
 

JŪROS ŠVENTĖS PROGRAMA 2021 

Trečioji diena 

Liepos 25 d. 

 

8.00-9.15 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 

8.00-9.15 KURŠIŲ MARIŲ REGATA 

9.00 JŪROS ŠVENTĖS MUGĖ Danės g. nuo buvusio TEO pastato iki Šiaurinio rago, Tiltų g., 

Priešpilio g., Turgaus g. 

9.00 SKONIŲ FIESTA. Maistas iš Food Truck: greita, gardu, įvairu. Automobilių stovėjimo 

aikštelė, Pilies g. 

9.00 DANGĖS FLOTILĖ. Tradicinių istorinių laivų parado „Dangės flotilės“ laivų 

išlydėtuvės. Danės upė 

09.00–18.00 FONTANAS ,,VANDENS ARKA“. Karštą vasaros dieną tai taps tikra atgaiva ir 

netikėtumu įprastame miesto fone, o sutemus žavės šviesomis. Biržos tiltas 

10.00-15.00 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 

10.00  Šv. Mišios už žuvusius jūroje ir visą jūrinę bendruomenę Marijos Taikos karalienės 

bažnyčioje. Rumpiškės g. 6 

10.00–15.00 KAMINKRĖČIO VASARA  

09.00–09.30 Zumba su Sigita 

09.30–10.30 Šeimų joga su Jolita 

11.00–16.00 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių 

asociacijos meno kolektyvų koncertas. Aikštė prie burlaivio „Meridianas‘‘ 

10.00-15.00 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‘‘ 

11.00–14.00 AZARTIŠKOS KOVOS DANGĖJE: tradicinė Žvejo regata – baidarių-kanojų 

irklavimo varžybos. Dangės upė, nuo Irklavimo centro iki burlaivio „Meridianas“ 

11.00-15.00 VAIKŲ MIESTO ISTORIJOS. Muzikos ir žaidimų apsuptyje vaikai kviečiami 

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

veiklos lauks visą dieną. 

11.00 Ryto mankšta su personažais. 

12.00 Piešiame senojo miesto istoriją. Popierinių namelių miestas ir jo gatvės, šviesoforai, upės 

ir laivai lauks vaikų-mažųjų dailininkų, kurie miestui įkvėptų spalvas ir gyvybę. 

14.00 Maudynės putų baseine. Dienovidžio aikštė 

11.00–17.00 Klaipėdos krepšinio mokyklos gatvės krepšinio turnyras (3×3). Kruizinių laivų 

terminalas 

10.00–15.00 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) 

12.00–16.00 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! Kūlių Vartų g. 7 



13.00-14.30 KONCERTAS „TAUTŲ PALETĖ“. Spalvingas, jungiantis, buriantis 

sekmadienio popietės koncertas Teatro aikštėje, kurį pristato Klaipėdos miesto savivaldybės 

Tautinių kultūrų centras. Klaipėdoje gyvenantys ir puoselėjantys tautines tradicijas kitataučiai, 

miestui ir jo svečiams dovanos išraiškingą ir emocionalų renginį. Koncerte – melodingos 

ukrainietiškos ir baltarusiškos dainos, spalvingi rusų šokiai, rytietiški motyvai armėniškose 

dainose, totoriškos ir iškalbingos žydų dainos. Teatro aikštė 

13.30–15.30 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių 

asociacijos meno kolektyvų koncertas. Aikštė prie burlaivio „Meridianas‘‘ 

17.00 „BALTIC REGATTA 2021“ BURLAIVIUS IŠLYDINT – BURIŲ 

PARADAS. Burlaiviai atsišvartuoja nuo krantinių. Svetingu burlaivių uostu tapusi Klaipėda 

palydi burlaivius. Startas Baltijos jūroje 

 


