaičiūnaitės, Indrės Valantinaitės eilėraščiai ir senosios liaudies dainos, sutartinės ir melodijos. 

„Upinės“ – trijų moterų balsai, jų individualumas ir susiliejimas poezijoje ir muzikoje bandant 

sukurti tekantį atvirą pokalbį, žmogaus, gamtos, istorijos ir šiandienos tema. 

Turgaus ir Sukilėlių g. sankirta 

– 

10.00–20.00 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) 

– 

12.00–2.00 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! 

19.00-20.00 DJ Tadas 

20.00-21.00 Shishi 

21.00-22.00 DJ Tadas 

22.00-23.00 Planeta polar 

23.00-02.00 DJ Tadas 

Kūlių Vartų g. 7 

– 

12.00-14.00 Edukacinis užsiėmimas vaikams – teatro kaukių jūrine tematika gamyba, piešimas 

ant kūno vaikams „Jūrinės, fantastinės būtybės“. Priemonės suteikiamos vietoje. 

Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija Žvejų g. 1/Tiltų g. 2, lauke 

– 

14.00-00.00 KINAS PO ATVIRU DANGUMI. Jūros šventė į miestą grąžina pasiilgtas veiklas, 

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

14.00 Vampyriukas 

16.00 Aš esu Greta 

20.00 Triumfas 

22.00 Qua vadis, Aida? 

Jono kalnelio sala 

– 

14.00 Diskusija „Lietuvos jūrų laivyno ištakos ir tradicijos“. Pranešėjai Lietuvos aukštosios 

jūreivystės mokyklos lektorius Ričardas Malkus ir Kovo 11-osios akto signataras Liudvikas 

Narcizas Rasimas. 

I. Kanto g. 7 



– 

14.00-17.00 Edukacinis užsiėmimas „Šilko vėjas“. Dailininkų ir miestelėnų bendras tapymo 

ant šilko procesas, jūrine tematika. Spalvotas sveikinimas Klaipėdai. Renginys šeimai. 

Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija Žvejų g. 1/Tiltų g. 2, lauke 

– 

15.00 JŪRININKAI SUSITINKA. Visų laidų Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 

absolventų (Alumni) susitikimas . Renginio organizatoriai: Lietuvos aukštoji jūreivystės 

mokykla, Lietuvos jūrininkų sąjunga, Jūros veteranų asociacija ir Jūros kapitonų asociacija 

LAJM vidinis kiemelis, I. Kanto g. 7 

– 

15.00-23.00 IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODA ,,MEMEL MOTOR FEST“. 

250 išskirtinių automobilių, automobilių garso aparatūros varžybos, motociklų paroda, 

automobilių orinės važiuoklės varžybos, pramogos vaikams, simuliatoriai, apdovanojimai ir 

renginio dūzgės. 

Kultūros fabriko automobilių stovėjimo aikštelė (Bangų g. 5A) 

– 

16.00-18.00 Keramikos edukacinis užsiėmimas „Jūros objektas“. Nemokamas renginys 

šeimai. Visos priemonės suteikiamos vietoje. 

Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija Žvejų g. 1/Tiltų g. 2, lauke 

– 

17.00, 17.30 DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“ įgulų 

pristatymas – „Bures – vėjui!“. Tai laivų ir jų įgulų pristatymas, kur kviečiami svečiai: 

jūrininkai, miesto valdžios atstovai ir kiti marinistiniam paveldui neabejingi žmonės. 

17.30 Parodos Lietuvos jūrų muziejaus kurėnui „Sud 1“ – 20! atidarymas. 

Dangės upė, prie skulptūros „Žvejys“ 

– 

10.00-00.00 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 

– 

19.00–20.00 DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių istorinių „Dangės flotilės“ laivų paradas tarp 

Biržos ir Pilies tiltų. 

Danės upė tarp Pilies ir Biržos tiltų 

– 

20.00–00.00 DIDYSIS ŠEŠTADIENIO KONCERTAS. 

20.00 Giedrė Kilčiauskienė 

21.30 Donatas Montvydas 

23.00 Marijonas Mikutavičius 

Kruizinių laivų terminalas 

– 

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



Šiuolaikiškai, jaukiai, gaiviai – išgirsk! 

19.00 KaYra su grupe 

20.30 Augustina Vaiginytė quartet 

22.30 Jurijus Veklenko 

Teatro a. 

– 

23.00–00.00 DANGĖS FLOTILĖ. Naktinis tradicinių ir istorinių „Dangės flotilės“ laivų 

paradas „…vėjo genami“. 

Danės upė tarp Pilies ir Biržos tiltų 

– 

22.30-22.50, 23.00-23.50 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. 


