
 

 

RENGINIŲ PROGRAMA  
2020 M. LIEPOS 23–26 D. 

 
LAIKAS RENGINYS VIETA 

LIEPOS 23 D., KETVIRTADIENIS 

 „Pagauk optimizmą! “ – linksmos ir azartiškos „Optimist“ 
klasės jachtų ir jas suvaldyti pasiryžusių savanorių varžybos 
Dangėje. Komentavimo punktas – prie skulptūros „Žvejys“  

Dangės upė, tarp Biržos ir Pilies tiltų 

   

LIEPOS 24 D., PENKTADIENIS 

Nuo 12.00 Prekyba iš laikinų prekybos įrenginių Klaipėdos 
senamiestyje – nuo sagos iki medinio šaukšto 

Turgaus g., Tiltų g., Pilies g., 
Danės g. (iki Šiaurinio rago) 

15.00 Jūrininkų pagerbimo ceremonija prie paminklo 
„Albatrosas“  

Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynė 

14.00–18.00 TURIZMO GATVĖ „Drauge keliaukim po Lietuvą!“ Turgaus g.  

12.00–20.00 DIZAINO JŪRA. Dizaineriai ir kūrėjai po vienu stogu Atgimimo a.  

12.00–02.00 SKONIŲ FIESTA. Maistas iš Food Truck: greita, gardu, įvairu Automobilių stovėjimo aikštelė, 
Pilies g. 

 AZARTIŠKOS KOVOS DANGĖJE. Lietuvos irklavimo 
federacijos taurės II etapas: vyrų vienvietės, moterų 
vienvietės, vyrų dvivietės, moterų dvivietės. Distancija – 
2 km.  
Elitinis sprintas. Varžybos vienvietėmis. Distancija 250 m. 
Vikingų valčių varžybos.  
Apdovanojimai. 

Dangės upė, nuo Irklavimo centro 
iki Jono kalnelio įplaukos kanalo 

 UAB „Indorama Ventures“ pristato: Jūros šventės 2020 
atidarymo ceremonija su projekto „Baltic Sail“ burlaivių 
paradu, pasveikinimo salvėmis ir Jūros šventės vėliavos 
pakėlimo ceremonija ant Klaipėdos universiteto mokomojo 
burlaivio „Brabander“ stiebo.  
Ceremonija bus transliuojama per Jūros šventės televiziją 

Kruizinių laivų terminalas 

 LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS PRISTATO TRADICINIŲ IR 
ISTORINIŲ LAIVŲ PARADO „DANGĖS FLOTILĖ“ SUTIKTUVES 
DANGĖS UPĖJE: 
Apeiginis laivų puošimas žolynais Smiltynėje. Tradicinių ir 
istorinių laivų parado sutiktuvės Dangėje, švartavimasis 
prie krantinių, vainikų-žolynų pristatymas, folkloro 
ansamblio „Alka“ koncertas reisinėje „Dreverna“. Vedėjai 
Loreta Sungailienė ir Vytautas Pilibavičius.  
Įplaukimas bus transliuojamas per Jūros šventės televiziją 

Dangės upė, tarp Biržos ir Pilies tiltų 

 JŪROS ŠVENTĖS PIKNIKO ZONA. Muzika, gero maisto ir 
gėrimų degustacijos, stilingi „Subaru“ automobiliai ir „Eglės 
sanatorijos“ sveikatinimo erdvė. Stabdom tempą ir 
švenčiam gyvenimą! 
„VAKARINIAI VĖJAI“: atlikėja ir dainų kūrėja INGAJA; 
meninis muzikinis judėjimas „PINIGAUTOJAI“. 

Kūlių Vartų g. 7 

 DIDIEJI JŪROS ŠVENTĖS KONCERTAI ANT RATŲ! TIKRAS 
„JŪROS ŠVENTĖS“ ŠTORMAS, SIAUSIANTIS MIESTO 
GATVĖMIS IR AIKŠTĖMIS. Pas jus atvyksta:  

Atgimimo a., Teatro a., Kruizinių 
laivų terminalas, prie restobaro 
„Bhouse-Švyturys“ 



 

 

grupė „Voiceless“;  
svingo dainininkių trijulė „The Ditties“;  
scenos nutrūktgalvis Vidas Bareikis; 
VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS 
DOVANA – geriausias DJʼų duetas Lietuvoje „Radistai“ 

 TEATRO AIKŠTĖJE PUČIA VIETINIAI VĖJAI:  
Šeiko šokio teatras su šokio spektakliu „Šachas Prūsijai. 
Luizė Mėmelyje“; 
Klaipėdos dramos teatro artistai su improvizacijų 
spektakliu „Kreivos muzikos orkestras“; 
Studijos „Grock“ mušamųjų šou „Perc-unija“.  

Teatro a.  

 ROMANTIŠKI PASIMATYMAI PRIE „MERIDIANO“: 
Klaipėdos lėlių teatro projektas „Po romantišku debesiu“; 
smuikininko Juozo Staniulio muzikinės improvizacijos; 
Karolis Šileika-Skrabalman su skrabalų šou;  
Šeiko šokio teatras su šokio spektakliu „Šachas Prūsijai. 
Luizė Mėmelyje“.  

Aikštė prie burlaivio „Meridianas“ 

 Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 kviečia į 
pasimatymus su jaunatviškais vėjais Piliavietės aikštėje: 
įvairios jaunimo iniciatyvos;  
„Taško teatras”; 
linijinių šokių pamokos su „Linedance LT“;  
DJ Montello. 
Piliavietės aikštės erdvę puošia vandens dekoracija - 
siurprizas, kurį Jūros šventės lankytojams dovanoja 
bendrovė „Etna“. 

Piliavietės a.  

 VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA 
PRISTATO PROJEKTĄ „SKAMBANTI DANGĖ“. Koncertai nuo 
laivų:  
Klaipėdos džiazo orkestras, 
diksilendas „Memeland“, 
grupė „Flash Voyage". 

Dangės upė, tarp Biržos ir Pilies tiltų 

   

LIEPOS 25 D., ŠEŠTADIENIS 

ATMINIMO RENGINIAI 

8.30 Šventos Mišios už žuvusius jūroje ir visą jūrinę 
bendruomenę Klaipėdos stačiatikių parapijose: 
Visų Rusų Šventųjų (Liepų g. 45A), 
Dievo Motinos Globėjos – Šv. Mikalojaus (Smiltelės g. 14A), 
Šv. Veros, Nadeždos, Liubovės ir Zofijos (Debreceno g. 48).  
Po šv. Mišių vyks pamaldos už jūrininkus. 

 

9.00 Šventos Mišios už žuvusius jūroje ir jūrinę bendruomenę 
Marijos Taikos karalienės bažnyčioje 

Rumpiškės g. 6 

9.30   Pirmojo Lietuvos jūrų kapitono Liudviko Stulpino 
pagerbimas Smiltynės kapinaitėse. Šviesios atminties 
kapitonui literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Malda – sielos 
alsavimas“ dedikuoja Klaipėdos Liudviko Stulpino 
progimnazijos bendruomenė. 

Smiltynės kapinaitės 

10.00   Žuvusios laivo „LINKUVA“ įgulos pagerbimas prie 
memorialo  

Skulptūrų parkas 

12.00   Vainikų žuvusiems jūrose nuleidimas Baltijos jūroje. Laivų 
išplaukimas nuo Kruizinių laivų terminalo – 11.00 val.  
Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacijos „Pajūrio laivai“ 
laivai norinčius dalyvauti žuvusiųjų pagerbimo 

 



 

 

ceremonijoje plukdys nuo dešiniosios Dangės krantinės 
(pakeliui į Šiaurinį ragą). 
Ceremonija bus transliuojama per Jūros šventės televiziją 

Nuo 9.00 Prekyba iš laikinųjų prekybos įrenginių Klaipėdos 
senamiestyje: nuo sagos iki medinio šaukšto 

Turgaus g., Tiltų g., Pilies g., 
Danės g. (iki Šiaurinio rago) 

10.00–18.00 TURIZMO GATVĖ „Drauge keliaukim po Lietuvą!“ Turgaus g.  

10.00–20.00 DIZAINO JŪRA. Dizaineriai ir kūrėjai po vienu stogu Atgimimo a.  

10.00–02.00 SKONIŲ FIESTA. Maistas iš Food Truck: greita, gardu, įvairu Automobilių stovėjimo aikštelė, 
Pilies g. 

10.00–20.00 „Baltic Sail“ burlaivių apžiūra, atviri deniai (jei laivai 
neužsakyti renginiams ar specialiems reisams) 

Kruizinių laivų terminalo krantinės 

 KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS PRISTATO 
PROGRAMĄ „GERO VĖJO“: 
baleto pamoka atviroje erdvėje; 
šokio spektaklio „Faustas“ atvira repeticija;  
pokalbiai-susitikimai su teatro menininkais; 
vaikų operos studijos koncertas;  
choro koncertas. Bobo Chilcotto „Mažosios džiazo mišios”; 
operos solistų pasirodymai.  

Kruizinių laivų terminalas 

 „DRAKONŲ“ LENKTYNĖS DANGĖJE. Azartiškos drakonų 
valčių varžybos dėl KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 
DIREKCIJOS TAURĖS. Nugalėtojų apdovanojimas pasibaigus 
varžyboms prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
palapinės.  

Dangės upė, nuo Irklavimo centro 
iki Meridiano 

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ kviečia į jau ketvirtąjį Drezinų 
ralį! Greitis, adrenalinas ir azartas – 3 žodžiai, kuriais 
Drezinų ralį apibūdina jo dalyviai. Komandą sudaro 2–3 
asmenys, tad ieškokite komandos partnerių ir susitiksime 
Drezinų ralyje!  
Geležinkelio stotyje smalsuoliai turės galimybę pasižvalgyti 
po lokomotyvo bei keleivinio traukinio mašinistų kabinas, 
susipažinti su istorine paroda apie keliones traukiniais ir 
laimėti prizų pramogose. 

Priestočio g. 5 

 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir Klaipėdos miesto 
pagyvenusių žmonių asociacijos meno kolektyvų koncertas  

Buvusios Šv. Jono bažnyčios aikštė 

 Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 kviečia į 
pasimatymus su jaunatviškais vėjais Piliavietės aikštėje: 
įvairios jaunimo iniciatyvos;  
„Taško teatras”; 
DJ Montello. 
Piliavietės aikštės erdvę puošia vandens dekoracija -
siurprizas, kurį Jūros šventės lankytojams dovanoja 
bendrovė „Etna“. 

Piliavietės a.  

 JŪROS ŠVENTĖS PIKNIKO ZONA. Muzika, gero maisto ir 
gėrimų degustacijos, stilingi „Subaru“ automobiliai ir „Eglės 
sanatorijos“ sveikatinimo erdvė. Stabdom tempą ir 
švenčiam gyvenimą! 
 „VAKARINIAI VĖJAI“:  
grupė „Good Time Boys“; šiuolaikiškos etnomuzikos duetas 
„Ramėja“. 

Kūlių Vartų g. 7 

 PANTOMIMOS TEATRO „A“ KLAJONĖS ŠVENTĖS TAKAIS. 
Mimai keliauja per aikštes ir skverus džiugindami žmones, 
užburdami juos judesio poezija. Sutiksit? – Nusišypsokit! 

Senamiestis 

 PASIMATYMAI SU VAIKAIS. Dienovidžio skveras  



 

 

Teatro studija „Dulidu“ ir ištraukos iš spektaklio „Kaip 
atsirado drugeliai“; 
teatro „Lino lėlės“ kūrybinės dirbtuvės „Trečiojo brolio 
garlėkis, arba Aleksandro orlaiviai“. 

15.00–18.00 Jūrininkų susitikimas Lietuvos aukštojoje jūreivystės 
mokykloje 

I. Kanto g. 7 

 TEATRO AIKŠTĖJE PUČIA VIETINIAI VĖJAI: 
Karinių jūrų pajėgų orkestras su nuotaikinga programa 
“Vandenynai”, kartu su Edita Bodrovaite; Šeiko šokio 
teatras su spektakliu „Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje“; 
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis-koncertas „Graži ir ta 
galinga“. 

Teatro a. 

 
 
 
 
 
 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS PRISTATO TRADICINIŲ IR 
ISTORINIŲ LAIVŲ PARADĄ „DANGĖS FLOTILĖ“: 
laivų ir jų įgulų pristatymas krantinėje prie „Žvejo“ 
skulptūros;  
laivų paradas – inscenizuotas pasakojimas „Vai kur 
nužėgliuos...“. 
Naktinis laivų paradas „...ten yra jūrų karalius“.   

Dangės upė, tarp Biržos ir Pilies tiltų 

 DIDIEJI JŪROS ŠVENTĖS KONCERTAI ANT RATŲ! TIKRAS 
„JŪROS ŠVENTĖS“ ŠTORMAS, SIAUSIANTIS MIESTO 
GATVĖMIS IR AIKŠTĖMIS. Pas jus atvyksta: 
kūrybingoji grupė „BALTOS VARNOS“;  
profesionalus trimitininkas ir multiinstrumentininkas 
SAULIUS PETREIKIS;  
šiemetės „Eurovizijos“ favoritė – grupė „The Roop“;  
stilingasis atlikėjas SAULIUS PRŪSAITIS. 
DIDĮJĮ ŠEŠTADIENIO KONCERTĄ JŪROS ŠVENTĖS SVEČIAMS 
DOVANOJA „ŠVYTURYS NEALKOHOLINIS“! 

Atgimimo a., Teatro a., Kruizinių 
laivų terminalas, prie restobaro 
„Bhouse-Švyturys“ 

 VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA 
PRISTATO PROJEKTĄ „SKAMBANTI DANGĖ“. Koncertai nuo 
laivų: 
Klaipėdos brass kvintetas, 
pučiamųjų ansamblis „The Honkin’ Dudes Brass Band“, 
Sauliaus Šiaučiulio kvartetas, 
meninis muzikinis judėjimas „PINIGAUTOJAI“. 

Dangės upė, tarp Biržos ir Pilies tiltų 

   

LIEPOS 26 D., SEKMADIENIS 

Nuo 9.00 Prekyba iš laikinųjų prekybos įrenginių Klaipėdos 
senamiestyje: nuo sagos iki medinio šaukšto 

Turgaus g., Tiltų g., Pilies g., 
Danės g. (iki Šiaurinio rago) 

9.00 Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“ palydos. 
Pilies tilto pakėlimas  

Dangės upė 

10.00–15.00 TURIZMO GATVĖ. „Drauge keliaukim po Lietuvą!“ 
  

Turgaus g.  

10.00–16.00 DIZAINO JŪRA. Dizaineriai ir kūrėjai po vienu stogu Atgimimo a.  

Nuo 10.00 SKONIŲ FIESTA. Maistas iš Food Truck: greita, gardu, įvairu Automobilių stovėjimo aikštelė, 
Pilies g. 

 Atvirasis Lietuvos paplūdimio regbio čempionatas  Paplūdimys prie Centrinės 
gelbėjimo stoties, Smiltynė 

 AZARTIŠKOS KOVOS DANGĖJE. Tradicinė Žvejo regata – 
baidarių ir kanojų irklavimo varžybos  

Dangės upė, nuo Irklavimo centro 
iki Jono kalnelio įplaukos kanalo  

 JŪROS ŠVENTĖS PIKNIKO ZONA. Muzika, gero maisto ir 
gėrimų degustacijos, stilingi „Subaru“ automobiliai ir „Eglės 
sanatorijos“ sveikatinimo erdvė. Stabdom tempą ir 

Kūlių Vartų g.   



 

 

švenčiam gyvenimą! 

 Klaipėdos krepšinio mokyklos gatvės krepšinio turnyras 
(3 × 3). Registracija iki liepos 25 d. 19 val. svetainėje 
www.krepsiniomokykla.lt  

Kruizinių laivų terminalas 

   

PARODOS. Liepos 24–26 d. 
 Lietuvos jūrų muziejaus paroda „Jūrinio paveldo ženklai. 

Klaipėdos uosto vedliai“   
Aikštė prie burlaivio „Meridianas“ 

 „Vakarų vėjai 20: (ne)priklausomi“. Lietuvos dailininkų 
sąjungos tęstinė paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 30-mečiui 

Kultūrų komunikacijos centro 
Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2 
 

 „Kieta dalelė“. Instaliacija, pagaminta iš šiukšlių, kurias 
pajūrio ruože surinko patys klaipėdiečiai. Tai – taršos 
mažinimo iniciatyva, kurią vykdo Klaipėdos universiteto 
mokslininkai, elektrinių autobusų „Dancer“ gamintojas ir 
Klaipėdos miesto bendruomenės. 

Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus kiemas, Didžioji 
Vandens g. 2 

 „Klajojantis vėjas burėse“ – jūrų kapitono A. Romaškino 
burinių laivų modelių paroda, skirta Jūros šventei ir meistro 
70-mečio jubiliejui.  

Dievo Motinos Globėjos ir 
Šv. Mikalojaus parapijos parodų 
salė, Smiltelės g. 14A  

SAUGIOS JŪROS ŠVENTĖS INICIATYVOS 

 MALTIEČIŲ PIRMOSIOS PAGALBOS PUNKTAI 
Liepos 24 d., penktadienis 
Žvejų g. 18.00–00.00  
Pilies ir Žvejų g. sankirtoje 18.00–00.00 
 
Liepos 25 d., šeštadienis 
Žvejų g. 12.00–00.00  
Pilies ir Žvejų g. sankirtoje 12.00–00.00 
 
Liepos 26 d., sekmadienis 
Žvejų g. 12.00–15.00 

 

Liepos 24–25 d.  Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
prevencinė palapinė. Bendruomenės pareigūnai pristatys 
policininko profesiją, suteiks gyventojams ir miesto 
svečiams informacijos apie tai, kaip pasirūpinti savo turto 
saugumu, konsultuos saugios kaimynystės grupių veiklos ir 
kitais klausimais. Prie palapinės nuolat budės mobilus 
nusikalstamų veikų registravimo policijos ekipažas. 

Atgimimo a.  

Liepos 24-25 d. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos infopunktas. 
Pareigūnai pristatys gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką, 
papasakos apie dūmų signalizatorius, patars, kaip juos 
naudoti. Drąsiausius pakvies į dūmų „kambarį“. Mažųjų 
lankytojų laukia prizai ir siurprizai. 

Prie kelio į Kruizinių laivų terminalą 

MOKAMI RENGINIAI 

 Lietuvos jūrų muziejuje  
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 val. delfinų ir kaliforninių 
jūrų liūtų pasirodymai Saulės įlankoje, baseine po atviru 
dangumi, šalia delfinariumo; 
10.30–18.30 Akvariumas ir Laivybos istorijos ir gamtos 
ekspozicija Nerijos forte bei 2 naujos interaktyvios 
ekspozicijos: „Vėžiagyviai ir dygiaodžiai ir jų supergalios“,  
paroda „Nuo Veneros iki sraigto. Kelionė kriauklės 
labirintu“; 

Smiltynės g. 3 

http://www.krepsiniomokykla.lt/


 

 

edukacinis eršketų šėrimas Akvariumo nuliniame aukšte 
trečiadieniais ir šeštadieniais 13:00 val.  
Bilietai www.ljm.lt 

   

 
 

JŪROS ŠVENTĖS TELEVIZIJA 
JŪROS ŠVENTĖ pristato platformą, kuri leis saugiai ir patogiai didžiumą šventės renginių pamatyti internetu. „Lik 
namuose, bet gyvenk Jūros šventės ritmu!“ – toks šios iniciatyvos moto. Specialiose tiesioginėse transliacijose 
pamatysite ir išgirsite svarbiausias šventės detales, sutiksite jūrinės bendruomenės autoritetus. Proginio TV projekto 
transliacijas stebėkite Jūros šventės tinklapyje www.jurossvente.lt, „Facebook“ paskyroje bei „You Tube“ kanale „Jūros 
šventė“.  Transliacijos: liepos 24 d. – nuo 17.00 iki 22.00; liepos 25 d. – nuo 12.00 iki 22.00 val.  
 

 

http://www.ljm.lt/
http://www.jurossvente.lt/
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