
JŪROS ŠVENTĖ -
LIEPOS 23-25 



Kultūra ir jos bendruomenė, 2020-uosius išgyveno kaip sudėtingų ir neeilinių sprendimų laikotarpį, parodžiusį

naują kūrybinę kryptį visiems renginių organizatoriams.

Vienas reikšmingiausių praėjusių metų pasiekimų, sėkmingai įgyvendintas laukiamiausias vasaros renginys -

Jūros šventė. Didžiuojamės, kad kūrybiniai ir organizaciniai sprendimai susiję su Jūros švente, tapo pavyzdžiu ne

tik miestui, bet ir Lietuvai.

Telkdami bendraminčius ir kurdami planus artėjančiai 62-ajai Jūros šventei, tikimės žmonių sąmoningumo,

atsakomybės ir supratingumo – kaip svarbiausios sąlygos šventei ir jos sėkmei. Keičianti formą, ieškanti naujų

sprendimų ir renginių interpretacijų, Jūros šventė lieka ištikima jūrinėms tradicijoms ir jūrai.

Neabejotinai, svarbiausia šių metų Jūros šventės ambicija - LIEPOS 23-ĄJĄ, PENKTADIENĮ, į Klaipėdos miesto

gatves sugrąžinti DIDŽIĄJĄ JŪROS ŠVENTĖS EISENĄ. Apjungianti jūrą ir miestą, vandenį ir sausumą, šį kartą eisena

būtų dedikuota KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS 30-MEČIUI.

SIEKIS – GRĄŽINTI JŪROS ŠVENTĖS EISENĄ



DIDŽIOJI JŪROS ŠVENTĖS EISENA



DATA, LAIKAS

• Eisenos startas - LIEPOS 23 D., PENKTADIENIS, 

18.00 VAL.

• 19.30 val. Jūros šventės atidarymas ir eisenos 

dalyvių apdovanojimas



EISENOS MARŠRUTAS

Eisenos maršruto pakeitimas: 
dalyviai rikiuojasi Universiteto g., toliau 
eisenos dalyviai žygiuoja Herkaus Manto g., 
Naujojo Sodo g., Pilies g., į Kruizinių laivų 
terminalą.

Eisenai finišavus, Kruizinių laivų terminalo 
scenoje – oficiali Jūros šventės 2021 
atidarymo ceremonija.



TEMA, ŠŪKIS

Šiųmetės šventės moto, kviečiantis prisiminti, atrasti tarp pamirštų istorijos puslapių ir pasidalinti dar

negirdėtomis JŪSŲ UOSTO istorijomis.

PASIILGTO MIESTO ISTORIJOS

PAPASAKOK SAVO!
Jūros šventės metu visame mieste skambės miesto legendas, miesto gyvenimą pasakojančios istorijos. Miesto 
žmonės, miesto įmonės, organizacijos, visa miesto bendruomenės bus pakviesta pasakoti savo istorijas –
jomis papuošti visą Jūros šventę ir ĮGARSINTI TAI KO MES PASIILGOME. 



JŪROS ŠVENTĖS STILIUS



EISENOS AKCENTAI

Jūros šventės eisenos INSTALIACIJŲ kūrimas – ilgas ir sudėtingas procesas, todėl atsižvelgiant į laiko stoką, šį

kartą kviečiame savo pasirodymą stiprinti -

SPALVOMIS, ŠVIESOMIS IR GARSU!
Ne kartą įsitikinome jūsų kūrybiškumu ir ambicijomis, kurios JŪRINĘ EISENĄ kasmet paverčia vienu

įspūdingiausių Jūros šventės renginių. Lai visa Lietuva išgirsta MŪSŲ UOSTO ISTORIJAS!

Tačiau jei jūs jau turite minčių, jei žinote kokia važiuojančia instaliacija norite papildyti eiseną – PIRMYN!



APDOVANOJIMAS IŠ KARTO

Eisenos dalyviai būtų 
apdovanojami iš karto –
Kruizinių laivų terminale per 
Jūros šventės atidarymo 
ceremoniją. 



EISENĄ PAPILDYS IR REGATOS DALYVIAI

Dėl sudėtingos COVID situacijos į 2024-uosius perkėlus burlaivių lenktynes „The
Tall Ships Races“, laivai į Klaipėdą sugrįš Jūros šventės metu su BALTIC REGATTA. 
Visų laivų įgulos papildys Jūros šventės eiseną (numatoma apie 500 dalyvių). 
Eisena rikiuotųsi už Jūros šventės eisenos dalyvių. 



AČIŪ, KAD ESATE KARTU!

WWW.JUROSSVENTE.LT


