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KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADAS
GEGUŽĖS 19 D. 07.00–23.00
07.00-09.00 Mėgėjiška žūklė (Danės upė, senoji irklavimo bazė, Pylimo g. 6)
10.00 Prekybininkų mugės atidarymas (Kruizinių laivų terminalas)
10.00 Skulptūros „Vaikystės svajonė“ papuošimas (Kruizinių laivų terminalas)
10.00 „Gero vėjo“ regatos startas (Smiltynės jachtklubas)
10.00–12.00 Klaipėdos baidarių ir kanojų jaunių pirmenybės (nuo Klaipėdos irklavimo centro iki burlaivio
„Meridianas“)
10.00–23.00 Išvykos į jūrą: plukdo Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacija „Pajūrio laivai“ (mokama)
10.00-14.00 Varžybos: turistinės baidarės, irklentės (atkarpa tarp Pilies ir Biržos tiltų)
11.00 Vandens sporto šakų festivalio atidarymas (Danės upė, skulptūra „Žvejys“)
11.15–13.00 Kanupolo parodomosios varžybos (atkarpa tarp Pilies ir Biržos tiltų)
11.30 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dovana miestui: konstrukcijos „Laivelis“ papuošimas
jūrinėmis signalinėmis vėliavėlėmis (Atgimimo aikštė)
12.00 Nardytojų pasirodymas. Lietuvos Šaulių Sąjungos Vakarų (jūros) Šaulių 3-iosios rinktinės sportinio
nardymo būrys (Danės upėje ties burlaiviu „Meridianas“)
12.00-13.30 Akademinio irklavimo varžybos (nuo Klaipėdos irklavimo centro iki burlaivio „Meridianas“)
12.00-22.00 Gatvės muzikos diena (Klaipėdos senamiestis)
12.00 Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimo ceremonija. Vėliavą kelia Lietuvos auštosios jūreivystės
mokyklos studentai (Kruizinių laivų terminalas)
12.30 Gatvės muzikos dienos atidarymas: džiazuojantis norvegų choras „Swinglet“ ir Klaipėdos miesto
meras Vytautas Grubliauskas (Atgimimo aikštė)
12.00–16.00 Denius lankytojams atveria VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos laivai „Naras“ ir
„Lotas“ , VSAT laivas „Aleksandras Barauskas“, aplinkos apsaugos agentūros laivas „Vėjūnas“ (Danės upės
krantinės)
12.00–12.30 Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų kario ir karininko
priesaikos ceremonija (Kruizinių laivų terminalas)
12.30-13.00 Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas (Kruizinių laivų terminalas)
13.00–23.00 DJ Montello muzikinė programa (Kruizinių laivų terminalas)
13.00 Į dangų kyla „Laivų parado“ aitvaras-milžinas (Kruizinių laivų terminalas)
13.00–18.00 Kruizinių laivų terminalas-poilsio zona: patogūs krėslai, „lėta televizija“ su vaizdu į Kuršių
marias, jūriški skaitymai
Programoje:
14.00–14.40 „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, I dalis
15.00–15.40 „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, II dalis
16.00–16.40 „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, III dalis
*vyks tik esant tinkamam orui
13.00–17.00 Laivelių plukdymo baseinas vaikams, jūrinių mazgų rišimo dirbtuvėlės. Nuo 14.00 val.
susitikimas su VšĮ „Linksmosios pėdutės“ augintiniais (link pasukamo tiltelio)
14.00–23.00 Tarptautinė akcija „Muziejų naktis“. Dalyvauja: Lietuvos jūrų muziejus, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejus, Prano Domšaičio galerija, Klaipėdos laikrodžių muziejus, Klaipėdos regioninis valstybės
archyvas
14.00–14.45 Upės paradas (nuo Klaipėdos irklavimo centro iki skulptūros „Žvejys“)
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14.30 Iškilminga Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų ir dėstytojų eisena į Šiaurinį ragą (nuo
I. Kanto g. 7)
15.00–16.30 Moksleivių vikingų valčių turnyro finalas (nuo Klaipėdos irklavimo centro iki skulptūros
„Žvejys“)
16.00 „Albatroso“ apdovanojimai prie paminklo „Albatrosas“ Smiltynėje
16.20 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų priesaika jūrai prie paminklo „Albatrosas“
Smiltynėje
16.30–17.00 Nardytojų pasirodymas tarp rungčių. Lietuvos Šaulių Sąjungos Vakarų (jūros) Šaulių 3-iosios
rinktinės sportinio nardymo būrys (Danės upėje ties skulptūra „Žvejys“)
17.00-18.00 Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro parodomoji jachtų-modelių regata Danės upėje (tarp
Pilies ir Biržos tiltų)
18.00–18.30 „Dangės dvikova“ - virvės tempimas plaustais, apdovanojimai (Danės upėje ties skulptūra
„Žvejys“)
21.15 Laivų parado pradžia su „DFDS Seaways“ kelto sveikinimu ir spalvingomis salvėmis
21.15–22.00 Naktinis Klaipėdos laivų paradas Kuršių mariose
22.00 Laivų pasirodymą vainikuoja antrojo „DFDS Seaways“ kelto pasirodymas
22.05–22.20 „Towmar Baltic“ jūrinių vilkikų TAK-10 ir TAK-6 šokis ties Kruizinių laivų terminalu
22.30 Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos šventinis fejerverkas

