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Kovo mėnuo 
Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje vyko vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietinis ratas, kuriame pasirodė dvidešimt keturi 
pavieniai atlikėjai ir kolektyvai: muzikantai, dainininkai, pasakoriai iš Jurbarko, Viešvilės, Eržvilko, 
Veliuonos, Vytėnų ir Vadžgirio.  

Smagia bandonijos melodija susirinkusiuosius pasveikino Svajūnas Birgiolas – 2011 m. 
„Tramtatulio“ respublikinio turo nugalėtojas. Konkursinę programą pradėjo mažiausieji – Jurbarko 
lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtiniai, paruošti Vilijos Bartusevičienės ir Laimos Kaminskienės.  

Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriui atstovavo gausus būrys atlikėjų, kuriuos paruošė 
Lina Lukošienė. Dainuojamosios tautosakos kūrinius atliko Monika Lukošiūtė ir, pritardama 
kanklėmis, Ieva Tamošaitytė. Vadžgiriškiai nustebino muzikos instrumentų įvairove: Augustė 
Klimaitytė grojo cimbolais, Almantas Tamošaitis – ožragiu. Dar daugiau instrumentų skambėjo 
kapeloje, kurioje grojo tik mergaitės. Instrumentinę muziką „Tramtatulio“ konkurse atliko ir 
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos moksleivės Agnė Gerulaitytė, Monika Jarašiūnaitė ir 
Judita Pociūtė – kanklininkių trio paruošė mokytoja Valda Vasiliauskienė. Šios mokytojos mokinė 
Ieva Sapronaitytė konkurse dalyvavo kaip dainų atlikėja – Veliuonos krašto dainoms ji pati pritarė 
kanklėmis. Septyniolikmetis Leonas Greičius grojo bandonija, nes kuo kitu, pasak vaikino, gali 

groti eržvilkiškis.  
Gausiausias konkurse buvo dainuojamosios tautosakos atlikėjų būrys. Aušros Masteikaitės 

Mičulės mokiniai: šešiametė Aistė Butėnaitė ir penkiolikmetis Andrius Sabataitis, Jurbarko 
„Ąžuoliuko“ mokyklos mokytoja Daina Liorančienė konkursui paruošė šešiametę Giedrę Babiliūtę, 
o Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytoja Kristina Martinaitytė-Glinskienė – du dainininkus: 
darželinukę Justiną Paliakaitę ir keturiolikmetę Neringą Bukauskaitę, kuri dainavo Klaipėdos krašto 
dainas.  

Komisijos sprendimu atrinkti atlikėjai kovo 23 dieną atstovavo Jurbarko rajonui 
Marijampolės kultūros centre vykusiame vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – 
konkurso „Tramtatulis“ regioniniame ture. Iš dešimties atlikėjų net keturi tapo regioninio rato 
laureatais ir balandžio 20–21 dienomis dalyvavo respublikiniame „Tramtatulio“ konkurse Kaune, 

kuriame du atlikėjai tapo laureatais – „Ežvilko bandonijos“ bandonininkas Leonas Greičius 
(vadovas Stanislovas Sabonaitis) ir Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblio „Pasagėlė“ 

dainininkas Andrius Sabataitis (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė). Šiame konkurse diplomante 
tapo šešiametė Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų folkloro kolektyvo „Šebukai“ 
pasakotoja Liucija Lukošiūtė (vadovė Lina Lukošienė).  
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Renginio organizatorius – Jurbarko rajono savivaldybė, koordinatorė – Aušra Masteikaitė 

Mičulė 
 
Jurbarko kultūros centre vyko koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti. Šią 

dieną šaunieji Jurbarko vyrai moterims įteikė gražią, nuoširdžią pavasarinę koncertinę puokštę. 
Pačias gražiausias melodijas, dainas ir žodžius skyrė berniukų choras „Bildukas“ (vadovė Danutė 
Lapienė), folkloro ansamblis „Pasagėlė“ ir akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“ (vadovė Aušra 
Masteikaitė Mičulė), tradicinė kapela „Santaka“ (vadovas Petras Pojawis), pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Bišpilis“(vadovas Adolfas Lapė), Smalininkų skyriaus kapela „Smalinė“ (vadovas 
Valdas Žemaitis), Antano Sodeikos meno mokyklos muzikantai. 
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Renginio organizatorė Danutė Lapienė 

 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas prasidėjo šventine eisena 

Jurbarko miesto gatvėmis, pritariant Antano Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų orkestrui. Į 
aktyvaus Jurbarko jaunimo kvietimą prisijungti ir visiems kartu atšvęsti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną atsiliepė ne tik jaunimas, bet ir įvairaus amžiaus jurbarkiečiai, 
įvairių Jurbarko organizacijų atstovai. 
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Šventinės eisenos dalyviai sugužėjo į Jurbarko savivaldybės aikštę prie Angelo skulptūros, 
kur išsidalinę po balioną, susikibo už rankų, sustojo ratu ir, dainuodami M. Mikutavičiaus „Aš tikrai 
myliu Lietuvą“ paleido į orą balionus, prieš tai sugalvoję linkėjimus Lietuvai.  

 

  
 

 
 
Šventinės eisenos dalyviai, Jurbarko miesto gyventojai ir svečiai neskubėjo skirstytis namo, 

nes šventė persikėlė į Jurbarko kultūros centrą, kur gausiai susirinkusiems koncertavo Jurbarko 
Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai ir mokytojai, Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo 
teatro „Vaivorykštė“ artistai (vadovė Birutė Šneiderienė).  
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Šventinio koncerto metu įteikti ir garbės ženklai nusipelniusiems Jurbarko kraštui. 
 

 
Renginio organizatoriai – Antano Sodeikos meno mokykla, Jurbarko kultūros centras, 

Jaunimo organizacijos sąjunga 
 
Kovo mėnesį Jurbarko kultūros centre vyko Lietuvos liaudies kultūros centro kas dveji 

metai rengiama vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis“.  
Jurbarke savo naujausius darbus komisijai ir žiūrovams pristatė Vilkaviškio rajono Gižų 

Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos teatras „Kuriame teatrą“ (vadovė Romana Viliušienė), 
Raseinių meno mokyklos teatras „Svajoklis“(vadovė Albina Damašauskienė), Kauno rajono 
Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos vaikų ir jaunimo dramos studija „Vaidyba“ (vadovas Jonas 
Daraškevičius), Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos dramos studija „Be kaukių“ (vadovė Rasa 
Rusteikienė), Šakių kultūros centro vaikų teatras „Kaukas“ (vadovė Laima Kajokaitė-Balčiūnienė), 
Kauno rajono Raudondvario jaunimo teatras „Išgelbėti“ (vadovė Lina Žekonienė), Kauno rajono 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos teatro studija „Kvietimas“ (vadovė Zita Butiškytė), Šakių 
„Varpo“ vidurinės mokyklos dramos studija (vadovė Vilija Meškaitienė), Punsko lietuvių kultūros 
namų jaunių teatras „Kregždė“ (vadovė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) ir du Jurbarko kultūros 

centro teatrai – vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė) ir Konstantino 
Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studija (vadovė Agnė Banytė). Vietiniame ture, be jau minėtų į 
regioninę apžiūrą atrinktų Jurbarko kultūros centro teatrų, dalyvavo Girdžių skyriaus vaikų ir 
jaunimo teatras, vadovaujamas Loretos Zdanavičienės. 
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  Renginio organizatorius – Lietuvos liaudies kultūros centras, koordinatorė – Birutė 
Šneiderienė 
 

Tarptautinę teatro dieną Jurbarko Konstantino Glinskio teatras minėjo visą savaitę – kas 
vakarą rodė vis kitą spektaklį iš gausaus savo repertuaro ir priminė daugiau kaip pusę šimtmečio 
besitęsiančią teatro istoriją. Teatro dienos išvakarėse aktoriams buvo teikiamos „Vandens“ 
nominacijos ir Teatro ženkliukai.  

Teatro savaitės renginiai – tarsi repertuaro inventorizacija – prasidėjo V. Levanovo pjese 

„Viens, du, trys“. Visi mylintys teatrą galėjo išvysti populiarumo jau sulaukusius Konstantino 
Glinskio teatro aktorių spektaklius: „Brangusai pabučiavimas“, „Ūpo žmonės“ ir naujausią – 
„Moters kerštas“ bei „Būti paaugliu“. Teatro savaitę užbaigė režisieriaus Gyčio Padegimo 2000 
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metais sukurtas filmas „Teatro instinktas“ apie Lietuvos teatro pradininką Konstantiną Glinskį, 
kuriame prisiminimais dalijasi buvę Jurbarko teatro režisieriai Algirdas Pauliukaitis ir Antanas 
Švedas, rodomos ištraukos iš spektaklio „Blinda, svieto lygintojas“. 

 

  
  Renginio organizatoriai Danutė Samienė, Agnė Banytė, Kęstutis Matuzas 

 
Balandžio mėnuo 

 Jurbarko kultūros centre vyko III-sis respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis 
„Linksminkimos“, kuriame dalyvavo 11 kolektyvų iš Lietuvos ir Latvijos: Gargždų kultūros 
centro šokių ir dainų ansamblis „Minija“ (vadovė Aurelija Urbaitienė), Babite regiono (Latvija) 
tautinių šokių ansamblis „Darta“ (vadovas Lauris Silins), Panevėžio bendruomenės rūmų vyresniųjų 
ir jaunimo liaudiškų šokių grupė „Verdenė“ (vadovas Vytautas Murauskas), Klaipėdos miesto 
Žvejų kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Vėtra“ (vadovas Vilius Šleinius), 
Kaišiadorių kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Savingė“ (vadovė 
Angelė Pačėsienė), Kaišiadorių rajono Žiežmarių šokių klubas „Skaisgija“ (vadovas Stanislovas 
Vaitkevičius), Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas 
„Ąžuolas“ (vadovė Zita Vaškelienė), Kauno rajono Neveronių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų 
šokių kolektyvas „Kupolio rožė“ (vadovė Birutė Savickienė), Balbieriškio bendruomenės 
Balbieriškis vyresniųjų šokių kolektyvas „Ringis“ (vadovas Raimundas Markūnas), Jurbarko 

kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Mituva“ (vadovas Paulius Vaitkevičius). 
Tokį gausų būrį bičiulių pasikvietė Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, 
kurio vadovė choreografė Jolanta Telišauskienė yra šio festivalio iniciatorė. Festivalyje buvo 
sušokta per trisdešimt šokių – tokia gausi ir įvairi yra mūsų tautos kultūra ir kūrybiškumas, o 
dalyvių bei žiūrovų gausa įrodė, kad entuziastams nėra nei blogų sąlygų, nei jokių kliūčių. 

 



 48 

  
 

  
 

  
  Renginio organizatorė Jolanta Telišauskienė 
 

Jurbarko kultūros centre vykusi vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“ jau 

vienuoliktą kartą sukvietė vokalinius ansamblius iš Jurbarko ir kitų Lietuvos rajonų kultūros centrų 
skambiomis dainomis pasveikinti pavasarį, pasidžiaugti, pasisemti stiprybės ir giedros nuotaikos, 

nes daina – puikiausia sielos gaivintoja ir dainuojančiam, ir klausančiam. Šiemet šventėje dainavo 
net šeši Jurbarko rajono kolektyvai.  
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Lyriškomis dainomis apie tėviškę klausytojus džiugino Klausučių kultūros centro mišrus 
ansamblis (vadovas Andrius Bautronis). 

 

 
 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ 
(vadovė Kristina Martinaitytė – Glinskienė). 

 

 
 

Jurbarko kultūros centro jaunuolių ansamblis „Bildukai“ (vadovė Danutė Lapienė).  
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Scenoje jaunuolius keitė senjorai – Jurbarko kultūros centro retro ansamblis „Volungė“ 
(vadovė Marija Elena Tautkuvienė). 

 

 
 

Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vadovė Dalė Jonušauskienė). 
 

 
 

Veliuonos kultūros centro tautinių šokių ansamblio „Veliuonietis“ vokalinė grupė (vadovė 
Jadvyga Žemliauskienė). 
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Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis (vadovas Vytautas Antanas 
Partikas). 

 

 
 

Gražiausias savo repertuaro dainas į šventę Jurbarke atvežė mišrus vokalinis ansamblis 
„Kolegos“ iš Šiaulių (vadovė Birutė Andriukaitienė). 

 

 
 

Moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“ iš Vilkaviškio (vadovė Vilma Gurskinė). 
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Vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“ iš Pakruojo rajono (vadovas Methardas Zubas). 
 

 
 

Vokalinių ansamblių šventė - tai tradicinis Jurbarko kultūros centro moterų ansamblio 
„Verdenė“ renginys, kurio iniciatorė yra šio ansamblio vadovė Dalė Jonušauskienė. Šventės 
organizatorė D. Jonušauskienė įsitikinusi, kad daina – puikiausia sielos gaivintoja ir 
dainuojančiam, ir klausančiam, nes iš širdies sklindantys muzikos garsai suvirpina kiekvieną širdį. 
 

 
 
Balandžio mėnesį vyko jurbarkiečio Andriaus Pojavio palaikymo koncertas. Lietuvai 

„Eurovizijoje“ atstovausiantis jurbarkietis tą vakarą dainavo ne tik apie meilę Lietuvai, bet ir 
dalinosi teigiamomis emocijomis. Ne veltui savo pasirodymą A. Pojavis vainikavo, jo žodžiais, 

daina labai tinkama tam momentui: „Vasara ateis. Mėlynai sužydės linai. Viskas bus gerai. 
Pažadu“. Andrius neslėpė, kad prieš koncertą gimtajame krašte jaudinosi labiau nei prieš 
pasirodymą Malmėje (Švedija). Vis dėlto Andriaus baimės nepasiteisino. Gimtoji publika – nuo 
paauglio iki senjoro – liko sužavėta dainininko charizmos. Koncerto metu jurbarkiečiai galėjo 
išgirsti kitokią „eurovizinės“ dainos „Something“ versiją – originalią, tokią, kokia ji buvo sukurta 
gimtuosiuose namuose, palėpėje, Jurbarke. Didžiosios salės scenoje Andrius nebuvo vienišas. Jį 
pavadavo Jurbarko kultūros centro tradicinė kapela „Santaka“, kuriai vadovauja dainininko tėtis 
Petras Pojawis.  
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Renginio organizatorius Petras Pojawis 

 
Gegužės mėnuo 
Kiekvieną pavasarį Jurbarkas pasitinka šventiniu šurmuliu: tradicinės Miesto ir verslo 

dienos tūkstančius žmonių išvilioja į gatves pasidžiaugti pirmąja žaluma, pasižvalgyti tradicinėje 
amatų mugėje, pabendrauti su savo verslą pristatančių įmonių atstovais, praleisti smagią dieną su 
šeima ir draugais.  

Šeštadienį Jurbarko mieste buvo tikra šventė ne tik dėl vasariško oro. Miestas atgijo nuo 
Kauno gatvės iki Imsrės tako. Šventė turėjo ką pasiūlyti tiems, kurie pasiilgo šurmulio. Visi nuo 
ankstaus ryto galėjo pasinerti į Kauno gatvės mugę, kurioje buvo galima ne tik apsipirkti, pavalgyti, 
atsigerti, lauktuvių parnešti, bet ir jurbarkiečių atliekamų dainų išgirsti ir šokių pamatyti.  
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Pasibaigus šiam šventiniam šurmuliui, jurbarkiškiai ir svečiai buvo kviečiami prisijungti prie 

iškilmingo orkestrų parado senamiesčio gatvėmis. Orkestrai žygiavo M. Valančiaus, Dariaus ir 
Girėno gatvėmis, Paimsrio tako link. Prie riedučių aikštelės vyko Imsrės tako atidarymo iškilmės, 
kurių metu Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Sodeikietis“ (vadovas Algirdas Marcinkevičius) su šokių grupe (vadovė Kristė Jonauskienė), 
Tauragės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Tadas Zakarauskas) ir Jurbarko 
kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“ (vadovas Adolfas Lapė) su šokių grupe 
(vadovė Jolanta Telišauskienė) visiems šventės dalyviams dovanojo orkestrų ir šokėjų koncertą 
„Mes mylim Imsrę“. 

 

  
 

  
Renginio organizatorius Adolfas Lapė 
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Šventės metu tautodailininkų klubo „Mituva“ narių iniciatyva vyko „Žemės meno“ akcija, 
kuri miestiečiams ir svečiams paliko netikėtumų – išdažė medžius, su mintimi, kad jie taip stengiasi 
pabėgti nuo civilizacijos ir medkirčių, šakas nukabinėjo iš vytelių sumeistrautomis žuvytėmis, 
amarais, pakrantes išpuošė raudonais žiedais pražydusiomis gėlėmis, išdažė akmenis. Taip 
menininkai norėjo ne tik papuošti Imstės taką, bet ir paraginti saugoti bei tausoti gamtą.  

 

  
 

   
Šios akcijos sumanytojas Zigmas Morlencas 

     
Gerai nusiteikusi ir pasipuošusi Jurbarko rajono Girdžių kaimo bendruomenė rinkosi į 

klebonijos klojimą, kur vyko klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė 2013“. Ši bene vienintelio 
Jurbarko rajone klojimo teatro šventė – jau trečioji, vykstanti kasmet ir tampanti gražia tradicija. 
Šventę atidarė garbus svečias – Jaunimo dramos teatro režisierius ir aktorius Algirdas Latėnas, ji 
skaitė A. Strazdo giesmes. Pasak aktoriaus, Strazdas buvo tas asmuo, kuris labai gerai pažinojo visą 
Lietuvą – mokėsi Žemaitijoje, po to visą laiką gyveno ir dirbo Aukštaitijoje. Būtent per Strazdą, per 
jo poeziją turėtumėme pajusti vienybę, nes jis mus visus vienija. Ir iš tiesų, publika liko sužavėta jo 
skaitytomis eilėmis, o aktorius visiems dėkojo už tokį nuostabų klausymą. 
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Toliau šventę tęsė Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vaikų teatro spektaklis. Šis 
jaunas ir energingas kolektyvas suburtas iš Girdžių pagrindinės mokyklos auklėtinių. Mylintys 
teatrą auklėtiniai kiekvienais metais paruošia vis kažką naujo. Šiais metais pagal S. Žemaitį jie 
pristatė spektaklį ,,Jaunikis iš Kauno”, kuris privertė plačiai nusišypsoti ne tik jaunus, bet ir 

vyresnius šventės dalyvius. Negalėjome nepastebėti, kaip gerai šie jaunieji aktoriai įsijautė į jiems 
paskirtus vaidmenis. Pasak režisierės L. Zdanavičienės, šis teatro kolektyvas į Girdžių teatro istoriją 
jau įsirašė didžiosiomis raidėmis. Nors mokyklos suolą kiekvienais metais keičia nauji veidai, vaikų 
teatras gyvuoja ir gyvuos. 

 

  
 

Šventėje pasirodė ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras su J. Skinskio 
nuotaikinga komedija ,,Moters kerštas” (režisierė D. Samienė), kuris dar visai neseniai buvo 
pristatytas ir Jurbarko kultūros centre. K. Glinskio teatras – daugelio konkursų dalyvis ir laureatas, 
puoselėjantis krašto etninę kultūrą, ją pateikdamas savo spektaklių pastatymuose. 
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Dar vienas šventės dalyvis – Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus mėgėjų teatras 
,,Mituvis” su J. Grušo spektakliu ,,Nenuorama žmona” (režisierė Loreta Zdanavičienė). Kolektyvas 
aktyviai dalyvauja ir kitų kaimų bei miestelių šventėse. Vienas iš šio kolektyvo narių – pats Girdžių 
seniūnas D. Juodaitis.  

 

  
 

Šventės dalyviai galėjo ne tik gėrėtis nuostabiais teatrų pasirodymais, bet ir klojimo kiemelyje 

paskanauti kruopienės bei pabendrauti, susipažinti. Tikimės, kad ši graži Klojimo teatrų šventė liks 
miestelio tradicija, tad ir kitais metais su nekantrumu jos visi lauksime. 

 

 
Renginio organizatoriai Loreta Zdanavičienė ir Algimantas Vizbara 
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Birželio mėnuo 
Birželio 9 dieną Girdžiuose tvyrojo sūrių kvapas, nes vyko kulinarinį paveldą sauganti 

Sūrių šventė, kurioje buvo galima ne tik gardžių gaspadinių sūrių paskanauti, bet ir stebėti įvairias 
atrakcijas, rungtis. Šventinę nuotaiką palaikė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, 
vadovaujama Petro Pojawio. Savo sūrius pristatė ne tik vietinės gaspadinės, bet ir svečiai iš Šakių 
rajono Ritinių kaimo bendruomenės. Ritinių kaime, taip pat yra rengiama Sūrių šventė, būtent šio 
kaimo pavyzdžiu ir pasekė Girdžiai. Savo produkciją pristatė ir „Lukšių pieninės“ atstovai.  

 

  
 

  
    Renginio organizatoriai Algimantas Vizbara ir Girdžių seniūnija 

 

Gedulo ir vilties dienai atminti vyko iškilmingos Šv. Mišios Jurbarko Švč. Trejybės 
bažnyčioje, kurioje giedojo Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ 
(vadovė Marija Elena Tautkuvienė). Po mišių vyko minėjimas prie tremtinių ir partizanų paminklų 
Jurbarko kapinėse.  
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Uždegus atminimo žvakeles visi vyko į Jurbarko krašto muziejų, kuriame veikė spaudinių ir 
knygų apie tremtį ir kovą už Lietuvos laisvę paroda, skambėjo ne tik skaudūs tremtinių atsiminimai, 
bet ir liaudies dainos, kurias atliko Jurbarko kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Pasagėlė“ 
(vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė) nariai, o Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studijos 
aktoriai (vadovė Agnė Banytė) parodė mono spektaklį, pagal partizano Antano Kisieliaus 
atsiminimų knygą „Blėsta laužų žarijos“. 

 

  
Renginio organizatorė Birutė Šneiderienė 
 

Birželio 17-24 dienomis etnokultūrinė stovykla „Mikutis“ šventė mažą jubiliejų – jau 
penktus metus sukviečia kūrybingus vaikus ir jaunimą pailsėti, pamuzikuoti, pasidalinti tuo, ko 
išmoko, ir išmokti naujo. Stovyklos organizatorė – Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblio 
„Pasagėlė“ ir akustinės muzikos grupės „Vėjūkas“ vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė, padedama 
bendražygių – muzikanto Valdo Žemaičio, folkloro ansamblio „Šebukai“ iš Vadžgirio vadovės 
Linos Lukošienės, Veliuonos kultūros centro direktorės Irmos Svetlauskienės ir Airido Svetlausko, 
stovyklą rengia savanoriškais pagrindais, remiami tėvelių.  

„Mikutis“ – keliaujanti stovykla. Stovyklautojai buvo įsikūrę prie Vadžgirio esančioje 
Mikutynėje, kitais metais – Klangiuose, o šiemet ir, ko gero, ilgam – Valdo Žemaičio senoje 
sodyboje tarp miškų, Lemantiškių kaime.  

Turininga stovyklos programa neleido jaunimui nuobodžiauti. Stovykloje svečiavosi 
folkloro ansamblio „Kaukutis“ iš Kauno (vadovės Asta ir Geda), aplankė bardas Romualdas 
Miškinis iš Telšių, dailininkė Rasa Grybaitė, taip pat Jurbarko Konstantino Glinskio teatro vaikų ir 
jaunimo studijos režisierė Agnė Banytė. 

Dailininkas Zigmas Morlencas stovyklos jaunimui kaskart sugalvoja naujų užsiėmimų. 
Šįkart atsivežė medžio dirbinių, ant kurių vaikai perkėlė savo sugalvotus inicialus bei dažė 
ryškiomis spalvomis. Šitokie darbeliai reikalauja kruopštumo, todėl jais užsiėmė patys kantriausi. 
Kaip ir juostų audimu kaladėlėmis, virvelių nėrimu, naudojant pririštus akmenis, vilnos vėlimu ar 
lipdymu iš molio. 

Užsiėmimų – visiems skoniams! Stovyklautojus nudžiugino šokėjas Gytautas iš Klaipėdos. 
Ilgai šokęs „Žuvėdroje“ jis pasuko kita kryptimi – pasirinko hiphopo ir hauso stiliaus šokius. 
Liaudiškos muzikos vakarėlius prie laužo pakeitė energingos hiphopo diskotekos kluone. 
Paskutinioji į sodybą atskubėjo žolininkė Danguolė. Kokios Joninės be kupoliavimo ir tradicinių 
apeigų? Jaunimas šventei ruošėsi visą dieną: rinko ąžuolo lapus ir gėles vainikams, statė bei puošė 
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apeiginius vartus ir aukurą, dailino visą sodybą, sukrovė didžiulį laužą. Vyriškoji stovyklautojų 
dalis rinko akmenis, kuriuos kaitino puode ant laužo ir ruošė garinę lauko pirtį. Žolininkė daug 
papasakojo apie žolių reikšmes ir paskirtį, kiekvienam, pagal specialias apeigas surinkusiam savo 
puokštę, papasakojo apie jo būdą bei išpranašavo ateitį. Joninių vakarą liejosi dainos, pasipuošęs 
vainikais jaunimas atliko apeigas bei ėjo ieškoti paparčio žiedo.  

 

  
Renginio organizatorė Aušra Masteikaitė Mičulė 

 
Jaukioje dr. E. Grinaveckienės tėvų sodyboje buvo paminėta jurbarkietės kalbininkės dr. 

Elenos Šopaitytės-Grinaveckienės (1925-1999) 85-erių metų jubiliejus. Renginyje dalyvavo 
prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Vilija Sakalauskienė, prof. habil. dr. Arnoldas 
Piročkinas, kalbininkas dr. Antanas Balašaitis, dr. Violeta Meiliūnaitė, mokslininkės šeimos nariai, 
giminaičiai, kaimynai, Jurbarko kalbos draugijos atstovai. 

Renginį papuošė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, kuris suvaidino 
šmaikščią ištrauką iš Danutės Samienės režisuoto spektaklio pagal Antano Giedraičio – Giedriaus 
pjesę „Sakmė apie atsiskyrėlį Ignacą“, kuriame skamba kalbininkės užrašyti šio krašto žodžiai. 
Spektaklis, prisiminimai apie Eleną Grinaveckienę, teatro artistų atliekamos dainos skambėjo 
gražiai išpuoselėtame Šopaityčių sodyboje, o pačiame name, kuriame būsimoji mokslininkė gimė ir 
užaugo, buvo eksponuojama fotografijų paroda, fiksuojanti įsimintinas kalbininkės gyvenimo ir 
mokslinės veiklos akimirkas. 

 

  
        Organizatoriai Lietuvių kalbos instituto mokslininkai, Jurbarko kultūros centras, 
Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyrius 
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Joninių (Rasos) šventė – viena ryškiausių kalendorinių švenčių mūsų mieste, kuri suteikia 
galimybę giliau pažvelgti į mūsų regiono etnokultūrinį palikimą, jo puoselėjimą bei išsaugojimą. 
Kasmet miesto gyventojai ir svečiai gausiai sueina ir įsijungia į šventės tradicines apeigas, Jonų ir 
Janinų pasveikinimus, varžytuves, naktišokius.  

Šiemet Rasų šventėje dalyvavo ir visus susirinkusius linksmino Jurbarko kultūros centro 
mėgėjų meno kolektyvai: folkloro grupė „Imsrė” (vadovė Birutė Bartkutė) su tradicinėmis Rasų 
apeigomis, kaimo kapela „Šilas” (vadovas Vytautas Antanas Partikas), tradicinė kapela „Santaka” 
(vadovas Petras Pojawis). Pasibaigus tradicinėms apeigoms skambant linksmai kapelų muzikai ant 
scenos lipo grupė „Baika” ir atlikėja Gintarė. Po koncerto jaunimo laukė šventinė diskoteka iki ryto 
su DJ Andrius M.  
 

  
 

  
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė 

 
 Jau antri metai Girdžiuose Joninės švenčiamos Mituvos slėnyje atnaujintoje lankoje. Džiugu, 
kad susirinkusieji noriai išbandė rankos taiklumą mėtant tritaškius, jėgą – kilnojant gyrą, traukiant 
virvę ir daugelyje kitų organizatorių pasiūlytų rungčių. Renginio vedantieji Loreta Zdanavičienė ir 
Algimantas Vizbara sugalvojo pačių įvairiausių rungčių ir patiems mažiausiems. Na, o vakarą 
vainikavo Jonų ir Janinų pasveikinimas, paparčio žiedo paieška, šiaudų skulptūrų bei net septynių 
laužų deginimas.  
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Renginio organizatorius Algimantas Vizbara 
 
 Jau nuo ankstaus ryto Žindaičių kaime vyko sujudimas – visi pradėjo ruoštis Joninių šventei, 
kuri turėjo prasidėti vakare. Į šventę prigužėjo ne tik žindaitiškių, bet ir kraštiečių, svečių iš rajono. 
Ši šventė Žindaičiuose švenčiama nuo 1975 metų ir kasmet visų yra laukiama. Šventės metu vyko 
įvairūs žaidimai, sportinės varžytuvės, tačiau svarbiausias šventės akcentas – Jonų ir Janinų 
pagerbimas. Žiūrovus linksmino Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Šilas“ 
ir Žindaičių moterų vokalinis ansamblis (vadovas Vytautas Antanas Partikas). O didžiausias vakaro 

akcentas – atlikėjos Vitalijos Katunskytės koncertas. Po koncerto, prieš uždegant šventinį laužą, į 
dangų pakilo visų šventės dalyvių paleisti dangaus žibintai.  
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 Renginio organizatorė Irena Pužeckienė 

  

 Liepos mėnuo 
Kasmet Jurbarko kultūros centro organizuojama Genocido aukų atminimo valanda tapo 

ritualu, kuri sukviečia pasimelsti, prisiminti ir pagerbti. Todėl Jurbarko seniūnijoje, Naujasodžių 
kaime esančiose Genocido aukų kapinėse rinkosi tie, kuriuos palietė geležinė holokausto ranka. Čia 
jau 30 metų renkasi žydai, kurie išgyveno žudynes bei tie, kurie prarado savo artimuosius, draugus 
ir pažįstamus. Kaip ir kasmet, susirinkusius užplūdo skausmas, rimtis ir susimąstymas. Prasidėjus 
renginiui, ne vienam suspaudė širdį Kęstučio Vasiliausko virkdomas smuikas. Minėjimo dalyviai 
tylos minute pagerbė čia palaidotus žmones. Geru žodžiu prisiminė tuos, kurie buvo sušaudyti ir 

smerkė vykdžiusius žiaurią egzekuciją. Prisiminimais dalijosi mokytojas V. Andrikis, išgyvenęs to 
meto žydų žudynes. Po ceremonijos kapinėse buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės. 

 

 
Renginio organizatorius Gintaras Zareckas 

 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Jurbarko kultūros centras 

pakvietė visus jurbarkiškius prie Vytauto Didžiojo paminklo kartu su Jurbarko kultūros centro 
politinių kalinių ir tremtinių choru „Versmė“ (vadovė Marija Elena Tautkuvienė) bei moterų choru 
„Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) sugiedoti Tautišką giesmę. Sugiedojus giesmę, susirinkusieji 

dar ilgai klausėsi kapelos „Santaka“ (vadovas Petras Pojawis) atliekų linksmų melodijų, 
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„Eurovizijos“ dalyvio jurbarkiškio Andriaus Pojavio atliekamų dainų bei gėrėjosi liaudiškų šokių 
studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupės atliekamais šokiais. 

 

  
 

  
Renginio organizatorė Birutė Šneiderienė 

 
 Liepos 7 dieną Jurbarko Dainų slėnyje vyko festivalis „Sidabrinės gervės naktys“, kurio 
metu jurbarkiečiai galėjo išvysti naujausius ir geriausius lietuvių autorių filmus. „Sidabrinių gervių“ 
organizatoriai šiemet į Jurbarką atvežė keturis filmus: animacinį filmą „Kaltė“ (režisierė Reda 
Bartkutė), dokumentinį trumpametražį filmą „Rojaus beieškant“ (režisierius Tomas Smulkis), 
vaidybinį trumpametražį filmą „Normalūs žmonės nesisprogdina“ (režisierė Marija Kavtaradzė) bei 
vaidybinį ilgametražį filmą „Aurora“ (režisierė Kristina Buožytė), kuris Ispanijos kino festivalyje 
išrinktas geriausiu Europos fantastiniu filmu. 

Kaip ir numatyta, festivalis įvyko po atviru dangumi, oro sąlygos leido kino mėgėjams 
pasidžiaugti filmais šiltose vasaros sutemose. Filmų demonstravimas baigėsi gerokai po 
vidurnakčio. 
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 Renginio koordinatorius Algimantas Petraitis 

 
Šiais metais Girdžiuose Oninės švęstos dvi dienas. Pirmoji skirta sportui ir kraštiečių sueigai, 

o antroji – Onučių pagerbimui, šokiams, žaidimams ir kitoms linksmybėms. Liepos 27-ąją, sporto 
klubas „Girdžiai“ bei Girdžių kaimo bendruomenė organizavo pramogas visiems sporto mėgėjams. 
Tinklinis, baidarės bei kamuoliai ant vandens – tai tie masinantys dalykai, kurie į šventę sukviečia 
ne tik Girdžių gyventojus, bet ir kitų kaimų gyventojus, svečius iš miesto. Aktyviai sportinėse 
rungtyse dalyvavo ir lietuvių – lenkų stovyklos dalyviai. Vakare kraštiečiai buvo kviečiami į 
Girdžių kultūros skyriaus salę – spektaklį susirinkusiems dovanojo jaunieji Girdžių teatro artistai.  
 Liepos 28–oji Girdžiuose prasidėjo atlaidais, o pavakary visi rinkosi į lanką. Susirinkusius, 
kurių šiemet buvo ypatingai daug, savo šokiais, muzika bei dainomis džiugino Veliuonos kultūros 
centro pagyvenusių liaudies šokių kolektyvas „Veliuonietis“ (vadovė Adelė Baublienė). 
Pasveikintos visos šventėje dalyvavusios Onos ir Onutės. Vakare koncertavo atlikėjas Arvydas 
Vilčinskas su sūnumi Tadu, o jaunimas linksminosi diskotekoje iki ryto. 
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 Renginio organizatoriai Loreta Zdanavičienė ir Algimantas Vizbara 
 

Rugpjūčio mėnuo 
Rugpjūčio 24-25 dienomis Skirsnemunės miestelio bendruomenė ir didžiulis būrys iš 

tolimiausių vietovių atvykusių svečių šventė Skirsnemunės paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 700 
metų jubiliejų ir Šv. Jurgio bažnyčios 110-ąsias metines. Dvi dienas vykę įvairiausi renginiai 
atidavė duoklę istorijai ir ją kūrusiems šio krašto žmonėms. 

Šeštadienį šventė prasidėjo teatralizuota kvieslių eisena ryte.  
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Tuo tarpu Jurbarke, per iškilmingą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdį Jurbarko 
krašto muziejaus Židinio salėje, kraštiečiui archeologui habilituotam daktarui Vytautui 
Urbanavičiui įteiktos Garbės piliečio regalijos.  

 

 
 

Prieš vidurdienį visi skubėjo į Nemuno gatvę, kur prieš šventę buvo pastatytas Atminimo 
akmuo 1313 – 2013 metais gyvenusiems skirsnemuniškiams. Perkirpti simbolinę juostelę šventės 
organizatoriai pakvietė iš Skirsnemunės kilusį Jurbarko rajono merą Ričardą Jušką, seniausią 
Skirsnemunės gyventoją Joną Armoną bei Skirsnemunės seniūną Vladą Vainauskį.  

 

 
 

Gražiausia dovana miestelėnams ir visiems, kurie kada nors atvyks į Skirsnemunę, tapo kaimo 
bendruomenės įrengta naujoji aikštė su Saulės laikrodžiu ir simboliniais vartais. Šio projekto autorė 
skirsnemuniškė Gražina Gadliauskienė. 
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Paminkliniu akmeniu tapusį Šilinės miško riedulį pašventino Šv. Jurgio parapijos klebonas 
Egidijus Periokas ir Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. 

 

   
 
 Gražiai skirsnemuniškius pasveikino Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, su dovanomis atsiuntęs į šventę savo padėjėją Vilių Kavaliauską. 
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Vėliau šventės dalyvių laukė istorijos konferencija „Skirsnemunės Istorijos ir laiko ženklai“, 
kurios pradžioje Jurbarko rajono meras Ričardas Juška įteikė rajono savivaldybės ženklą „Už 
nuopelnus Jurbarko kraštui“ skirsnemuniškiui kapitonui Sigitui Šileriui.  

 

 
 

Istorinės konferencijos metu buvo pristatyta ilgai laukta, specialiai šiai progai išleista knyga 
„Skirsnemunė“, kurią pristatė šios knygos leidybos iniciatorius habilituotas daktaras Vytautas 
Urbanavičius.  

Idėja išleisti knygą subrendo dar 1989 metais Lietuvos kraštotyros draugijos surengtos 

ekspedicijos metu. Dauguma autorių yra skirsnemuniškiai, aktyviai dalyvavę ekspedicijoje, kurie 
surinktą kraštotyrinę medžiagą vėliau papildė archyvų duomenimis, apibendrino. Knygoje slypi 
didinga ir įdomi miestelio istorija. Knygos skaitytojai turės galimybę susipažinti su čia gyvenusių 
įžymių žmonių likimais, kovotojų už Lietuvos laisvę, už savo gimtinę žygdarbiais, sužinos apie 
savo vietovės papročius, tradicijas.  
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Tuo tarpu lauko scenoje susirinkusius linksmino Jurbarko rajono kultūros įstaigų ir 
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos kolektyvai.  

 

  
 

  
 

Parke netrūko įvairių atrakcijų dideliam ir mažam. 
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Kasmet Skirsnemunės šventes pagyvina organizuotos futbolo varžybos. Šiais metais futbolo 
stadione susitiko keturios komandos: Skirsnemunės, Gelgaudiškio, Smalininkų ir Seredžiaus.  

 

  
 

Šventės dalyvius nustebino tik pavasarį susibūrusio Skirsnemunės gyventojų parodyta 
spektaklio „Trys mylimos“ premjera, kurį režisavo Jurbarko kultūros centro režisierė Birutė 
Šneiderienė.  

 

  
 

Vakarinėje koncerto dalyje žiūrovus linksmino grupės „Vairas“ koncertas.  
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Šventė vainikuota fejerverkais ir įspūdingu kryžiuočių pilies sudeginimu. Užsiliepsnojusios 5 
metrų aukščio iš šiaudų pagamintos kryžiuočių pilies pašvaistė nušvietė visą miestelio parką ir 
privertė ne vieną aiktelėti iš susižavėjimo.  

 

   
 

  
 

Jubiliejiniai renginiai tęsėsi ir kitą dieną. Iš pat ryto Skirsnemunės gyventojai rinkosi į Šv. 
Baltramiejaus atlaidus skirtus Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios 110-ioms metinėms paminėti. 

 

  
 

Šv. Mišiose giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos choras vadovaujamas Juditos Taučaitės. 
Po Šv. Mišių choras surengė koncertą, pasiklausę giesmių visi pagerbė bažnyčios statytojo 
Kazimiero Žekevičiaus atminimą. Tuo tarpu Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko 
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iškilmingos pamaldos. Koncertavo Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos choras „Adoremus“, 
vadovaujamas Renatos Moraitės.  

 

  
 

Iš bažnyčių išėję skirsnemuniškiai dar į namus neskubėjo, nes Skirsnemunės Jurgio 
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veidrodžių salėje buvo parodytas kraštietės Janinos 
Sabataitienės sukurtas filmas „Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia“, skambėjo Sigito Tamošaičio bei 
kitų kraštiečių atliekami kūriniai.  

 

   
 

Abi dienas veikė Audronės Vaivadienės foto darbų paroda „Šalia Nemuno“. 
 

  
Renginio organizatoriai: Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, 

Jurbarko kultūros centras, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, 
Skirsnemunės bendruomenė 
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Paskutinę vasaros dieną Jurbarke vyko Miestelėnų šventė, kurioje nuo ankstaus ryto 
šurmuliavo menininkų, amatininkų, ūkininkų įruošti kiemeliai, kviečiantys įsigyti įvairių dirbinių ir 
gėrybių. Šventės metu veikė seniūnijų ir Kultūros centrų kiemeliai. Jurbarko kultūros centro 
kiemelis apjungė Skirsnemunės, Girdžių, Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijų kiemelius, kuriuose 
buvo prekiaujama česnakais, medumi, saldžiais kepiniais, mezginiais, vaišinama blynais.  
 

  
 

   
 

Kiemeliuose nepritrūko nei muzikos, nei dainų – visą dieną susirinkusius linksmino Jurbarko 
kultūros centro kolektyvai: vaikų folkloro ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė 

Mičulė), folkloro grupė „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė), liaudiškos kapelos „Mituva“ (vadovas 
Vidmantas Žemliauskas), „Šilas“ (vadovas Vytautas Antanas Partikas), „Santaka“ (vadovas Petras 
Pojawis). 
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Po pietų Dvaro parkas atgijo nuo teatrų pasirodymų. Jurbarko kultūros centro Konstantino 
Glinskio teatras kūrė „Parapijos šventadienio vaizdelius“. 

 

  
 

Jurbarkiečius ir svečius linksmino liaudiškų kapelų pasirodymai - šiais metais tai jau 
dvyliktoji „Pamituvio armonikos“ šventė, kuri buvo įtraukta į Miestelėnų šventės programą. Šią 
šventę vedė etnomuzikologė, LRT laidos „Duokim garo“ vedėja Loreta Sungailienė, kuri nepraleido 
progos užtraukti dainą su Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vadovas Vidmantas 
Žemliauskas).  

 

  
 

Šventę papuošė įspūdingas bendras miestelėnų šokis, kuriam visus pakvietė Jurbarko kultūros 

centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta Telišauskienė) vyresniųjų grupės 
šokėjai. Šiame šokyje, prisimindami senąsias tradicijas, trepsėjo visi pajudėti panorę jurbarkiečiai. 
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Rugsėjo mėnuo 
 Vytauto Didžiojo karūnavimo diena, Padėkos už Lietuvos Nepriklausomybės ir laisvės 
iškovojimą diena ir Tarptautinė raštingumo diena – šios trys reikšmingos datos, švenčiamos 
rugsėjo 8-ąją, sukvietė Jurbarko visuomenę į bendrą šventę prie Vytauto Didžiojo paminklo. 
Šventinę programą pradėjo Jurbarko kultūros centro akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“ (vadovė 
Aušra Masteikaitė Mičulė) dainomis bei iškilmingu Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimu. Visus 
susirinkusius pasveikino Jurbarko rajono meras Ričardas Juška, poetas Jonas Girdzijauskas 
padovanojo vieną iš savo eilėraščių apie kovą dėl Laisvės. Minėjimo metu istorinę apžvalgą apie 
Vytauto Didžiojo didingumą, nuveiktus darbus, bei nesėkmes pasakojo Jurbarko Vytauto Didžiojo 
pagrindinės mokyklos moksleivė, mokslo pirmūnė Eglė Marija Baliukynaitė. Muzikinius 
sveikinimus dovanojo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vokalinis ansamblis 
„Svaja“ vadovaujamas Stanislovos Januškevičienės. 

 

   
 

  
Renginio organizatorius Gintaras Zareckas 
 

Rugsėjo 20-21 dienomis vyko respublikinis teatro festivalis – laboratorija „Senjorai ir 
jaunystė“,  skirtas Tarmių metams paminėti. Festivalio metu buvo galima mėgautis spektakliais, 
atliekamais žemaičių, aukštaičių, Punsko dzūkų ir jurbarkiečių tarmėmis. 

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“, remdamasis lietuvių pasakomis 
sukūrė spektaklį „Velnių monai“ (režisierei Sigita ir Romas Matuliai), kuriam nepakartojamo 
žavesio suteikė žemaitiška tarmė. 
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Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatras pristatė spektaklį „Tamsos švyturys“ pagal 
Almos Eigerdienės pjesę (režisierius Šarūnas Kunickas), kuriame skambėjo aukštaitiška šnekta. 

 

  
 

 Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namų klojimo teatro spektaklyje „Dobilėlis penkialapis“, 
sukurtame pagal Balio Sruogos pjesę (režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) skambėjo 
dzūkiška tarmė.  

 

  
 

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro rodyto spektaklio pasirinkimą taip pat 
nulėmė festivalio tema – išskirtinis dėmesys tarmėms, todėl pasirinko spektaklį „Elegija apie 
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atsiskyrėlį Ignacą“, pagal A. Giedraičio –Giedriaus apsakymą (režisierė Danutė Samienė), kuriame 
girdima jurbarkiečių šnekta.  

 

  
 

Šio festivalio jaunimą labiausiai sudomino Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro 
„Vaivorykštė“ spektaklis G. Kazlauskaitės „aš esu AŠ“ (režisierė Birutė Šneiderienė) 

 

  
 

 ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro jaunimo studijos etiudų spektaklis 

„Būti paaugliu“ (režisierė Agnė Banytė).  
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Režisierės Birutės Mar sukurtame spektaklyje „Unė“ panaudoti aktorės Unės Babickaitės 
dienoraščio fragmentai išryškino aktorės subtilumą ir gimtosios kalbos fenomeną, kuri kasdienybėje 
kalbėjo keliomis pasaulio kalbomis, o vakarais meldėsi tik gimtąja lietuvių kalba. 

 

  
 
Renginio metu vyko teatro seminaras „Drama, tarmė ir krašto istorija“, kuriame buvo 

diskutuojama apie kalbos kultūros, tarmių naudojimo ir pilietiškumo būtinybę teatre ir gyvenime. 
Seminarą vedė Lietuvių kalbos instituto docentė daktarė Rima Bakšienė ir žymaus mūsų kraštiečio 
operos solisto Vlado Baltrušaičio dukra dailininkė Karilė Baltrušaitytė. 
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Festivalio metu sudaryta galimybė jaunimui ir suaugusiems dalyvauti profesionalioje 
kūrybinėje scenos kalbos laboratorijoje, kurią vedė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja 
Erika Mažulienė. 

 

   
 
Režisierius Gytis Padegimas pristatė pranešimą „Teatras ir pilietiškumas“, skirtą Lietuvos 

persitvarkymo Sąjūdžio 25-osioms metinėms.  
 

  
 Renginio organizatorė Danutė Samienė 

   

Spalio mėnuo 
Spalio 1-ąją minima Pasaulinė Muzikos diena. Tą dieną visame pasaulyje skamba muzika. 

Tačiau spalio pirmąją jurbarkiečiai, kaip ir visi lietuviai, išgirdo tik tylųjį koncertą. Reikalaudami 
socialinio teisingumo, visi Lietuvos kultūros centrai spalio 1-osios vakarą surengė tylųjį koncertą 
„Būti ar nebūti?“, kuris bendram tikslui suvienijo daugiau kaip 4000 kultūros centrų darbuotojų, 
protestuojančių prieš itin mažus atlyginimus.  

Koncertas pradėtas Džono Keidžo kūriniu „4'33“, kuriame nesuskambo nė vienas akordas. 
Paskelbus kūrinį, Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) 
dainininkės delnais užsidengė burnas, o liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta 
Telišauskienė) šokėjai taip ir nepajudėjo iš savo vietų. Tarptautinei muzikos dienai programą buvo 
parengę ir folkloro ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė), folkloro grupė 
„Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė), tradicinė kapela „Santaka“ (vadovas Petras Pojawis), vaikų ir 
jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė), tačiau ir dainininkų burnos, ir 
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muzikantų instrumentai buvo užklijuoti juostomis. Taip Jurbarko kultūros centro menininkai ir jų 
vadovaujami meno mėgėjų kolektyvai susivienijo protestui prieš kultūros darbuotojų skurdinimą. 

 

  
  

  
      Tarptautinės muzikos dienos proga vykęs tylusis koncertas „Būti ar nebūti?“ surengtas 

Lietuvos kultūros centrų asociacijos iniciatyva.  
 
 Jurbarko kultūros centre vyko koncertas - viktorina „Tarmių pynė“, skirtas Tarmių 
metams. Renginyje įvairių regionų dainas dainavo Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis 

„Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė). Legendas, prisiminimus tarmiškai pasakojo Alvydas Šimaitis, 
Nijolė Aleksienė, Jūratė Korsakaitė, Gintarė Stirbienė, Irena Bialoglovienė ir Birutė Bartkutė. 
Renginio metu visi susirinkusieji galėjo išgirsti zanavykų, žemaičių, aukštaičių, dzūkų, Klaipėdos 
krašto, Jurbarko ir Veliuonos krašto tarmiškus pasakojimus bei dainas. Senovinių žodžių viktorinoje 

dalyvavo visi žiūrovai, o aktyviausi ir gudriausi buvo apdovanoti renginio organizatorės Birutės 
Bartkutės sukurtais suvenyrais. 
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 Renginio organizatorė Birutė Bartkutė  
 

Lapkričio mėnuo 
Jurbarko kultūros centro retro ansamblis „Volungė“ (vadovė Marija Elena Tautkuvienė) 

lapkričio 16 dieną jurbarkiškius pakvietė į romansų vakarą „Rudens romansas“, kuriame gausiai 
susirinkę klausytojai išgirdo romantiškas, rudeniškai nostalgiškas dainas ir posmus. Šiais metais 
ansamblis pateikė visiems didžiulę staigmeną – prie jau daugelį metų dainuojančių moterų 
prisijungė nemažas būrys vyrų, mylinčių dainą. Todėl koncerto metu rudens motyvo siejamas 
dainas atliko ir mišrus ansamblis, ir moterų grupė, ir kvartetas, ir duetas. Susirinkusių klausytojų 
laukė dar viena staigmena – ansamblis atliko savo programą ne tik skambant fortepijonui 
(akompaniatorė Zita Liktienė), bet ir gražiai pritariant kanklėmis (akompaniatorė Valda 
Vasiliauskienė). Koncertą vedė Konstantino Glinskio teatro aktoriai Birutė Skandūnienė ir Kęstutis 
Matuzas – jų meistriškai skaitomos eilės virpino klausytojų širdis. Netikėtai ir įdomiai programą 
paįvairino Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, vadovaujama Petro Pojawio ir pianistas Rytis 

Glinskas. 
Po koncerto dar ilgai netilo plojimai, sveikinimai, atmintyje atgyjančios koncerto metu 

išgirstų dainų melodijos.  

 



 83 

  
 

  
 Renginio organizatorė Marija Elena Tautkuvienė 
 
 Gruodžio mėnuo 
 Girdžių seniūnijos aikštėje susirinko gausus būrys miestelėnų į Kalėdinės eglės sutiktuvių 
šventę. Šiais metais girdžiškiai pateikė didžiulę staigmeną – Kalėdinę eglutę gamino patys, kurios 
viduje įrengė mažą Betliejų. Prie daug džiaugsmo ir nuostabos sukėlusios eglutės dar ilgai būriavosi 
gyventojai, aplinkui skambėjo sveikinimai, palinkėjimai, įvairūs žaidimai ir dainos. 
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   Renginio organizatoriai Girdžių seniūnija ir Girdžių skyrius 
 

Aikštėje prie Jurbarko rajono savivaldybės minia susirinkusių jurbarkiečių stebėjo 
teatralizuotas Kalėdų Senelio sutiktuves. Jurbarko rajono meras Ričardas Juška kartu su mažu 
berniuku, rašiusiu Kalėdų Seneliui laišką, įžiebė Kalėdų eglę. Ceremoniją palydėta įspūdingais 
fejerverkais. 
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Lietuvos estrados pradininku tituluojamo Antano Šabaniausko ir „muzikos darbininko“ Stepo 
Sodeikos 110–ioms gimimo metinėms paminėti jurbarkiečiai po Kalėdų eglės įžiebimo 
ceremonijos, buvo pakviesti į koncertą – vaidinimą „Susitikimai prieš Kalėdas“. Šia iškilia 
proga vakaras buvo pašvęstas mūsų žymiems kraštiečiams atminti – jie prieš 110 metų gruodžio 
mėnesį gimė Jurbarke.  

Jurbarko kultūros centre teatralizuotą retro kavinę aplankė būrys lankytojų, kurie dalinosi 
prisiminimais apie šias iškilias asmenybes bei dovanojo jų kadaise atliktus kūrinius. 

Teatralizuotame koncerte – vaidinime dalyvavo:  
Muzikologė, televizijos, radijo laidų vedėja Zita Kelmickaitė, kuri jurbarkiečiams pateikė 

pikantiškų detalių apie A. Šabaniausko ir S. Sodeikos praeitį.  
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Dainininkas, Antano Šabaniausko premijos laureatas, Aleksas Lemanas. 
 

  
 
Operos solistas Jonas Sakalauskas, kuris šventinio vakaro metu atliko debiutinį Stepo 

Sodeikos kūrinį Šarlio Guno operoje „Faustas“, bei kitus kadaise jo atliktus kūrinius. 
 

  
 

Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai ir Antano Sodeikos meno mokyklos 

atlikėjai.  
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Didžiausias netikėtumas šventinio vakaro metu – Antano Šabaniausko dukros pasirodymas 
scenoje. 
 

  
  

Susitikimas prieš Kalėdas įrodė, kad jurbarkiškiai prisimena ir gerbia Antaną Šabaniauską, 
Stepą Sodeiką ir visus Jurbarko kraštą garsinančius žmones. 

 Renginio organizatorius Gintaras Zareckas 
 

Mes kas dieną vis kažkam ruošiamės, kažko laukiame – tas laukimas ypač sustiprėja Advento 
laikotarpiu. Visi stengiamės būti geresni, nuoširdesni ir kantriai laukdami priartėjame prie pačios 
slaptingiausios ir ypatingiausios metų šventės – šv. Kalėdų. Gruodžio 20 dieną Jurbarko kultūros 
centre vyko Advento vakaras „Sodai, sodai, leliumoj“, kuriame Jurbarko kultūros centro folkloro 
grupės „Imsrė“ dainorėlės ir jų vadovė Birutė Bartkutė susirinkusiems priminė kaip seniau, advento 
metu, vakarais rinkdavosi senuoliai ir dirbdami įvairius darbus, dainuodami advento dainas, 
laukdavo šv. Kalėdų. Pasiklausę teatralizuoto „Imsrės“ dainininkių pasakojimo apie advento 
tradicijas ir papročius visi susirinkusieji noriai įsijungė į žaidimus, būrimus ir ratelius. 

 

  
 Renginio organizatorė Birutė Bartkutė 
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PABAIGOS ŽODIS 

 
 
 

Mąstyti apie kultūrą – tai visų pirma galvoti apie žmogų, apie jo dorovines nuostatas ir 

estetines vertybes. Derlioje kultūros žemėje visuomet išauginamas brandus grūdas. Kultūros 

samprata yra tokia daugeriopa, kad neįmanoma aprėpti visų niuansų, atvejų, rūšių ar formų. 

Trumpai tariant – tai – žmogaus meninė kūryba, tai – didžioji gamtiškojo pasaulio tąsa, tikrovės 

įprasminimas. Kultūra – gyvenimo būtybė, būties atspindys. Tai ne vienadienė pramoga, o 

ilgalaikis asmenybės savikūros procesas, filosofiškai įgilintas, psichologiškai įteisintas ir 

savaimingai atskleistas. Kai su kultūra suaugama visiems laikams, žmogus pajunta didžiąją 

gyvenimo prasmę, pasijunta pilnaverčiu, unikaliu tautos individu. O kūryba – tai kultūros 

pamatinė vertybė, žmogaus meninių sugebėjimų visuma, netgi prasmingas laisvalaikio 

įteisinimas. 

Kultūrą galima suprasti kaip tam tikrą vertybių, tikėjimų ir tradicijų bei papročių visumą. 

Kultūra daro poveikį individų ir socialinių grupių mąstymui ir veiksmams, lemia jų gyvenimo 

būdą.  

Šiandieninei Lietuvos visuomenei būdingi spartūs politiniai, ekonominiai ir socialiniai 

pokyčiai – keičiasi mūsų gyvenimas ir vertybės. Tačiau kultūros poreikis, gebėjimas ta kultūra 

didžiuotis ir vertinti ją yra kiekvienos visuomenės gyvybingumo prielaida. 

 


