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ĮVADAS 

 

Jurbarko kultūros centras – Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindiniai 

uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus 

laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, aktyvinti 

etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą.  

Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro Jurbarko kultūros centras, Girdžių, Skirsnemunės ir 

Žindaičių skyriai. 

Jurbarko kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, 

glaudžiai bendradarbiauja su kitais šios organizacijos nariais bei kitais šalies kultūros centrais, švietimo, 

meno ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir užsienio partneriais. 

Nuo 2015 m. pradžios Jurbarko kultūros centrui vadovauja Aida Bliundžiuvaitienė. 

Jurbarko kultūros centre vykstanti mėgėjų meno kolektyvų veikla yra kultūrinio savitumo 

garantas – tai jų dėka kuriamos naujos, kiekvienam regionui savitos kultūrinės tradicijos, plečiasi 

tarptautinis bendradarbiavimas. 2018 metais į kultūros centrą įsiliejo gražių ir balsingų Pilies kaimo 

moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“, vadovaujamas Olgos Jurėnienės. Keitėsi darbuotojai 

Skirsnemunės skyriuje – nuo 2018 m. rudens kultūrinės veiklos organizatore pradėjo dirbti veikli ir 

iniciatyvi darbuotoja Edita Riaukienė. 

2018-ieji buvo neeiliniai – tai Atkurtos Lietuvos šimtmečio, Dainų šventės „Vardan tos...“, 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečio metai, ir kultūros centre jie buvo pažymėti išskirtiniais 

gražiais ir prasmingais renginiais. 

Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai dalyvavo daugybėje miesto bei rajono renginių, 

bendradarbiaudami su kitomis įstaigomis bei organizacijomis keliavo į kitus miestus bei rajonus, 

dalyvavo įvairiuose festivaliuose, konkursuose, kuriuose buvo aukštai įvertinti. 

 
Jurbarko kultūros centro kolektyvas  
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I SKYRIUS 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI 

 

„Paršelis taupyklė“. Sausio 5 d. Jurbarko kultūros centre šurmuliavo vaikučiai, susirinkę 

pasižiūrėti vaidinimo „Paršelis taupyklė“, kurį mažiesiems jurbarkiečiams dovanojo kultūros centro 

darbuotojai.  

Scenoje tarp spalvingų dekoracijų šėlo žaisliukai: Paršelis, Beždžionėlė, Šuniukas ir Katytė, 

kurie, pasirodo, taip pat turi rūpesčių – juk artėja Kalėdos ir štai tuoj tuoj, šiandien arba rytoj, ateis vaikai 

ir sudaužys Paršelį taupyklę, norėdami pasiimti sukauptus pinigėlius ir nupirkti daug dovanų. Žaisliukai 

nusprendžia pabėgti į mišką ir ten sulaukti Naujųjų metų, tikėdamiesi, kad po to Paršeliui pavojus jau 

nebegrės, juk vaikai jau bus gavę savo dovanėles ir pinigėlių jiems nebereikės. Tačiau šaltame žiemos 

miške slypi daug pavojų... 

 

 

Prieš spektaklį scenoje pasirodę Trys Karaliai ir Žvaigždė žiūrovams priminė apie didžiųjų 

metų švenčių pabaigą ir visiems linkėjo laimės bei sėkmės ką tik prasidėjusiais Naujaisiais metais. 

Vaidino: Birutė Bartkutė, Laura Matulienė, Birutė Šneiderienė, Larisa Simanavičienė, Dalė 

Jonušauskienė, Gintaras Zareckas, Birutė Aksionovienė, Rūta Vasiliauskienė, Kęstutis Matuzas. 

Scenografija – Zigmo Morlenco. 

Spektaklio įrašą galima pamatyti adresu https://www.youtube.com/watch?v=X8mBm-fImpo 

Režisierė ir organizatorė Birutė Šneiderienė. 
 

 

Trys Karaliai. Sausio 6-oji, Trijų Karalių diena, simboliškai užbaigia didžiųjų metų švenčių 

laikotarpį. Kaip ir kasmet jurbarkiečius aplankė išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, kurie, 

vedami kelrodės Žvaigždės ir nešini kūdikėliui Jėzui skirtomis dovanomis, vaikščiojo Jurbarko 

gatvėmis, giedodami giesmes ir kiekvienam sutiktajam linkėdami sveikatos, laimės ir gerovės. Karaliai 

apvaikščiojo miesto centrą, aplankė parduotuvę „IKI“, turgų, kur prekybininkams linkėjo gerų metų, o 

pirkėjams – gerų pirkinių, Jurbarko ligoninės Vaikų ligų skyrių, kurio mažiesiems pacientams palinkėjo 
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kuo greičiau pasveikti ir daugiau nesirgti, Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką, 

pasivaikščiojo ir Naujamiesčio gatvėmis. 

Organizatorė Birutė Bartkutė. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Prieš 27-erius metus Vilniuje, prie televizijos bokšto 

taikiai nusiteikę Lietuvos piliečiai savo rankomis ir dainomis gynė Lietuvos laisvę, drąsia širdimi stojo 

prieš tankus ir šarvuočius.  

Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai Jurbarke prasidėjo sausio 12 d. Prisimenant žuvusiuosius 

ir visus, tą ypatingą naktį buvusius įvykių verpete, visoje šalyje organizuojama pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Prie šios akcijos prisijungė ir Jurbarko kultūros centras – kaip ir kitose miesto bei 

visos šalies įstaigose 8 val. ryto languose spindėjo žvakių šviesos. 

Vakare jurbarkiečiai rinkosi aikštėje prie Jurbarko kultūros centro, kur vyko atminimo valanda 

Laisvės gynėjų dienai paminėti. Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidėjo tautiška giesme, kurią kartu 

su visais susirinkusiais atliko Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) 

aktoriai. Renginyje buvo prisiminti visi 14 kritusių laisvės gynėjų, paminėti jų vardai, ištarti jų pačių 

paskutiniai žodžiai ar artimųjų prisiminimai, buvo rodoma „Autentiškų Sausio 13-osios vaizdų kronika“. 

Minėjimo metu dainas apie laisvę ir Lietuvą atlimo jurbarkietis, dainininkas Eligijus Jukna. Apie šios 

datos reikšmę Lietuvai kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas 

Mockevičius. Jurbarkiečiai, prisimindami žuvusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę tautiečius, 

uždegė jiems atminimo žvakeles. 

Organizatoriai Gintaras Zareckas ir Danutė Samienė. 
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Atminimo valanda Laisvės gynėjų dienai paminėti 

 

Užgavėnės – žiemos išvarymo ir pavasario kvietimo šventė, nuo senų laikų žinoma ir plačiai 

švenčiama. Tikima, kad jei per Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi blynus, būsi sotus ir stiprus visus metus! 

Todėl vasario 13-ąją nuo ankstyvo ryto Jurbarke šėliojo Užgavėnių persirengėliai – lankė 

įvairias įstaigas, sveikino sutiktus jurbarkiečius ir linksma muzika bei šūksniais vijo žiemą iš miesto. 

Žaisminga Užgavėnių persirengėlių kompanija aplankė Jurbarko rajono savivaldybės administraciją, kur 

skaniausius blynus paruošę jų laukė Jurbarko rajono meras S. Mockevičius, mero pavaduotojas                 

S. Lapėnas, administracijos direktorė V. Rekešienė, administracijos direktorės pavaduotojas D. Juodaitis 

bei kiti savivaldybės darbuotojai. Pasveikinę juos, Užgavėnių pranašai patraukė į kitas įstaigas, 

mokyklas ir darželius. Žiemą gąsdino ir Morės. Prie Jurbarko kultūros centro buvo galima grožėtis 

jurbarkiečių sukurtomis Morėmis, o jų buvo įvairių – stovinčių, sėdinčių, linksmų, liūdnų, mažų, ir 

didelių – visos įspūdingos! Vakarop aplink Mores būriavosi minios žmonių – visi rinkosi kartu pašokti, 

pažaisti ir pasiklausyti linksmų dainų. Susirinkusiesiems Užgavėnių šokius dovanojo liaudiškų šokių 

studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) šokėjai. Besisukantys šventės šurmulyje čia pat vaišinosi 

gardžiausiais karštais blynais bei saldžia arbata. Blynai suvalgyti, Morė sudeginta, žiema išvaryta, beliko 

sulaukti šilto pavasario. 

Šventės akimirkos https://www.youtube.com/watch?v=rh_PYUQLMqw 
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Organizatorė Birutė Bartkutė. 

 

Vasario 16-osios renginiai Jurbarke prasidėjo dar prieš vidurnaktį – į Jurbarko kultūros centrą 

rinkosi Pažintinio-pramoginio orientavimosi mieste auto žaidimo „Šimtmečio kelionė“, skirto Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui, dalyviai. Žaidime panoro susirungti net 19 komandų, kurių 

kiekvienoje buvo nuo 2 iki 5 narių, pagal žaidimo organizatoriaus Gintaro Zarecko pateiktas užšifruotas 

nuorodas, užuominas, galvosūkius Jurbarko miesto teritorijoje ieškojusių įvairių objektų  ir nurodytose 

vietose bandžiusių rasti teisingus atsakymus į užduočių klausimus.  
 

 
 

12.30 val. šimtu dūžių suskambo Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios varpai, visus kviesdami 

švęsti valstybės gimtadienį. Bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų jurbarkiečiai ir miesto 

svečiai spalvinga eisena nužygiavo iki Vytauto Didžiojo paminklo, kur buvo pakelta Lietuvos valstybės 

vėliava. Susirinkusiuosius su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu pasveikino Jurbarko rajono 

savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. 
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13.50 val. buvo duotas startas XIV sveikatingumo bėgimui Jurbarko miesto gatvėmis, skirtam 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Bėgikai įveikė 3 km distanciją. Prie Romualdo 

Marcinkaus stadiono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius nugalėtojus ir prizininkus 

apdovanojo medaliais. Susirinkusieji vaišinosi kareiviška koše, arbata. 

 
Nuo 15 val. visi norintys Jurbarko kultūros centre turėjo galimybę susipažinti su piešimu ebru 

technika – čia vyko ypač daug mažųjų jurbarkiečių dėmesio sulaukęs renginys „Trys spalvos“. 
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16 val. kultūros centre prasidėjo šventinis koncertas „Mus užaugino Lietuva“. Sugiedojus 

Lietuvos valstybės himną, šventinius sveikinimus jurbarkiečiams ir miesto svečiams skyrė Jurbarko 

rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,  Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, 

Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas ats. mjr. Kęstutis Bauža. 

Koncerto pradžioje Jurbarko Petro Paulaičio 701-osios kuopos vadas ats. mjr. Algirdas Genys 

apdovanojo Šaulių sąjungai nusipelniusius asmenis.  

Koncertas pradėtas Jurbarko kultūros centro chorų – moterų choro „Lelija“ (vad. D. 

Jonušauskienė) ir jaunimo mišraus choro (vad. D. Lapienė) – puikiai atliktomis dainomis „Dieve, 

laimink Lietuvą“ (m. G. Abariaus, ž. G. Zdebskio) ir „Lietuva brangi“ (m. J. Naujalio, ž. Maironio). 

Žiūrovus nudžiugino įspūdingas Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vad. J. 

Telišauskienė) ir merginų šiuolaikinio šokio grupės „Dona“ (vad. K. Donauskienė) šokis. Po jo 

nuostabią tautinių šokių programą susirinkusiesiems pristatė Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių 

studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) ir svečiai iš Latvijos – Babite regiono tautinių šokių 

kolektyvas „Darta“ (vad. L. Silins). Koncertą užbaigė bendras lietuvių ir latvių kolektyvų šokis 

„Skaisgijos polka“. Vakarą vedė Gintaras Zareckas ir Danutė Samienė. 

Koncerto įrašas https://www.youtube.com/watch?v=uDtNQvCBKvE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDtNQvCBKvE
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O vakare lankoje prie Nemuno suliepsnojo laužai – visus jurbarkiečius ir miesto svečius 

sukvietė pilietinė sueiga „Laužai Lietuvos šimtmečiui“. Čia buvo uždegtas ne tik Tautos laužas, Latvijai, 

Estijai bei etnografiniams regionams skirti laužai, bet ir įvairių Jurbarko miesto įstaigų, kolektyvų, 

draugų ir šeimų laužai. Šventiškai papuoštoje scenoje koncertą pradėjo Jurbarko kultūros centro 

dainavimo studijos „Strazdas“ (vad. R. Šličkutė) mažieji dainininkai, po jų pasirodė jauni, bet jau 

aktyviai koncertuojantys, iš Jurbarko kilę dainininkai – Eligijus Jukna ir Andrius Pojavis bei dar vienas 

Jurbarko kultūros centro kolektyvas – kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). Vakarą vainikavo lazerių šou 

ir fejerverkai, po kurių prie laužų susirinkę jurbarkiečiai neskubėjo skirstytis – dar ilgokai vakarojo, 

klausydami uždegančių kapelos „Santaka“ melodijų. 

Renginio akimirkos https://www.youtube.com/watch?v=DutBj62xnK4 

Organizatorius Gintaras Zareckas. 

 

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Jurbarko mieste prasidėjo Šv. 

Mišiomis Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje. Prie Vytauto Didžiojo paminklo vyko tradicinė iškilminga 
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Jurbarko krašto šaulių priesaika ir jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija. Pasibaigus ceremonijai 

jurbarkiečiai, pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų akcentais, dalyvavo Jurbarko jaunimo organizacijų 

sąjungos inicijuotoje Kovo 11-osios eisenoje iki Savivaldybės aikštės, kurioje, suformavę Lietuvos 

vardo skiemenį „TU“ ir skaičių 100, įsiamžino istorinėms nuotraukoms. 
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Vėliau visi rinkosi į Jurbarko kultūros centre vykusį šventinį koncertą „Sujunkim šimtmečius 

širdim“, kurį jurbarkiečiams dovanojo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai ir jų 

mokytojai. Koncertas prasidėjo Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus 

sveikinimais ir garbingų apdovanojimų įteikimo ceremonija. 

Organizatoriai Jurbarko kultūros centras ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla. 

 

„Aukso paukštė“. Kovo 16-ąją Jurbarko kultūros centre pasirodė ilgai laukta viešnia – 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“, paskirta geriausiam 2017 metų 

šalies vaikų ir jaunimo (moksleivių) teatrui ir vadovui – Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui 

„Vaivorykštė“ ir vadovei Birutei Šneiderienei. 

Į kultūros centre surengtą šventinį vakarą plūstančius žiūrovus pasitiko ne tik puikios 

dailininko-scenografo Zigmo Morlenco dekoracijos, bet ir įspūdingos gyvosios statulos, kuriomis 

pavirto jaunieji „vaivorykštukai“... 

Sausakimšoje didžiojoje salėje susirinkę teatro gerbėjai, jaunųjų „Vaivorykštės“ teatro aktorių 

tėveliai, seneliai, giminės ir draugai didžiuliame ekrane galėjo apžvelgti gražiausias teatro spektaklių, 

renginių, kelionių akimirkas, pamatyti žaismingą filmuką apie dabartinį „Vaivorykštės“ gyvenimą. 
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Vakaras, kai visi laukė pasirodančios „Aukso paukštės“, buvo kupinas prisiminimų – scenoje 

vienos kitas keitė „Vaivorykštės“ teatro kartos, tiek esami, tiek buvę teatralai parodė viską, ką turėjo 

geriausio. 

Renginį svajingu šokiu pradėjo „vaivorykštukė“ Erika Leskauskaitė, susimąstyti kviečiančią 

dainą atliko buvęs „Vaivorykštės“ aktorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos studentas 

Mantas Bendžius. Po jų scenoje pasirodė dabartiniai aktoriai, parodę 2018 metų Dainų šventei skirtos 

programos ištrauką bei 2016 metais pastatytos jaunatviškos komedijos „Kai 14...“ (pagal J. Strong) 

epizodus. 

 

 

Stebėdami ir prisimindami „Vaivorykštės“ spektaklius, žiūrovai verkė ir juokėsi, nes teatras 

visais laikais buvo ir yra instrumentas, kuriuo tiek aktorius, tiek žiūrovas gali pažinti ne tik jį supantį 

pasaulį, bet ir save: tarytum iš naujo išgyventi pirmąją meilę, paleisti smaugiančią nuoskaudą, išmokti 

suprasti ir atleisti. Visas šias emocijas susirinkusiesiems tą vakarą leido pajusti parodytos spektaklių 

„Žaidimas be taisyklių“ (pagal L. Klemkaitę) (2016 m.),  „Pabėgimas į Akropolį“ (pagal M. Korenkaitę) 

(2015 m.), „Namo!“ (pagal L. Razumovskają) (2016 m.) ištraukos. 

Visus prajuokino netikėtai į sceną prasibrovęs Zuikis – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja 

dr. Agnė Blažienė, perskaičiusi nuotaikingą K. Kubilinsko poemėlę „Agė melagė“. Kaip vėliau 
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prisipažino pati Agnė, jos laikais „Vaivorykštė“ vaidino daug pasakų vaikams, todėl ji ir sugalvojo tokį 

pasirodymą. 

Ypač daug emocijų, sentimentų ir prisiminimų visiems sužadino spektaklio „Škac, mirtie“ 

(pagal S. Šaltenį) epizodai. Šį spektaklį „Vaivorykštė“ pastatė dar 2012 metais, ir į sceną pakilę 

tuometiniai aktoriai, iš kurių ne vienas pasirinko nelengvą aktoriaus ar režisieriaus kelią, ne tik patys 

tarytum grįžo į mokyklinius metus, bet į juos sugrąžino ir žiūrovus... 
 
 

 

Gražiausių emocijų kupinas vakaras pralėkė greitai – skambant „vaivorykštukės“ Ievos 

Sapronaitytės atliekamai dainai scenoje susirinko visų kartų „Vaivorykštės“ aktoriai, pasitikę iš 

aukštybių nusileidusį baltą angelą, kuris, pasirodo, savyje nešė „Aukso paukštę“... 
 

 

 

Šį garbingą apdovanojimą „Vaivorykštės“ teatro vadovei Birutei Šneiderienei, o kartu ir 

visiems „vaivorykštukams“ įteikė Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meninės kūrybos 

skyriaus Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė. Po to scena paskendo gėlių ir sveikinimų jūroje: 

„Vaivorykštę“ sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos 
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Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė ir 

dar daug daug kitų gerų šio teatro draugų ir gerbėjų... 

Renginio akimirkos https://www.youtube.com/watch?v=C1xVdmi7rfc 

Organizatorė Birutė Šneiderienė 

 

Pavasario lygiadienis. Kovo 20-ąją švenčiama Pasaulinė žemės diena, prasideda ir 

astronominis pavasaris, nes diena susilygina su naktimi, todėl mūsų protėviai jau nuo seniausių laikų 

šventė tą dieną kaip šviesos pergalės prieš tamsą ženklą, gamtos atbudimo pradžią. 
 

Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vad. B. Bartkutė) kovo 20-ąją 

jurbarkiečius pakvietė į pavasario lygiadienio šventę „Saulės varteliai“.  

Nors išeinanti žiema nusprendė papokštauti ir pažėrė gausaus sniego, o šventė vyko Jurbarko 

kultūros centro II aukšto fojė, tai nesutrukdė kolektyvams atlikti gražias senovines žemės budinimo 

apeigas: ugniai buvo aukojami grūdai ir duona, dainuotos senovinės sutartinės bei pavasarinės 

piemenukų dainos, eiti rateliai, žaisti žaidimai ir mintos mįslės.  
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Apie senolių tradicijas susirinkusiems papasakojo vakaro vedėja Birutė Bartkutė. 

 

Renginio įrašas https://www.youtube.com/watch?v=kXWzRFpzniI 

Organizatorė Birutė Bartkutė. 

 

„Teatro karštinė“. Kovo 23-ąją Jurbarko kultūros centre nuo pat ryto šurmuliavo vaikų 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinių grupių auklėtiniai, susirinkę į meno terapijos projektą 

vaikams „Teatro karštinė“. Tokią šventę, skirtą artėjančiai Tarptautinei teatro dienai, jau ne vienerius 

metus mažiausiems jurbarkiečiams organizuoja mėgėjų meno kolektyvo vadovė Birutė Šneiderienė. 

Į kultūros centrą savo auklėtojų atlydėtus mažuosius didžiojoje salėje pasitiko įvairiais 

linksmais personažais pavirtę Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. 

Šneiderienė) aktoriai, su kuriais kartu vaikai apžiūrėjo sceną, pabuvojo užkulisiuose ir atliko energingus 

teatrinius pratimus. 

 

Vėliau visi persikraustė į II aukšto fojė, kur darė teatrinius etiudus, žaidė linksmus žaidimus ir 

kartu su dailininku-scenografu Zigmu Morlencu piešė dekoracijas. 
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Vakare vyresnių teatro gerbėjų laukė „Vaivorykštės“ teatro premjerinis spektaklis – J. Glinskio 

drama „Šokantys berniukai“. 

Organizatorė Birutė Šneiderienė. 

 

„Vanduo“. Kaip ir kasmet Tarptautinės teatro dienos proga Jurbarko kultūros centro 

Konstantino Glinskio teatro kolektyvas surengė tradicinį nominacijų „Vanduo“ laureatų vakarą. 

Kovo  28-ąją renginio organizatoriai sukvietė aktorius ir žiūrovus pasižiūrėti, kam atiteko malonia 

tradicija tapę apdovanojimai. 
 

 

Renginį pradėjo Mimų teatro iš Kauno aktorius Marius Sekmokas, savo suvaidintu etiudu 

sustiprindamas teatrališką šio renginio atmosferą. Jo sukurtą nuotaiką pratęsė renginio vedėjai: 

Raimondas Buitkus ir Gina Meškauskienė. Nenutrūkstamu srautu buvo teikiamos nominacijos, lydimos 

šmaikščių renginio vedėjų komentarų. Tą vakarą kaip „Pilietiškiausia metų aktorė“ buvo nominuota 

Monika Buitkuvienė, o jos sūnui Povilui atiteko „Teatro ateities“ nominacija. „Geriausiu vyriško 

vaidmens“ atlikėju tą vakarą buvo paskelbtas Kęstutis Matuzas, „Universaliausiu aktoriumi“ tapo 

Saulius Ambrazaitis, o „Universaliausia aktore“ – Jūratė Videikienė. Netrūko nustebimo renginio 

vedėjos Ginos Meškauskienės veide, kai ji gavo „Metų debiutantės“ apdovanojimą. Į „keblią padėtį“ 
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pateko ir „Metų partneriu“ paskelbtas Arvydas Locaitis, kuriam norint atsiimti nominaciją teko dar ir 

saksofonu pagroti. Gautu apdovanojimu nuoširdžiai džiaugėsi „Geriausiu epizodiniu vaidmens atlikėju“ 

tapęs Darius Juodaitis. Nominanto diplomą džiugiai spaudė „Metų rėmėja“ paskelbta Laima Šulinskienė 

ir „Metų kompozitoriumi“ tapusi Rūta Šličkutė. Kaip ir kiekvienas anksčiau nominuotas „Vandens“ 

nominacija, taip ir Paulina Balnytė neliko abejinga gautam apdovanojimui už praėjusiais metais sukurtą 

geriausią plakatą. 

Gaila, kad tą vakarą renginyje negalėjo dalyvauti spektaklyje apie Antaną Strazdą „Prieš srovę“ 

vaidinęs Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, kuriam nominacijos „Metų bičiulis“ ir „Metų aktorius“ 

buvo įteiktos anksčiau. Tačiau tą vakarą „Metų bičiulio“ ženklelius gavo dar du Jurbarko Konstantino 

Glinskio teatro aktoriai: Stasys Kliukas ir Juozas Karvauskas. Na, o pastarojo kalba po apdovanojimo 

privertė kvatotis visus tą vakarą į kultūros centro salę susirinkusius žiūrovus. 
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Improvizacijų ir spontaniškų kalbų nestokojantį vakarą ypatingu padarė ir koncertuoti atvykę 

solistai ir kolektyvai. Ne vien nusišypsoti privertė jau minėtas Mimų teatro iš Kauno aktorius M. 

Sekmokas, plojimų žiūrovai negailėjo mamų ir dukrų kvartetui iš Šakių (vad. Violeta 
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Simonavičienė),  šokėjoms Justei Lukauskienei ir Aušrai Butkauskaitei-Sederevičienei, ansambliui 

„Pasagėlė“ (vad. Aušra Masteikaitė-Mičiulė), Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos saksofonistų 

kvartetui (vadovas Vytis Binkauskas), smuikininkėms Kamilei Ambrutaitytei ir Viktorijai Pėkautaitei, 

solistei Lukrecijai Smiltei Kateivaitei ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos šokėjams (vad. 

Kristė Donauskienė). 

Organizatorė Danutė Samienė. 

 

Margučių margintojų sueiga. Kovo 29 d. Jurbarko kultūros centre vyko folkloro grupių 

„Imsrė“ ir „Imsriukai“ vadovės Birutės Bartkutės organizuota tradicinė Margučių margintojų sueiga, 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga pavadinta „Padovanok 100 margučių“. Į šią sueigą buvo 

kviečiami visi norintys išmokti bei kitus pamokyti marginti velykaičius. Susirinkusieji demonstravo ne 

tik savo įgūdžius ir marginimo techniką, bet ir darbo įrankius, natūralius dažų gaminimo būdus. Renginio 

dalyviai dalinosi ne tik tradiciniais, bet ir naujais, savo sukurtais margučių marginimo būdais, 

pasitelkiant šiaudus, siūlus, vaško kreideles ir kitas priemones. Seminare dalyvavę jurbarkiečiai turėjo 

progą susipažinti ir išmokti ne tik margučių marginimo bei velykinių kompozicijų kūrimo paslapčių: 

lektorė Nida Dilė demonstravo savo pačios sukurtą žolinio dažymo techniką, kurios pagalba buvo 

marginama drobė. 
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Sueigos dalyviai numargino daugiau nei šimtą margučių, kurie kovo 30 d. buvo padovanoti VšĮ 

„Jurbarko socialinės paslaugos“ ir VšĮ Jurbarko ligoninei. 

Organizatorė Birutė Bartkutė. 

 

„Laiškai... Dainuoju meilę Tau...“ Balandžio 6-ąją Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje 

Jurbarko kultūros centro Teatralizuota Dainos kuopa (vad. R. Šličkutė) jurbarkiečiams pristatė savo 

naują koncertinę programą „Laiškai... Dainuoju meilę Tau...“ Švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmetį, dainininkai surinko viską, ką gražiausio norėtų išsakyti, išdainuoti Lietuvai ir žiūrovams: 

jautrius, poetiškus kolektyvo narės Editos Gylienės sukurtus laiškus, gražiausias, meile tėvynei 

spinduliuojančias ir visiems gerai žinomas lietuvių kompozitorių dainas. Visų susirinkusiųjų širdis 

sujaudino itin meniškai programoje paliesta visiems dabar ypač aktuali emigracijos tema. 

Organizatorė Rūta Šličkutė. 

 

„Ried margučiai“. Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu. Nors per Atvelykį 

šeimininkės vėl dažydavo kiaušinius (neretai visus, kuriuos vištos per tą savaitę sudėjo), tačiau 

kiaušinius tądien daužydavo tik vaikai, todėl Atvelykis dar vadinamas vaikų Velykomis arba 

Velykėlėmis. 

 
 

Siekdami išlaikyti ir populiarinti šią gražią tradiciją, šiltą ir pavasarišką balandžio 9-osios 

popietę Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ (vad. B. Bartkutė) į aikštę prie Jurbarko 
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kultūros centro sukvietė miesto vaikus, kurie nešini naujai nudažytais margučiais susirinko į Velykėlių 

popietę „Ried margučiai“. 

Mažieji jurbarkiečiai ne tik išgirdo Birutės Bartkutės pasakojimus apie senąsias Atvelykio 

tradicijas, bet kartu su folkloro grupės „Imsriukai“ dainininkais rideno margučius, suposi sūpynėse, 

vaikščiojo kojokais ir žaidė daug gražių senovinių piemenukų žaidimų. 

Organizatorė Birutė Bartkutė. 

 

Kultūros diena. Balandžio 13-ąją jurbarkiečiai pradėjo švęsti Pasaulinę kultūros dieną – prie 

Jurbarko kultūros centro iškelta Taikos vėliava, kuri čia plevėsavo iki balandžio 15-osios – Kultūros 

dienos. 

Vėliavą į gražiai papuoštą aikštę prie kultūros centro atnešė mūsų ateities viltis – Jurbarko 

kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) jaunieji aktoriai, – 

nudžiuginę susirinkusiuosius originaliu ir įsimintinu etiudu bei padalinę lankstinukus, atskleidžiančius 

Kultūros dienos ir Taikos vėliavos istoriją ir prasmę. Renginio vedėjas Jurbarko kultūros centro 

kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas vėliavą pakelti pakvietė Jurbarko rajono 

savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių. 

O 17.30 val. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė) 

jurbarkiečius pakvietė į kartu su Smalininkų mėgėjų teatru „Ąžuolynė“ sukurto publicistinio spektaklio 

„Tiltai į Tėviškę“ (rež. D. Budrytė-Samienė) premjerą. 



24 

 

Taikos vėliavos pakėlimo ceremonija 

Publicistinis spektaklis „Tiltai į Tėviškę“ 

Organizatoriai Gintaras Zareckas ir Danutė Samienė. 

 

„Daina gydo sielą“. Balandžio 21-ąją jurbarkiečius ir miesto svečius į Jurbarko kultūros centrą 

pakvietė vokalinės muzikos šventė „Daina gydo sielą“. Šiltą šeštadienio popietę Jurbarko kultūros centro 

moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ vadovės Dalios Jonušauskienės iniciatyva organizuotoje 

šventėje nusprendusius praleisti klausytojus puikiomis dainomis džiugino Jurbarko kultūros centro 

kolektyvai: renginio šeimininkės – moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė), 

vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“ (vad. Danutė Lapienė), Pilies kaimo moterų vokalinis ansamblis 

„Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė), Teatralizuota Dainos kuopa (vad. Rūta Šličkutė), vokalinė 

instrumentinė kapela „Šilas“ (vad. Adolfas Lapė) bei svečiai: Veliuonos kultūros centro vokalinė grupė 

„Veliuonietis“ (vad. Jadvyga Žemliauskienė), Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

vokalinis moterų ansamblis „Vėtrungė“ (vad. Kristina Martinaitytė-Glinskienė), veliuoniškis 

dainininkas, išgarsėjęs televizijos šou „Lietuvos talentai“, Naglis Mačėnas, daugkartinis įvairių 
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konkursų laureatas Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ (vad. Aušra ir 

Remigijus Morkūnai). 
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Šventė užbaigta muzikinio šou „Lietuvos balsas“ nugalėtojo, nuostabaus balso dainininko 

Pauliaus Bagdanavičiaus pasirodymu. 

Organizatorė Dalė Jonušauskienė. 

 

„Emocijos“. Balandžio 28-ąją Jurbarko kultūros centras pulsavo šiuolaikinio šokio ritmu – čia 

vyko respublikinis šiuolaikinių šokių festivalis-konkursas „Emocijos 2018“. Jame dalyvavo ir dėl 

geriausių vietų susirungė daugybė šokių kolektyvų iš visos Lietuvos: Jurbarko šiuolaikinio šokio studija 

„Dona“, Vilniaus Straksiukų Akademija, Klaipėdos šokio ir kūno kalbos mokykla „Hatora“, Šilutės 

sporto klubas „Atėnė“, Raseinių Neringos šokių studija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Švyturys“ šokio būrelis „Švyturiukai“, Vilniaus Šokių Akademija, Klaipėdos Karalienės Luizės 

jaunimo centro šokių studija „Junga”, Klaipėdos šokių studija „Delingo”, Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinės mokyklos šokių studija „Palangos Vėtrungė“, Šiaulių profesinio rengimo centro šokių grupė 

„X – team“, Kybartų kultūros centro šiuolaikinio šokio kolektyvas „Škac“, Tauragės šokių studija „Time 

to Move“, Gatvės šokių studija „Red Action”, Šakių kultūros centro šokio teatras,  Panevėžio vaikų ir 

jaunimo šokių studija „eLKa dance“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro šokių būrelis „Atedo“, 

Klaipėdos Saidos šokio namai, Kauno  P. Mašioto pradinės  mokyklos šokių kolektyvas „Spalvos“, 

Gargždų kultūros centro vaikų šokių studija „Trepsiukas“, Plungės šokių grupė „Riva“, Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro šokio grupė „Credo“, Klaipėdos rajono Slengių mokyklos- daugiafunkcio centro 

šiuolaikinio šokio kolektyvas „Bekids“, Prienų šokių studija „GS“, Kretingos Marijono Daujoto 

pagrindinės  mokyklos šiuolaikinio šokio kolektyvas „Instinktas“, Vilkaviškio kultūros centro 

šiuolaikinio šokio kolektyvas „Enigma“, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos šokių kolektyvas 

bei Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) bei Jurbarko 

kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė). 
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Šokėjus bei jų pasirodymus vertino kompetentinga komisija. Renginio pabaigoje buvo 

apdovanoti visi skirtingų stilių bei amžiaus grupių laimėtojai. 

Organizatorė Kristė Donauskienė 

 

Motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Šią dieną visos gėlės, gražiausi 

linkėjimai ir šypsenos skiriamos tik joms – mūsų mylimiausioms mamytėms ir močiutėms. 

Todėl artėjant Motinos dienai, gegužės 4-ąją, visas mamytes ir močiutes į Jurbarko kultūros 

centrą sukvietė jaukus ir šiltas Motinos dienai skirtas koncertas. Spalvingais pavasariniais žiedais 

pražydusioje scenoje joms gražiausias dainas, šokius ir melodijas skyrė Jurbarko kultūros centro 

berniukų choras „Bildukas“ (vad. D. Lapienė), Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos choras (vad. 

D. Lapienė), Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos jaunieji dainininkai (vad. D. Liorančienė), Jurbarko 

Antano Sodeikos meno mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“ (vad. K. Donauskienė), Jurbarko 

vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ mažieji dainininkai (vad. R. Pinaitienė) ir šokėjai (vad. R. 

Žemelienė), Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkų trio (vad. V. Vasiliauskienė), 

Jurbarkų darželio-mokyklos solistė Meda Zabilavičiūtė (vad. A. Latožienė), Jurbarko kultūros centro 

dainavimo studija „Strazdas“ (vad. R. Šličkutė). 
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Antrojoje koncerto dalyje puikiais pasirodymais visus susirinkusiuosius nudžiugino svečiai iš 

tolimosios Moldovos – Jurbarko miesto-partnerio Criuleni meno mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

Žiūrovai turėjo galimybę išvysti ugningus moldavų liaudies šokius, kuriuos atliko šokių kolektyvas 

„Lozioara“, modernų šokio kolektyvo „Viktorija“ šokį, įspūdingą Rankų teatro trupės pasirodymą, 

išgirsti meno mokyklos mokinių ir mokytojų atliekamas dainas ir instrumentinius kūrinius. 

 

Organizatorė Danutė Lapienė 

 

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena, kuri pradėta minėti nuo 1994 metų Jungtinių 

Tautų organizacijos sprendimu.  

Artėjant šiai gražiai šventei, gegužės 11 d., Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija 

„Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė), liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė) ir moterų 

vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė) visus jurbarkiečius pakvietė į koncertą, skirtą 

Tarptautinei šeimos dienai. 

Kaip pradėdamas vakarą kalbėjo renginio vedėjas Gintaras Zareckas, labai simboliška, kad 

Šeimos diena Lietuvoje švenčiama pačiame gegužės mėnesio viduryje ir yra tarytum įrėminta Motinos 

ir Tėvo dienų. Šeima – tai neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, suteikianti pačius pagrindus, 

svarbiausius dalykus, be kurių neįmanoma sėkminga mūsų visų kelionė per gyvenimą. Susirinkusiuosius 
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su artėjančia švente pasveikino ir liaudiškos kapelos „Mituva“ narys Jurbarko rajono savivaldybės meras 

Skirmantas Mockevičius. Kiekvienas šventėje dalyvaujantis kolektyvas siekė parodyti visa, ką turi 

gražiausio. Pavasarinėmis gėlėmis pražydusioje scenoje liaudiško šokio sūkuryje sukosi „Nemunėlio“ 

šokėjai, skambėjo uždegančios kapelos „Mituva“ melodijos bei skambios „Verdenės“ moterų dainos. 

Scenoje vykstantį veiksmą gražiai papildė didžiuliame ekrane rodomos fotografo-operatoriaus Audriaus 

Sinkaus sukurtos vaizdo užsklandos ir vizualizacijos. 
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Pabaigoje visi koncerte dalyvavę kolektyvai susirinko „Paskutinei polkai“ (muz. V. 

Žemliausko, ž. S. Žlibino), kuri netilpo scenoje ir išsiveržė net į žiūrovų salę. 

Organizatorė Jolanta Telišauskienė 

 

Gatvės muzikos diena. Kiekvienais metais gegužės mėnesį vykstant šventei, skirtai gatvės 

muzikantams, į gatves išeina daugybė menui neabejingų žmonių. Jurbarke Gatvės muzikos diena kasmet 

suburia ištikimiausius muzikos gerbėjus. 

Gegužės 19-ąją prie miesto turgaus Nemuno gatvėje nuo ankstaus ryto įsikūrė Jurbarko kultūros 

centro kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis), smagiomis liaudiškomis melodijomis ir dainomis 

sveikinusi į turgų ir iš jo skubančius jurbarkiečius. 

Džiugu, kad šiais metais į šventę įsijungė ir Jurbarko jaunimas – neformalaus jaunimo klubo 

„2Wheels Jurbarkas“ nariai įspūdinga motorolerių kolona, papuošta Gatvės muzikos dienos vėliavomis, 

važiavo Jurbarko gatvėmis, kviesdami miestelėnus ateiti į šventę ir pasiklausyti puikių muzikantų. 

 

Nuo 10 val. kapela „Santaka“ persikėlė prie MAXIMA parduotuvės Algirdo gatvėje, kur taip 

pat džiugino Jurbarko gyventojus. 
 

 

Skverelyje prie „Liukso“ kavinės įsikūrė vaikų ansamblis „Pasagėlė“ (vad. Aušra Masteikaitė 

Mičiulė), visus klausytojus sužavėjęs puikiai atliekamomis dainomis ir entuziastingu muzikavimu. Iš 

karto po „Pasagėlės“ prie parduotuvės MAXIMA Jurbarko centre (Dariaus ir Girėno gatvėje) suskambo 



33 

 

džiugūs ir įspūdingi Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų orkestro „Šventė“ (vad. 

Vincas Bakšys) atliekami kūriniai. Aikštėje prie Jurbarko kultūros centro (Dariaus ir Girėno gatvėje) 

pasirodė dar vienas puikus kolektyvas – Jurbarko kultūros centro vokalinė instrumentinė studija „Jada“ 

(vad. Gytis Gvozdas) – žavėjęs klausytojus profesionaliai atliekamais nuotaikingais kūriniais. 
 

Nuo 13.00 val. Jurbarko bardų klubas visus pakvietė į jaukų ir romantišką klubo narių Aridono 

Daukšos, Arvydo Pilipausko, Ievos Sapronaitytės, Jogailės Gustaitytės, Kęstučio Basčio, Naglio 

Mačėno ir Sauliaus Lapėno koncertą skverelyje prie „Liukso“ kavinės. Smagu, kad koncerto metu prie 

bardų klubo narių prisidėjo ir jurbarkietis kompozitorius ir atlikėjas Kęstutis Vasiliauskas. 

 
 

 
 
 
 
 
 



34 

 

 
 

Gatvės muzikos dienos sumanytojo Andriaus Mamontovo nuomone, šios dienos esmė – 

neformalus ir spontaniškas muzikavimas gatvėse, todėl ypač džiugu buvo išvysti tikrus gatvės 

muzikantus – Vilių ir Eloną, pavakare įsikūrusius prie užkandinės „Juras ir Barkus“ P. Cvirkos gatvėje. 

Organizatorė Rūta Vasiliauskienė. 

 

Sąjūdžio 30-mečio minėjimas. Praėję metai buvo kaip niekad gausūs jubiliejinių datų: 2018-

aisiais minėtos 150–osios Vydūno gimimo metinės, švęstas valstybės atkūrimo šimtmetis ir bei sukako 

30 metų, kai buvo įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 

1998 m. minint Sąjūdžio 10 metų sukaktį, prie Jurbarko kultūros centro buvo pasodintas 

pirmasis tai progai skirtas ąžuolas. Praėjus dar dvidešimčiai metų prie jo vėl susirinko Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio Jurbarko iniciatyvinės grupės nariai ir miesto gyventojai, o vėliau nemenkas jų 

būrelis nuvyko prie tilto per Mituvą, kur netoli Jurbarko gaisrininkų sodinto ąžuolų skverelio pasodino 

Sąjūdžio 30–mečiui skirtą ąžuoliuką. Po šios ceremonijos į susirinkusiuosius kreipėsi buvęs Sąjūdžio 

Jurbarko tarybos pirmininkas Stasys Makūnas ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro 

režisierė D. Budrytė-Samienė. Trumpą, bet įsimintiną renginį susirinkusieji užbaigė sugiedodami 

Lietuvos valstybės himną.  

Organizatorė Danutė Samienė 

 

Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją buvo minimos 77-osios masinių trėmimų pradžios 

metinės. Tą dieną Jurbarko kapinėse prie paminklo tremtiniams susirinkę jurbarkiečiai, kaip ir žmonės 

visoje Lietuvoje, likus vienai minutei iki dvyliktos valandos sustingo tylos minutei. Jurbarko kultūros 
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centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) aktoriai ir  tremtinių palikuonys, uždainavę 

partizanų dainą „Kur tas dulkėtas traukinys“, pakvietė trumpam mintimis nusikelti į tragiškus tų dienų 

įvykius. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo valdybos pirmininkė Irena 

Pažereckienė susirinkusiems priminė visus iki Stalino mirties vykusius trėmimus, o Jurbarko 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis pasidžiaugė, kad tarp atėjusiųjų 

gausu jaunimo, kuris gauna galimybę gyvai susipažinti su tragiškais mūsų tautos istorijos faktais. 

 

Kaip niekad jautriai skambėjo trumpi, bet iki sielos virpulio jautrūs tremtinių vaikų 

pasakojimai, kuriuose buvo gausu šeimas ir ištisas gimines tremtyje prislėgusio tragizmo. Skambant 

dainai „Mielos tėvynės sodai numylėti“ renginys „Mėlynos vosilkos. Mes prisimename“ baigėsi, 

palikdamas viltį, kad ne vieną Lietuvos šeimą palietę įvykiai niekada daugiau nepasikartos. 

Organizatorė Danutė Samienė 

 

„Su daina į gyvenimą“. Birželio 16-ąją Jurbarko parodų ir koncertų salė aidėjo nuo jaunimo 

balsų – ten vyko atsisveikinimo koncertas „Su daina į gyvenimą“, skirtas Jurbarko kultūros centro 

vaikinų vokalinio ansamblio „Bildukas“ ir Jaunimo mišraus choro (vad. D. Lapienė) dainininkams. 

Tądien paskutinį kartą scenoje pasirodė Edvinas Sutkus, Povilas Kačiušis, Jovydas Griškus, Mykolas 

Gylys, Adomas Kulikauskas, Ieva Jomantaitė, Ugnė Sanulevičiūtė, Edita Milerytė, Justė Mačiulytė, 

Lilija Šliagerytė, Karolina Janavičiūtė, Miglė Kuskytė, Kotryna Ambrazaitytė, Laura Grybaitė – 14 

talentingų jaunuolių, chore ir ansamblyje dainavusių nemažai metų. 

 

Šia proga choro vadovė Danutė Lapienė ir pakvietė jurbarkiečius į atsisveikinimo koncertą, 

kurio metu žiūrovai turėjo galimybę pasiklausyti nuostabių choro dainų. Šventiniame koncerte taip pat 

dalyvavo svečiai iš Marijampolės – Šv. Cecilijos gimnazijos choras (vad. Virginija Junevičienė). 

Sceną paliekantiems jaunuoliams dėkojo Jurbarko kultūros centro direktorė Aida 

Bliundžiuvaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius bei vaikinų vokalinio 

ansamblio „Bildukas“ ir Jaunimo mišraus choro vadovė Danutė Lapienė. 
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Koncerto įrašas https://www.youtube.com/watch?v=SlWbIU7XUCk 

Organizatorė Danutė Lapienė 

 

Joninės – šviesiausia saulės, žemės, vandens ir augalų žydėjimo šventė. Nuo seno buvo tikima 

Joninių nakties ypatingumu, magiškumu. Žmonės išvakarėse rinko žolynus, kurie gydo ligas ir apsaugo 

nuo negandų bei padeda nuspėti ateitį. 

Tradiciškai Joninės Jurbarke švenčiamos birželio 23-ąją. Tą dieną Jurbarko dvaro parke vyko 

ne tik Joninės, bet  ir respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Mituvos sūkuriai“. Šventėje 

netrūko šokių, dainų, linksmybių ir sveikinimų. Prie šventinių Joninių vartelių Jurbarko kultūros centro 

folkloro grupės „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) dalyvės visus ateinančius sutiko rankų plovimo apeigomis, 

pasveikino atvykusius į šventę. 

 

Iškart po šių apeigų aikštėje sukosi respublikinio liaudiškų šokių festivalio „Mituvos sūkuriai“ 

šokėjų poros. Po keleto šokių šventei dirigavęs gaspadorius (G. Zareckas) pakvietė visus kupoliauti – 

rinkti stebuklingas žoleles bei nusipinti vainikėlius. 
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Kol slėnio pakraštyje buvo kupoliaujama, aikštėje gražiausius šokius žiūrovams dovanojo 

festivalio dalyviai: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas“ (vad. 

Džordanas Jogimantas Aksenavičius), Kretingos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Toncius“ (vad. Svajonė ir Andrius Razmai), Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

Smalininkų skyriaus tautinių šokių kolektyvas „Skalva“ (vad. Donatas Liktas), Jurbarko kultūros centro 

liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė (vad. Jolanta Telišauskienė) ir Jurbarko kultūros 

centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. Justė Lukauskienė). 
 

 

Susirinkusieji žaidė apeiginius žaidimus, o į aikštės vidurį buvo sukviesti Jonai ir Janinos – 

varduvininkus folkloro grupės „Imsrės“ dainininkės papuošė pačių pintais ąžuolų vainikais. Šventės 

metu skambiausias melodijas ir dainas scenoje atliko Jurbarko kultūros centro kapela „Mituva“ (vad. J. 

Žemliauskienė) ir vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė). Vėliau šventėje vyko gražios 

Joninių apeigos, magiški šio vakaro burtai ir vainikėlių plukdymas upe. Grįžę į aikštę, „Mituvos“ šokėjai 

žiūrovams dovanojo simbolinį šokį „Protėvių žemė“, o šalia buvo uždegtas didžiulis, šviesus Joninių 

laužas. Likusį vakarą degant laužui aikštėje netrūko šokančiųjų –pačią geriausią šventinę nuotaiką 

sukūrė ir nuostabias dainas atliko Vytautas Šiškauskas. Vidurnaktį jurbarkiečiai ieškojo paparčio žiedo 

ir kartu dainuodami trumpiausią metų naktį šventė iki paryčių. 

Organizatoriai Gintaras Zareckas, Birutė Bartkutė ir Justė Lukauskienė 

 

Genocido aukų atminimo valanda. 1941 m. liepos 3 d. Jurbarke įvykdytos pirmosios masinės 

Jurbarko gyventojų, daugiausiai žydų, žudynės. Tą lemtingą dieną iš viso nužudyti 322 žmonės, tarp jų 

– ir jurbarkietis skulptorius Vincas Grybas. Ši skaudi diena kiekvienais metais paminima Jurbarko 

kultūros centro organizuojamoje atminimo valandoje. Taigi liepos 3-ąją Jurbarko genocido aukų 

kapinėse rinkosi gausus žydų bendruomenės atstovų būrys, Vinco Grybo artimieji bei visi, norintys 

pagerbti ir prisiminti žuvusiuosius. Renginį graudžia smuiko melodija pradėjo jurbarkietis 

kompozitorius Kęstutis Vasiliauskas ir Marija Vasiliauskaitė, perskaičiusi Just. Marcinkevičiaus 

eilėraštį „Dainuoti – tai užmiršti mirtį“. 
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Renginio vedėja Birutė Šneiderienė, priminusi šios dienos reikšmę, pakvietė susirinkusiuosius 

tylos minute pagerbti žuvusius liepos 3-ąją. Jaunieji Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro 

„Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai Meida, Marija, Aidas ir Mantvydas perskaitė giliai 

susimąstyti kviečiančias ištraukas iš G. Kanovičiaus knygos „Miestelio romansas“, vėl skambėjo K. 

Vasiliausko smuikas. Žodį tarė Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas bei 

žydų bendruomenės atstovas iš Vokietijos Jakovas Rikleris, ypač dėkojęs jurbarkiečiams ne tik už 

genocido aukų kapinių priežiūrą, bet ir kasmet liepos 3-ąją rengiamą atminimo valandą. Renginio 

pabaigoje žuvusieji pagerbti malda, gėlėmis ir uždegtomis žvakelėmis. 

Organizatorė Birutė Šneiderienė 

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6-ąją, Valstybės 

(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, jurbarkiečiai, kaip ir visa Lietuva, kasmet pasitinka 

pakilios nuotaikos ir nekantriai laukia vakaro, kuomet kartu su viso pasaulio lietuviais gieda Lietuvos 

himną. 
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Nors, vykstant Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“, nemažai žmonių pasirinko 

himną giedoti kartu su šios šventės Dainų dienos dalyviais prie televizorių ekranų, jau gerokai prieš 21 

val. Jurbarko dvaro parko link traukė būriai jurbarkiečių. Čia juos pasitiko nuotaikingos Jurbarko 

kultūros centro kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) melodijos. 

Valstybės dienos reikšmę ir sudėtingas Lietuvos valstybės kūrimosi ištakas priminė Jurbarko 

kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) aktorių atliekami Lietuvos valdovų – 

karaliaus Mindaugo, didžiųjų kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto – monologai iš Maironio, A. Asnyko 

(vertimas V. Kudirkos), Just. Marcinkevičiaus dramos kūrinių bei J. Vaičiūnaitės „Kanonas Barborai 

Radvilaitei“. 

21 val. parke galingai nuskambėjo visų susirinkusiųjų sugiedota „Tautiška giesmė“, po kurios 

jurbarkiečiai dar ilgai neskubėjo skirstytis – klausėsi linksmų „Santakos“ melodijų ir dainavo kartu su 

kapelos muzikantais. 

Himno giedojimo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=dJIVRtAsKl0 

Organizatorė Danutė Samienė 

 

„Nauji vėjai“. Nuo liepos 5 iki 13 dienos Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje 

šurmuliavo estrados ir džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai“, sukvietusi ne tik mūsų krašto jaunimą, 

bet ir suaugusiuosius, besidominčius šiomis muzikos srovėmis. 

Kaip sakė stovyklos sumanytojai, Jurbarko kultūros centro vokalinės instrumentinės studijos 

„Jada“ vadovas Gytis Gvozdas ir koncertmeisteris Vytis Binkauskas, stovyklos tikslas buvo skatinti 

susidomėjimą estradine ir džiazo muzika Jurbarko rajone, tobulinti vietos muzikantų atlikimo 

kompetencijas bei vienyti įvairaus amžiaus atlikėjus. 

Stovykloje dalyvavę profesionalūs muzikantai Vytautas Bložė (trimitas), Viačeslav 

Krasnopiorov (mušamieji), Julija Rušinskytė (vokalas), Albinas Gražulis (trombonas) suteikė galimybę 

tiek vaikams ir jaunimui, tiek suaugusiems Jurbarko krašto gyventojams – mėgėjams ir profesionalams 

– susipažinti su naujausiomis grojimo metodikomis, tobulinti atlikimo techniką. 

Stovykloje buvo ne tik rimtai ir sunkiai dirbama, bet ir pramogaujama: stovyklautojai plaukiojo 

laivu, lankėsi Smalininkų tankodrome bei kartodrome. 

Na, o jau turimas bei stovyklos metu įgytas kompetencijas jos dalyviai plačiajai publikai 

pademonstravo dviejuose koncertuose: liepos 12-ąją – Jurbarko kultūros centre, o liepos 13-ąją – 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyriuje. 

Žiūrovus sužavėjo būgnininkų atlikti afrikietiški ritmai, puikios jaunosios „Jados“ vokalistės: 

gimnaziją baigusi ir studiją paliekanti Ieva Sapronaitytė bei neseniai studijoje pradėjusi dainuoti Augustė 

Pocevičiūtė, ir visi nuostabūs vokalinės instrumentinės studijos „Jada“ muzikantai. Koncerte Jurbarke 

prie stovyklautojų prisijungė ir svečiai – Jurbarko bardų klubo nariai Saulius Lapėnas, Kęstutis Bastys, 

Ieva Sapronaitytė ir Jogailė Gustaitytė. 
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Smalininkuose vykusį koncertą aplankė ir didelis būrys Lietuvos keliautojų klubo narių, žygio 

„LT-100“  dalyvių. 

Organizatoriai Gytis Gvozdas ir Vytis Binkauskas 

 

„Ant vandens 2018“. Rugpjūčio 25 d. į jau vykstančios Jurbarko krašto šventės „Mus 

jungiantys tiltai“ sūkurį įsiliejo ir VII-ojo tarptautinio folkloro festivalio „Ant vandens 2018“ dalyviai. 

Kas antri metai vykstantis festivalis kaskart skiriamas vis kitai temai ir suburia vis daugiau puikių 

folkloro kolektyvų iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. 

2018-aisiais, atkurtos Lietuvos šimtmečio, metais festivalio tema buvo „Ąžuolėlis šimtšakėlis“, 

ir jis buvo skirtas ypač ryškiai ne tik lietuvių, bet ir kitų pasaulio tautų folklore išreikštai Gyvybės 

medžio, žmogaus ir gamtos bendrystei. 

Jau nuo 12 val. Jurbarko Dvaro parke festivalio dalyviai prisistatė jurbarkiečiams koncerte „Iš 

kur tie sveteliai“. Prie Turizmo ir verslo informacijos centro susirinkusius žiūrovus džiugino festivalio 

svečiai iš užsienio: visus savo dainomis uždegęs Kaliningrado srities (Rusija) Nemano kultūros centro 

liaudies vokalinis ansamblis „Kruževa“ (vad. L. V. Goriačeva), puikios Hainuvkos miesto (Lenkija) 

kultūros namų folkloro grupių „Male HDK“ ir „Puls“ (vad. M. G. Iwaniuk) dainos bei įspūdingi Liepojos 

(Latvija) kultūros centro liaudies šokių ansamblio „Kvėle“ (vad. I. Lūka) šokėjų šokiai. 

Prie parodų ir koncertų salės (cerkvės) pasirodė Lietuvos regionų atstovai: Kelmės aklųjų ir 

silpnaregių centro folkloro ansamblis ,,Ramočia“ (vad. V. Rutkūnas), Druskininkų kultūros centro 

Leipalingio laisvalaikio salės folkloro ansamblis  ,,Serbenta“ (vad. A. Petravičienė), Vilkaviškio 

kultūros centro Vištyčio folkloro ansamblis ,,Šilojai“ (vad. A. Krapavickienė), Šakių rajono 

Gelgaudiškio kultūros centro folkloro ansamblis ,,Šilupė“ (vad. A. Adomaitienė), Šakių rajono 

Griškabūdžio laisvalaikio centro folkloro ansamblis ,,Nova“ (vad. N. Černevičienė), Palangos kultūros 

centro folkloro ansamblis ,,Mėguva“ (vad. Z. Baniulaitytė), Skuodo kultūros centro folkloro ansamblis 

,,Vereta“ (vad. S. Žiemelienė), Kalvarijos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Bruknyčia“ 

(vad. R. Vasikonienė), , Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis ,,Savingė“ (vad. L. 

Bikulčienė), Panevėžio folkloro ansamblis ,,Raskila“ (vad. L. Vilienė). 

Po pietų spalvinga ir balsinga festivalio dalyvių eisena, lydima arklių traukiamos karietos ir 

įspūdingo būrelio šiaudinių žąsų, miesto gatvėmis patraukė nuo Jurbarko kultūros centro link Nemuno 

prieplaukos, kur prasidėjo didysis festivalio koncertas „Slauni mano giminužė“. 
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Didžiojoje scenoje festivalio dalyvius pasveikino jo šeimininkai – Jurbarko kultūros centro 

folkloro grupės ,,Imsriukai“ ir ,,Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) bei Jurbarko kultūros centro direktorė Aida 

Bliundžiuvaitienė. Dalyviams įteikti ne tik padėkos raštai, bet ir puikūs auksarankės Birutės Bartkutės 

sukurti samanų paukščiai. 
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Džiugu, kad nei festivalio dalyvių, nei žiūrovų neišgąsdino pliaupiantis lietus – scenoje vienas 

kitą keitė kolektyvai, skambėjo dainos, linksma muzika, įdomūs pasakojimai, aikštelėje sukosi šokėjai. 

Ne tik festivalio dalyvius, bet ir visus norinčius Nemunu plukdė laivas, vairuojamas kapitono 

K. Kaučiko. 

Jau sutemus ir nurimus lietui, žvakelėmis ir deglais švytinti dalyvių eisena nusidriekė link 

Nemuno kranto, kur suliepsnojo šio festivalio simbolis „Ąžuolėlis šimtšakėlis“ ir, skambant 

gražiausioms lietuvių liaudies dainoms, dangų nušvietė šventinis fejerverkas. 

Festivalio akimirkos https://www.youtube.com/watch?v=NTIKIXkupHc 

Organizatorė Birutė Bartkutė 

 

„Vaivorykštė 2018“. Rugsėjo 20–21 dienomis Jurbarko kultūros centras dūzgė ir skambėjo 

nuo daugybės jame susirinkusių jaunų ir gražių žmonių – čia vyko XV-osios tarptautinės vaikų ir 

jaunimo teatrų kūrybinės dirbtuvės-festivalis „Vaivorykštė 2018“. 

Kas dveji metai geriausius vaikų ir jaunimo teatrus iš visos Lietuvos bei svečius iš užsienio 

sukviečiantis renginys, šiemet buvo ypač įspūdingas dalyvių bei žiūrovų gausa, o jame rodomi 

spektakliai sudomino ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir suaugusius teatro gerbėjus. 
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Trumpame, bet įspūdingame festivalio atidaryme šeimininkai – Jurbarko kultūros centro vaikų 

ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai – paskelbė apie prasidėjusią epidemiją: 

kultūros centrą užpuolė teatro virusas, kurio paveikti asmenys pajunta nenumaldomą norą lipti į sceną ir 

vaidinti. Šiuo virusu užsikrėtusiųjų susirinko tikrai nemažai, kuo nuoširdžiai pasidžiaugė jaunuosius 

teatralus pasveikinęs Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Ukmergės kultūros 

centro teatro studija „Nykštukas“ (vad. T. Kvieskienė) mažiesiems parodė spektaklį E. Matulaitės 

„Drąsuolis peliukas“. Į Birštono kultūros centro jaunimo teatro studijos (vad. R. Jacunskas) spektaklį 

„Senelis ir ropė“ pagal lietuvių liaudies pasaką II a. fojė sunkiai tilpo visi žiūrovai. Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro teatro studija „Aušra“ (vad. G. Milinis) pristatė linksmą ir nuotaikingą reginį su 

absurdo elementais „Arūnas ir Šarūnas skraido po kosmosą“. Daug ištikimų gerbėjų panoro pamatyti 

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklį J. Glinskio „Šokantys 

berniukai“. Kalbos barjeras nesutrukdė įvertinti, priimti ir susižavėti profesionaliai Liepojos (Latvija) 

mokslo ir kultūros centro jaunimo teatro studijos (vad. J. Ločmelis) aktorių suvaidinta O. L. 

Kiergegaardo komedija „Guminis Tarzanas“. Skaudžiai išjausta emigracijos tema nuskambėjo Pasvalio 

kultūros centro jaunimo teatro „DrAma“ (vad. A. Simonaitė) spektaklyje „Visos mes Klaros“ pagal A. 

Žagrakalytės tekstus. Linksmas, tačiau priverčiantis susimąstyti buvo Tauragės moksleivių kūrybos 

centro „Pilies teatro“ spektaklis pagal D. Čepauskaitės pjesę „Musė“. 



46 

 

 

Pertraukose tarp spektaklių festivalio dalyviai netinginiavo: kartu su Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos vaidybos studentais žaidė teatrinius žaidimus, mokėsi improvizuoti. 

Vakarą užbaigė No Theatre spektaklis J. Tertelio „Sudie, idiotai“ (rež. V. Bareikis) bei 

griausmingas ir visus išjudinęs Vido Bareikio koncertas, kurio pabaigoje scenoje šėlo ne tik muzikantai, 

bet ir festivalio dalyviai. 

 

Antrąją dieną teatro virusas sklido toliau. Linksmą, jaunatvišką komediją apie paauglių 

gyvenimą „Kai 14...“ pagal J. Stong pristatė Šakių „Varpo“ mokyklos dramos studija (vad. V. 

Meškaitienė), Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ (vad. D. ir 

V. Dargiai) sukurta C. Goldoni komedija „Padūkėlė“ visus nukėlė į commedia dell‘arte. Plungės 

kultūros centro teatro studija „Saula“ (vad. S. ir R. Matuliai) parodė pagal teatro aktorių mintis sukurtą 

spektaklį „Klasė“, įtaigiai nagrinėjantį patyčių problemą. Šakių „Žiburio“ gimnazijos teatras (vad. V. 

Meškaitienė) pristatė spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“ pagal M. Korenkaitę, išsiskiriantį įspūdingomis 

masinėmis scenomis. 

Pertraukose teatralams skambėjo jaunųjų atlikėjų Emilijos Barčiauskaitės, Paulinos Kerutytės 

ir Jogailės Gustaitytės atliekamos dainos. 
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Deja, viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą, ir „Vaivorykštės“ aktoriai, nešini uždegtais 

žibintais, į sceną pakvietė visų festivalyje dalyvavusių teatrų vadovus, kuriems už jų puikią kūrybą bei 

suteiktas nuostabias emocijas dėkojo Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė bei 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška. 

Festivalis užbaigtas Teatro „Atviras Ratas“ spektakliu L. Razumovskajos „Brangioji mokytoja“ 

(rež. I. Stundžytė), žiūrovus sukrėtusiu įtaigia aktorių vaidyba bei skaudžia gėrio ir blogio priešpriešos 

tema. 

Organizatorė Birutė Šneiderienė 

 

Rudens lygiadienis ir Baltų vienybės diena. Rugsėjo 22-oji – astronominis rudens lygiadienis. 

Senovės lietuviai šią dieną džiaugdavosi derliumi, dėkodavo dievui Žemininkui, aukodavo jam gyvulius. 

Kaip teigiama XVI a. dokumentuose, ypač dažnai šiai dievybei būdavo aukojamas ožys, kuris laikytas 

vaisingumo simboliu. Na, o pažymėdami 1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį, kuriame 

susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir sunaikino į kryžiaus žygį išvykusį Kalavijuočių ordiną, 

2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai Saulės mūšio dieną – rugsėjo 22-ąją – paskelbė Baltų vienybės 

diena. 

Jurbarko kultūros centras ta proga visus, besidominčius etnokultūra ir baltų mitologija, sukvietė 

į puikią Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto docento, tapytojo Virginijaus Kašinsko 

paskaitą „Medžiai sodžiaus mitologijoje“. 

Jurbarke jau tapo tradiciją šią dieną paminėti Bišpilio piliakalnio papėdėje, kur ir šiais metais 

nuo 12 valandos visus sukvietė Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) ir 

kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). Šventės dalyviai turėjo puikią galimybę pasiklausyti „Imsrės“ 

dainininkių atliekamų sutartinių bei karo dainų, padainuoti ir pašokti skambant „Santakos“ melodijoms. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDemininkas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/XVI_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/1236
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97s_m%C5%AB%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiemgaliai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalavijuo%C4%8Di%C5%B3_ordinas
https://lt.wikipedia.org/wiki/2000
https://lt.wikipedia.org/wiki/Seimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saeima
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Permainingo oro neišsigandę jurbarkiečiai turėjo gražią galimybę susipažinti su baltiškais 

papročiais: ragavo naujojo derliaus duoną, ėjo ratelius, aukojo ugniai vainiką, žąsį (gražiai padirbtą iš 

samanų) ir, žinoma, ožį. Tiesa, šiaudinį. 

Organizatorė Birutė Bartkutė 

 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metis. Rugsėjo 25 d. paminėtas Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdžio Jurbarko skyriaus 30-metis. Ta proga Jurbarke atidengtos Atminimo lentos, skirtos 

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariams, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams 

Antanui Račui ir Birutei Nedzinskienei-Šiaulytei atminti. Po Atminimo lentų atidengimo ceremonijos 

visi rinkosi prie Jurbarko kultūros centro. Konstantino Glinskio teatro režisierė Danutė Samienė 

susirinkusiesiems priminė, jog 1998 m., minint Sąjūdžio 10-metį, prie Jurbarko kultūros centro buvo 

pasodintas pirmasis šiai progai skirtas ąžuolas, o šalia jo – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

10-mečio ąžuolas. Dabar šalia šių ąžuolų atidengti atminimo ženklai, kuriuos pagamino ir padovanojo 

UAB „Akmens uola“. 

 

Vėliau vakaras tęsėsi Jurbarko kultūros centre, kur susirinkusieji stebėjo Jurbarko kultūros 

centro Konstantino Glinskio teatro spektaklį J. Petrulio „Prieš srovę“ (rež. D. Budrytė-Samienė). 

Organizatorė Danutė Samienė 

 

Spektaklis „Tiltai į tėviškę“ Jurbarko krašto muziejuje. 2018-aisiais sukako 150 metų, kai 

gimė rašytojas, filosofas, kultūros veikėjas Vilhelmas Storosta-Vydūnas, todėl šie metai paskelbti 

Vydūno metais. Ta proga Lietuvoje netrūko renginių, kurių metu buvo prisimenamas tautos išminčius, 

o Šimtmečio dainų šventės Teatro dieną „Sau, tau, žmonijai“ pastatyti spektakliai pasakojo būtent apie 

šią iškilią asmenybę. 

Rugsėjo 26 dieną jungtinis Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras ir Smalininkų 

„Ąžuolynės“ kolektyvas Jurbarko krašto muziejuje suvaidino Dainų šventei pastatytą režisierės Danutės 

Budrytės-Samienės spektaklį „Tiltai į Tėviškę“ (Pokalbiai su Vydūnu)“. Ne pirmą kartą įvairiose 
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erdvėse šį vaidinimą rodantis kolektyvas, puikiai prisitaikė ir tą jaukų rudenio vakarą. Išmoningai 

išnaudodami dvaro oficinos teikiamas sąlygas ir įtaigiai vaidindami, jie padėjo į Židinio salę 

susirinkusiems žiūrovams iš naujo pažinti Mažosios Lietuvos mąstytoją, humanistą, rašytoją V. 

Storostą-Vydūną. Prasmingai spektaklio pabaigoje skambėjo Vydūno pasakyti žodžiai: „Būtina, kad 

pavergtos tautos krautų kuo daugiau dvasinio turto. Kokie bus mokytojai, mokslininkai, menininkai, 

teisėjai ir šventintojai, tokia bus ir tauta!“ 
 

Organizatorė Danutė Samienė 

 

„Pamituvio armonika“. Ruduo – metas, kai po darbų gausos norisi trumpam prisėsti, 

atsikvėpti, pabūti su artimais ir pasikrauti geros energijos, kad tamsūs vakarai nebūtų tokie liūdni. Būtent 

to lapkričio 10 d. į Jurbarko kultūros centro salę rinkosi puikiai nusiteikę jurbarkiečiai – čia vyko pati 

smagiausia rudens šventė „Pamituvio armonika“. Šiais metais armonika griežė jau XVII kartą. 

Renginyje laukė ne tik skambi muzika ir gera nuotaika, bet ir daugybė smagių netikėtumų. 
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„Pamituvio armonikoje“ dalyvavo kapelos iš įvairių Lietuvos kampelių: Vilkaviškio rajono 

Alksnėnų kaimo bendruomenės kapela „Alksnė“ (vad. Linutė ir Ramutis Skrinskai), Kalvarijos 

savivaldybės kultūros centro Jungėnų kultūros namų kaimo kapela „Jungvala“ (vad. Birutė 

Zavistauskienė), Raseinių kultūros centro Norgėlų kaimo bendruomenės liaudiškos muzikos kapela 

„Šilingė“ (vad. Zita Žemaitienė), Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus liaudiškos muzikos 

kapela „Dobilas“ (vad. Rasa Bartkuvienė), Šakių rajono Slavikų kaimo kapela (vad. Renata 

Baltrušaitienė) ir žinoma šeimininkai tai Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis) 

ir liaudiška kapela „Mituva“ (Vad. Jadvyga Žemliauskienė). Visos kapelos atliko po keturis 

nuotaikingus kūrinius. Kaip visuomet šventėje dalyvavusios kapelos buvo ypač šiltai sutiktos Jurbarko 

žiūrovų. 

Na, o žiūrovai savo aplodismentų ir palaikymo gausa balsavo už jiems labiausiai patikusią 

kapelą – jų sprendimu buvo išrinkta Vilkaviškio rajono Alksnėnų kaimo bendruomenės kapela „Alksnė“, 

kuriai atiteko žiūrovų prizas – skanėstų maišas. 

Pasibaigus renginiui ir atslūgus sceniniam jauduliui, trumpam pabendravimui susirinko visi 

šventėje dalyvavę muzikantai. Jie ne tik šnekučiavosi ir džiaugėsi puikiu renginiu, bet ir turėjo progą 

pasiklausyti daugiau Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ atliekamų melodijų. 

Organizatorius Gintaras Zareckas 

 

„mEFEKTAS“. Lapkričio 16 d. Jurbarko kultūros centrą užtvindė jauni žmonės, susirinkę 

pamatyti ir palaikyti talentingus bendraamžius ne tik iš Jurbarko miesto bei rajono, bet ir atvykusius iš 

Šakių bei Širvintų – čia vyko antrasis jaunimo talentų konkursas „mEFEKTAS“. Jurbarko kultūros 

centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) organizuotas renginys subūrė dar 

daugiau jaunuolių – net 19 atlikėjų ir grupių, – kurie ne tik šoko ir dainavo, bet ir atliko instrumentinius 

kūrinius, skaitė humoreskas, rodė ekstremalius triukus dviračiais ir paspirtukais. 

Jaunieji „Vaivorykštės“ aktoriai kultūros centro didžiąją salę pavertė gydymo įstaiga, kurioje 

susirinkę gydytojai bandė moksliškai išsiaiškinti, kas tai yra mEFEKTAS. Po išskirtinio visus 

sužavėjusio atidarymo vakaro vedėjai „vaivorykštukai“ Marija Vasiliauskaitė ir Matas Mankus į sceną 

pakvietė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorių Luką Bakšį ir 
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Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkę Kamilę Pernarauskaitę, kurie įteikė 

metų Jaunimo apdovanojimus aktyviausiems Jurbarko rajono jaunuoliams. Nominacija „Metų jaunimo 

žiburys“ įteikta Jaunimo reikalų tarybos nariui, puikiam drožėjui Irmantui Norkūnui, o „Metų proveržis“ 

– neformaliai jaunimo grupei „2Wheels“, kurios lyderis Matas Mankus buvo ir vienas iš vakaro vedėjų. 

 

Vėliau įspūdingų lazerių nušviestoje scenoje vieni kitus keitė konkurso dalyviai: grupė „Name 

Goes Here“, atvykusi net iš Širvintų, šokių grupė „Šypsena“, jaunasis humoristas iš Viešvilės Mantas 

Bakutis, Grupė „MGT“, šokėja Aistė Tamošaitytė, dainininkė, Jurbarko bardų klubo narė Jogailė 

Gustaitytė, neformali jaunimo grupė „Pasiklydę raideriai“, parodę scenoje ekstremalų važiavimą 

dviračiais, dvi šokių kolektyvo „Dona“ grupės, pradedančioji dainininkė iš Viešvilės Milena Briža, dvi 

šokių kolektyvo „Ievužė“ grupės iš Eržvilko, dainininkė iš Jurbarko, gerai pasirodžiusi televizijos 

projekte „X Faktorius“, Paulina Kerutytė,  šokių grupė „Era“ iš Jurbarko, dainininkė iš Šakių Greta 

Kunstaitė, praėjusio „mEFEKTO“ prizininkė Ieva Sapronaitytė bei jaunieji instrumentalistai Titas 

Gabartas ir Vilius Karčiauskas. 
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Jaunuosius talentus vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė Jurbarko kultūros centro 

mėgėjų meno kolektyvo vadovė Dalė Jonušauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Bakšys, rėmėjo Jurbarko LIONS 

klubo atstovas Gvidas Byčius, Lietuvos Respublikos Seimo narys rėmėjas Ričardas Juška, Jurbarko 

kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Justė Lukauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės meras 

rėmėjas Skirmantas Mockevičius, renginių organizatorius Tadas Radišauskas ir rėmėja Dovilė 

Židulienė. 

 

Kol komisija skaičiavo balus ir rinko nugalėtojus, visus susirinkusiuosius pašėlti smagiame 

koncerte pakvietė praėjusių metų televizijos projekto „X Faktorius“ finalininkas Alen Chicco (Tomas 

Alenčikas), kurio uždegančios dainos ir puikus atlikimas ant scenos privertė sulipti ir kartu pašokti 

nemažą būrį koncerto žiūrovų. 

Jaunimo talentų konkurso „mEFEKTAS“ nugalėtoja tapo daugiausiai tiek komisijos balsų, tiek 

žiūrovų simpatijų sulaukusi Paulina Kerutytė, antrąją vietą laimėjo dvi dalyvės – Greta Kunstaitė ir Ieva 

Sapronaitytė, o garbingą trečiąją vietą – net keturi dalyviai: šiuolaikinio šokio grupė „Šypsena“, šokių 

kolektyvo „Dona“ jaunesniųjų grupė, šokių grupė „Era“ ir Emilija Barčiauskaitė. Neapdovanotas neliko 

nei vienas konkurso dalyvis – visiems atiteko rėmėjų įsteigti prizai, o taip pat padėkos už dalyvavimą 

konkurse. 

Organizatorė Birutė Šneiderienė 

 

„Verdenei“ – 35-eri. Lapkričio 30 d. Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis 

„Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė) savo ištikimiausius gerbėjus sukvietė į šventinį koncertą, skirtą 

ansamblio kūrybinės veiklos 35-mečiui paminėti. 

Per praėjusius dešimtmečius „Verdenė“ tapo neatsiejama ne tik Jurbarko, bet ir visos Lietuvos 

kūrybinio gyvenimo dalimi. Be jos neapsieina tokie tradiciniai renginiai, kaip tarptautinis vokalinių 

ansamblių konkursas „Šventosios gaida“, respublikinis vokalinių ansamblių konkursas „Sidabriniai 

balsai“, Lietuvos vokalinių ansamblių konkursas „Šilų aidai“, jų pačių organizuojama vokalinės muzikos 

šventė „Daina gydo sielą“ ir kiti puikūs vokalinės muzikos konkursai bei šventės visoje Lietuvoje. 

„Verdenė“ – daugkartinis įvairių vokalinių ansamblių konkursų ir festivalių nugalėtojas bei laureatas. 
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Ansamblio moterims plojo Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos, Danijos, Vokietijos, Moldovos, Estijos, 

Belgijos žiūrovai. O 2015 metais dainininkės pasiekė netgi kitą Atlanto pusę – dalyvavo Čikagoje (JAV) 

vykusioje X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje „Padainuosim dainų dainelę“. 

2002 metais ansamblis pelnė „Aukso paukštės“ apdovanojimą nominacijoje „Geriausias 

vokalinis ansamblis“– tai aukščiausias įmanomas Lietuvoje mėgėjų meno kolektyvo įvertinimas. 

Visus šiuos laimėjimus „Verdenė“ galėjo pasiekti tik ilgamečio ansambliečių bendro darbo 

dėka, juk įsiliejusios į šį puikų ansamblį moterys čia pasilieka ilgam. Nuo pat susikūrimo „Verdenei“ 

vadovauja Dalė Jonušauskienė, o joje dainuoja Rima Balčiūnienė ir Roma Vaznienė. Gražina Mikšenė 

ansamblyje jau 32 metai, Rasa Pocevičienė – 29-eri, Birutė Bartkutė – 28-eri, Jadvyga Žemliauskienė – 

19, Asta Mackevičienė, nors ir su pertraukomis – 18, Ina Budrienė – 14, o koncertmeisterė Danutė 

Švedienė – 12 metų. 

Šventiniame koncerte žiūrovai „Verdenę“ galėjo išvysti ne viename amplua. Puikias savo 

repertuaro dainas moterys atliko akompanuojant Danutei Švedienei, porą dainų – kartu su liaudiška 

kapela „Mituva“, su kuria dainininkės bendradarbiauja jau daug metų ir kuriai vadovauja nuostabi 

„Verdenės“ narė Jadvyga Žemliauskienė. Tačiau be galo džiugu, kad koncerto žiūrovai turėjo galimybę 

„Verdenę“ pamatyti naujai: lietuvių liaudies dainą „Lek gervė“ moterys atliko kartu su klarnetininku 

Vyčiu Binkausku, o keletą gražių lietuvių kompozitorių – A. Jegelevičiaus ir M. Noviko – estradinių 

dainų – su vokalinės instrumentinės studijos „Jada“ (vad. G. Gvozdas) muzikantais bei soliste Auguste 

Pocevičiūte, kurios mama Rasa Pocevičienė taip pat dainuoja „Verdenėje“. Keletą lengvosios ir džiazo 

muzikos kūrinių „Verdenei“ ir žiūrovams dovanojo puikūs „Jados“ muzikantai ir vokalistės. Šventinis 

vakaras klausantis puikios muzikos, nuostabių dainų, gėrintis gražiomis fotografo-operatoriaus Audriaus 

Sinkaus sukurtomis vizualizacijomis neprailgo. 
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Be abejo, vakare netrūko ir sveikinimų, šiltų žodžių ir palinkėjimų. „Verdenę“ sveikino 

Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės meras 

Skirmantas Mockevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, kolegos iš kitų mėgėjų 

meno kolektyvų: liaudiškos kapelos „Mituva“, vokalinės instrumentinės studijos „Jada“, moterų choro 

„Lelija“, liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“, ansambliečių draugai, giminės ir gerbėjai. 

Šventinį vakarą užbaigė jauki vakaronė. 

Organizatorė Dalė Jonušauskienė 

 

„Šiaudinukai“. Artėjant paskutiniam metų mėnesiui vis dažniau galvojame apie atslenkančia 

žiemą ir, žinoma, gražiausias šventes – Šv. Kalėdas. Tradiciškai tokiu metu į Jurbarko kultūros centrą 

suguža visi, kurie savo žaliaskarę nori puošti ne tik stikliniais, bet ir natūraliais, be galo gražiais 

kalėdiniais žaisliukais, pagamintais iš šiaudų bei samanų. Išmokti šio amato buvo galima šauniame 

edukaciniame seminare „Šiaudinukai“, kuriam kasmet diriguoja folkloro grupių „Imsrė“ ir „Imsriukai“ 

vadovė Birutė Bartkutė. 
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Seminaras vyko net dvi dienas, gruodžio 5-6 dienomis, ir sulaukė nemažo susidomėjimo – 

žaisliukus gaminti atskubėjo mokiniai ir jų mokytojos bei pavieniai jurbarkiečiai. Susirinkusieji turėjo 

galimybę išmokti gaminti gražias eglutės puošmenas iš šiaudų ir samanų. 

Edukacinis seminaras virto jaukiu ir smagiu renginiu, kupinu gerų įspūdžių, pašnekesių ir, 

žinoma, gražių kalėdinių žaisliukų. 

Organizatorė Birutė Bartkutė 

 

„Iškalėdosim tėvulio dvarą“. Adventas – tai ramybės, vilties ir tikėjimo metas laukiant 

gražiausių metų švenčių. Gruodžio 7 d. jurbarkiečiai Adventą pasitiko ypač šiltai – su Jurbarko kultūros 

centre vykusios adventinių-kalėdinių žaidimų popietės „Iškalėdosim tėvulio dvarą“ metu 

skambėjusiomis dainomis bei žaidimais. 
 

 

Į jaukią Advento popietę miestiečius pakvietė Jurbarko kultūros centro folkloro grupė 

„Imsriukai“, vadovaujama Birutės Bartkutės. Susirinkę mokinukai klausėsi „Imsriukų“ atliekamų 

gražiausių advento dainų, visi kartu žaidė įvairius žaidimus, smagiai suko ratelius, minė suktas 

lietuviškas mįsles, o už teisingus atsakymus gavo puikių prizų. 
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Organizatorė Birutė Bartkutė 

 

Eglės įžiebimas ir „Eglės legenda“. Gruodžio 8-ąją, šeštadienį, Jurbarke nuo pat ryto prasidėjo 

prieškalėdinis šurmulys. Miesto gatvėmis nuo savivaldybės aikštės iki Dvaro parko važinėjo Kalėdų 

Senelio autobusas, į kurį sunkiai tilpo visi norintys ir kuriuo keliaudami mažieji jurbarkiečiai Kalėdų 

Seneliui deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, išsakė pačius slapčiausius norus... 

 

17 val. linksmu vaidinimu Pasakų Fėja, Gerasis Laikrodininkas, Nenuoramos Besmegeniai ir 

Neklaužados Vorai (vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) jaunieji aktoriai) prie 

Jurbarko kultūros centro pakvietė Kalėdų Senelį, kuris užžiebė miesto kalėdinę eglę. Tuo pat metu 

užsižiebė ir kita eglė – Jurbarko Dvaro parke, prie kurios šiemet įsikūrė ir švytinčios angelų bei elnių 

figūros. 
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Na, o 18 val. Jurbarko kultūros centre prasidėjo teatralizuotas mėgėjų meno kolektyvų 

koncertas „Eglės legenda“, pagal lietuvių mitologinę sakmę „Apė Eglę ir Žilviną“, užrašytą Dr. J. 

Basanavičiaus. Dar prieš prasidedant veiksmui scenoje šventišką vakaro nuotaiką kūrė vokalinės 

instrumentinės studijos „Jada“ (vad. G. Gvozdas) muzikantai ir atlikėjos Augustė Pocevičiūtė bei Viltė 

Makevičiūtė ir jaunimo mišraus choro (vad. D. Lapienė) dainininkai. 

 

Po gražios įžangos baltiškais simboliais papuoštoje, liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. 

J. Telišauskienė) jaunių grupės sukurtomis bangomis banguojančioje scenoje pasirodė Eglė 

(Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) aktorė Monika Buitkuvienė) ir jos seserys 

(Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktorės Sonata Paulienė ir Rūta Zmejauskienė). 

Pasižadėjusią žalčiui Eglę, į mistinį pasaulį kvietė žalčių kviesliai (liaudiškos kapelos „Mituva“ (vad. J. 

Žemliauskienė) muzikantai), o palydėjo žalčio draugai (vyresniųjų liaudiškų šokių „Mituva“ (vad. J. 

Lukauskienė) šokėjai). Ten Eglė sutiko ir pamilo žalčių karalių Žilviną (Konstantino Glinskio teatro 

aktorius Raimondas Buitkus). 
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Po nuostabaus geldučių ir jūržolių šokio (liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunučių grupės 

šokėjai), moterų choro „Lelija“ (vad. D. Jonušauskienė) laumių išsupti, pasaulį išvydo Eglės ir Žilvino 

vaikai (vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai Sirvydas Griškus, Matas 

Mankus, Andrius Vilkelis ir Kamilė Ambrutaitytė). Išgirdę dainavimo studijos „Strazdas“ (vad. R. 

Šličkutė) mažųjų žemės vaikų dainą apie Žemę, žalčio vaikai priminė motinai paliktą gimtinę, į kurią 

Eglę Žilvinas sutiko išleisti tik tada, kai ji „suverps nesuverpiamą ir sunešios nesunešiojamą“. Laimė, 

čia Eglei padėjo gerosios kerėtojos (folkloro grupės „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) dainininkės). 



62 

 

      

Į žmonių pasaulį sugrįžusią Eglę su vaikais sutiko ne tik jos seserys, bet ir kapelos „Santaka“ 

(vad. P. Pojavis) muzikantai. Nors seserys ir mišraus vokalinio ansamblio „Šilas“ (vad. A. Lapė) 

„auksaliežuviai“ labai prašė Eglės pasilikti, ji su vaikais skubėjo namo, pas Žilviną. Tuomet seserys 

sumanė gudrų planą: šiuolaikinio šokio kolektyvo „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) kvotėjai iškvotė 

Eglės vaikus, ir jos dukrelė – Drebulėlė – išdavė, kaip mama turi tėvą pašaukti. Žilvinas žuvo nuo Eglės 

brolių – liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupės šokėjų – rankų. Veltui prie jūros su 

vaikais atskubėjusi Eglė šaukė Žilviną – į jos šauksmą atsirito tik kraujo puta. Kraujo putai – merginų 

šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ (vad. K. Donauskienė) šokėjoms – skalaujant sceną, Eglės vaikai 

virto medžiais. Na, o nelaimingą Eglę, skambant iškilmingai dainai atleidusią skriaudėjams, išsivedė 

gerosios dvasios (vokalinio moterų ansamblio „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė) dainininkės). 

Pabaigoje Eglė nusileido į sceną puošnia kalėdine eglute. Neabejojame, kad šiltas, susitaikymu ir viltimi 

švytintis pasakos finalas žiūrovų širdyse įžiebė kalėdinės šilumos, meilės ir atleidimo ugnelę. 
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Spektaklį režisavo ir apšvietė Gintaras Zareckas, dekoracijas kūrė Zigmas Morlencas, gamino 

Mindaugas Danupas, Lionius Bernotas ir Vidmantas Misevičius, garso inžinieriai Justas Masiulis ir 

Kęstutis Matuzas, fotografavo ir filmavo Audrius Sinkus. 

Organizatorius Gintaras Zareckas. 

 

„Begemoto Kalėdos“. Metams baigiantis rodomi spektakliai mažiesiems Jurbarko kultūros 

centre jau tapo tradicija. Todėl gruodžio 21-ąją Jurbarko kultūros centro darbuotojai mažuosius 

jurbarkiečius pakvietė į linksmą vaidinimą vaikams „Begemoto Kalėdos“. 

Pasipuošusios lempučių girliandomis, apsikaišiusios žaliaskarių eglių šakelėmis per baltas 

baltas pusnis pas mus brenda Kalėdos... 
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  O ar pagalvojote, kad Kalėdos būna ir Afrikoje. Taip, taip, ten kur amžinai žaliuoja palmės, kur 

žydra jūra, baltas smėlis ir 50 laipsnių karščio, linksmasis Begemotas ir jo draugai – išmintingasis 

Marabu ir padūkėlės Beždžionėlės – susiruošė švęsti Kalėdas... Netikėtai Begemotas gavo laišką, kuriuo 

jis kviečiamas... skiepytis... Štai tuomet ir prasidėjo patys keisčiausi ir linksmiausi mūsų herojų 

nuotykiai... 

Vaidino: Gintaras Zareckas, Kęstutis Matuzas, Birutė Bartkutė, Rūta Vasiliauskienė, Dalė 

Jonušauskienė, Birutė Šneiderienė, Larisa Simanavičienė, Marija Vasiliauskaitė, Andrius Vilkelis, 

Toma Simanavičiūtė. Scenografija – Zigmo Morlenco. 

Režisierė ir organizatorė Birutė Šneiderienė. 
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II SKYRIUS 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖ „VARDAN TOS...“ 

 

Birželio 30 – liepos 6 dienomis Vilniuje vyko jubiliejinė, dvidešimtoji, Dainų šventė „Vardan 

tos…“, skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Jos programą sudarė 

šios pamatinės dalys: Folkloro diena, skirta tradicinei kultūrai, Ansamblių vakaras, spalvinga 

teatralizuota, stilizuota forma pateikiantis liaudiško prado programą, Šokių diena, kurios pagrindas – 

profesionalių choreografų sukurtos lietuvių papročius, simbolius interpretuojančios šokių kompozicijos. 

Šventės programą papildė Teatro diena, Liaudies meno paroda, nacionalinio instrumento – kanklių, 

pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai ir paradai, profesionaliosios kūrybos renginiai, emocingos ir 

spalvingos šventės dalyvių eitynės. Šventę vainikavo Dainų diena, į vieną milžinišką chorą subūrusi 

tūkstančius dainininkų. 

Džiugu, kad šimtmečio dainų šventėje turėjo galimybę dalyvauti net šešiolika Jurbarko kultūros 

centro kolektyvų, kurių nariai ilgai, nuoširdžiai ir aktyviai rengėsi tapti šios šventės dalimi. 

 

Dainų šventės dalyvių apžiūros 

 

Tai, kad į Dainų šventę važiuos vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė), 

Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė), Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B. Šneiderienė), 

Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė), folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vad. 

B. Bartkutė) bei kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis), paaiškėjo dar po 2017 metais vykusių teatrų bei 

folkloro kolektyvų apžiūrų. 

 

Sausio 27 d. Vilkaviškio kultūros centre nuo pat ryto skambėjo muzikos garsai, nes vyko  

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ liaudiškos muzikos kapelų apžiūra. Joje dalyvavo 10 

liaudiškos muzikos kapelų iš Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos ir Jurbarko savivaldybių. 

Jurbarką apžiūroje atstovavo Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“(vad. J. Žemliauskienė), 

gavusi pakvietimą dalyvauti Dainų šventės ansamblių vakare „Tėvyne mūsų“. 

 

Kovo 17 d., Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje vyko Dainų šventės 

choreografinių grupių prie pučiamųjų orkestrų apžiūra, kurioje dalyvavo šiuolaikinių šokių studijos 

„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ (vad. K. 

Donauskienė) šokėjos, taip pat pakviestos pasirodyti į Dainų šventėje. 

  

Kovo 24 dieną Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje kompetentinga komisija 

įvertino Dainų šventės šokių dienos dalyvius. Komisijai pasirodė Jurbarko kultūros centro liaudiškų 

šokių studijos „Nemunėlis“ jaunučių, jaunių ir vyresniųjų grupės (vad. J. Telišauskienė) bei Jurbarko 

kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė), visi kolektyvai sulaukė 

kvietimo dalyvauti Dainų šventės šokių dienoje „Saulės rato ritimai“. 

 

Kovo 25 dieną Jurbarko kultūros centre skambėjo chorų dainos – vyko Dainų šventės  dainų 

dienos dalyvių apžiūra. Komisija vertino Jurbarko kultūros centro moterų chorą „Lelija“ (vad. D. 
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Jonušauskienė) ir Jurbarko kultūros centro jaunimo mišrų chorą (vad. D. Lapienė). Abu kolektyvai 

pasirodė puikiai ir po apžiūros komisija pranešė, kad jurbarkiečiai labai laukiami 2018 m. Lietuvos 

Šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ Dainų dienoje „Vienybė težydi“.  

  

Dainų šventės generalinės repeticijos 

 

Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“ besiruošiantys Jurbarko kultūros centro 

kolektyvai birželio mėnesį dalyvavo įvairiuose Lietuvos miestuose vykusiose generalinėse šios šventės 

atskirų dienų repeticijose. 

Konstantino Glinskio teatras kartu su Smalininkų teatru „Ąžuolynė“ (vad. D. Samienė), vaikų 

ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė), Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B. 

Šneiderienė) ir Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė) birželio 9 d. iškeliavo į Telšius, 

kur vyko Dainų šventės Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“ generalinė repeticija. Į šį puikų renginį 

suvažiavo beveik visi Dainų šventėje dalyvausiantys mėgėjų teatrai iš visos Lietuvos, todėl Telšių 

gatvėse nuo pat ankstaus ryto šurmuliavo linksma ir spalvinga teatralų minia. Kiekvienas teatras pristatė 

savo Dainų šventei sukurtus kūrinius, kurie buvo rodomi įvairiose Telšių centrinės dalies vietose.  

Dainų šventės Teatro dienos tikslas – paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pagerbti 

Mažosios Lietuvos mąstytoją, humanistą, rašytoją Vilhelmą Storostą-Vydūną, kurio 150-ąsias gimimo 

metines minime 2018 m., todėl teatrai parengė šiai temai skirtas poetines kompozicijas ir publicistinius 

vaidinimus. 

Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ režisierės Birutės Šneiderienės sukurtą poetinę 

kompoziciją „Kelionė“ rodė Šv. Antano Paduviečio katedros vidiniame kiemelyje. Skirsnemunės 

mėgėjų teatras B. Šneiderienės režisuotą publicistinį vaidinimą „Eisim namo“ bei jungtinis Konstantino 

Glinskio teatras ir Smalininkų teatras „Ąžuolynė“ režisierės Danutės Budrytės-Samienės sukurtą 

vaidinimą „Tiltai į Tėviškę“ žiūrovams pristatė Telšių Katedros aikštėje. Girdžių klojimo teatras 

„Mituvis“ Loretos Zdanavičienės režisuotą Vydūno pjesę „Piktoji gudrybė“ parodė Telšių amfiteatre. 

„Vaivorykštės“ pasirodymas Telšiuose: https://www.youtube.com/watch?v=DokmBQ9__mI 

Vėliau į plokštę Miesto laikrodžio bokšte Turgaus aikštėje buvo sukaltos kiekvieno teatro iš 

visų Lietuvos kampelių suvežtos šimtmečio vinys. Spalvinga ir triukšminga šventės dalyvių eisena iš 

Turgaus aikštės nusidriekė į Amfiteatrą, kur vyko finalinis renginys „Amžinas keleivis“. Šventė 

vainikuota bendrai visų Teatro dienos dalyvių atliktu Nijolės Sinkevičiūtės kūriniu „Lietuva brangi 

šalele“. 

 

Merginų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė), šiuolaikinių šokių 

studija „Šypsena“ (J. Telišauskienė) ir liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) 

birželio 8 d. išvyko į Mažeikius, kur birželio 8–9 dienomis vyko Dainų šventės Šokių dienos „Saulės 

rato ritimai“ ir pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto „Vario audra“ generalinės repeticijos. Į šį 

renginį suvažiavo šokių kolektyvai iš Lietuvos: Mažeikių, Viekšnių, Kuršėnų, Plungės, Raseinių, Telšių, 

Skuodo, Šakių, Palangos, Šilalės, Joniškio, Kretingos, Šiaulių ir Jurbarko.  
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Birželio 9 d. Raudondvario dvaro parke buvo galima pamatyti Lietuvos šimtmečio dainų 

šventės užkulisius – čia vyko folkloro dienos „Didžių žmonių žemė” generalinė repeticija. Tarp 58 

geriausių šalies folkloro kolektyvų dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B. 

Bartkutė). Kolektyvai su savo dainomis, šokiais, pasakojimais mėgino atskleisti keturių Lietuvos 

etnografinių regionų – Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos – liaudies dainavimo ir šokio 

tradicijų savitumus. Iš viso renginyje dalyvavo daugiau kaip tūkstantis meno mėgėjų iš įvairių Lietuvos 

kampelių. 

 

Dainų šventė 

 

Birželio 30 d. Dainų diena Kaune prasidėjo jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 m. dainų šventė 

„Vardan tos…“, skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vis dėlto, 

dauguma šventės renginių vyko Vilniuje, kur liepos 1-ąją iškilmingai pakelta šventės vėliava, o 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė Dainų šventės pradžią. 

Džiaugiamės, kad šios šventės dalimi tapo daug Jurbarko kultūros centro kolektyvų. 

Liepos 3-ąją Folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“ dalyvavo folkloro grupės „Imsrė“ ir 

„Imsriukai“ (vad. B. Bartkutė) bei kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). Visą dieną Katedros aikštėje, pilių 

teritorijoje bei Bernardinų sode skambėjo liaudiška muzika ir dainos, o 15 val. Katedros aikštėje sugaudė 

iš visų savivaldybių suvežti „Varpai Lietuvos žmogui, dangui ir žemei“, tarp kurių buvo ir Jurbarko 

krašto dainiui, dainų „Žemė Lietuvos“ ir „Brangiausios spalvos“ autoriui Kęstučiui Vasiliauskui 

priklausantis varpas, kuris, kaip pristatė Birutė Bartkutė, „skelbia pasauliui, kad Lietuva, nors ir maža, 

bet yra ir bus didi dainių žemė, ir kad per amžius „žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“ 

 

Liepos 4-ąją Katedros aikštėje ir Bernardinų sode vykusioje Teatro dienoje „Sau, tautai, 

žmonijai“ savo spektaklius ir kompozicijas pristatė net 4 Jurbarko kultūros centro teatrai: Didžiojoje 

scenoje Katedros aikštėje poetinę kompoziciją „Kelionė“ parodė vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ 

(vad. B. Šneiderienė), Bernardinų sode spektaklį „Eisim namo“ – Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B. 

Šneiderienė), spektaklį pagal Vydūno pjesę „Piktoji gudrybė“ – Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ (vad. 

L. Zdanavičienė) bei spektaklį „Tiltai į Tėviškę (pokalbiai su Vydūnu)“ – Konstantino Glinskio teatras 

(kartu su Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyriaus mėgėjų teatru 

„Ąžuolynė“) (vad. D. Budrytė-Samienė). 

Teatro dieną vainikavo Didžiojoje scenoje vykęs vaidinimas „Amžinas keleivis“, į Katedros 

aikštėje pastatytą stulpą sukaltos simbolinės visų šventėje dalyvavusių teatrų vinys bei visų dalyvių 

atlikta kompozitorės Nijolės Stankevičiūtės muzikinė kompozicija „Lietuva brangi šalele“... 

Teatrų pasirodymai Dainų šventėje: 

Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“: https://www.youtube.com/watch?v=fUk71bUsScQ 

Skirsnemunės mėgėjų teatras: https://www.youtube.com/watch?v=8VJCeAukH-8 

Konstantino Glinskio teatras: https://www.youtube.com/watch?v=7TAUODD2H4M 
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Liepos 5-ąją vykusioje Šokių dienoje „Saulės rato ritimai“ įspūdingas šokių kompozicijas 

Lietuvos futbolo federacijos stadione kartu su tūkstančiais šokėjų iš visos Lietuvos atliko liaudiškų šokių 

studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) jaunučių, jaunių ir vyresniųjų grupių bei vyresniųjų 

liaudiškų šokių grupės „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) šokėjai. 

 

Tos pačios dienos vakare Vilniaus pramogų arenoje griaudėjo pučiamųjų instrumentų orkestrų 

koncertas „Vario audra“, kur žiūrovų akis džiugino orkestrinių šokių šokėjų pasirodymai. Tarp daugybės 

puikių merginų čia buvo galima išvysti šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) bei 

merginų šiuolaikinio šokio grupės „Dona“ (vad. K. Donauskienė) šokėjas. 
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Šventės kulminacija, žinoma, tapo liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena. Šventės dalyvių eisena nusidriekė nuo Katedros aikštės iki Vingio parko, kur vyko 

Dainų diena „Vienybė težydi!“ Šioje nuostabioje, visą Lietuvą apjungusioje, Dainos dienoje tarp 

tūkstančių dainininkų skambėjo ir Jaunimo mišraus choro (vad. D. Lapienė) bei moterų choro „Lelija“ 

(vad. D. Jonušauskienė) choristų balsai. Vakaro pabaigoje puikiais archeologiniais rūbais 

pasidabinusioms „Lelijos“ dainininkėms buvo suteikta garbė įteikti ąžuolo lapų vainikus Dainų dienos 

dirigentams. 

 

Padėkos Dainų šventės dalyviams 

 

Liepos 12 d. Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė padėkojo visiems Dainų 

šventėje dalyvavusiems centro darbuotojams. Apdovanoti jubiliejinėmis Dainų šventei skirtomis dviejų 

eurų monetomis, darbuotojai patraukė į šalimais esantį Jurbarko rajono savivaldybės pastatą, kur jos  

vadovai dėkojo mėgėjų meno kolektyvų vadovams, organizacinės grupės nariams, visiems dalyviams ir 
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atlikėjams – šokėjams, dainininkams, muzikantams, teatrų aktoriams už sėkmingą Jurbarko krašto 

reprezentavimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas 

Mockevičius džiaugėsi, kad Jurbarko krašto kolektyvai šventėje buvo ryškiai matomi ir garsiai girdimi. 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovams įteikti Lietuvos Šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ 

kūrėjų medaliai bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Savivaldybės padėkos. Už rūpestį ir pagalbą 

Dainų šventės mėgėjų meno kolektyvams padėkos raštai taip pat įteikti savanoriams, o už rūpinimąsi 

dalyvių sveikata – medikams. 
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III SKYRIUS 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS 

 

Jurbarko kultūros centras nuo 2014 metų bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademijos Kauno 

fakultetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Sovetsko istorijos muziejumi, Jurbarko švietimo centru, 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla. Bendradarbiavimo 

sutartys su šiomis įstaigomis pasirašytos siekiant gerinti ir plėsti kultūrinę veiklą, didinti jaunimo 

aktyvumą kultūros srityje bei kartu organizuoti įvairius kultūrinius renginius.  

Kultūros centras visada noriai bendradarbiauja su kitomis, ne tik Jurbarko rajono, bet ir visos 

Lietuvos įstaigomis, prisideda ir padeda įgyvendinti įdomias ir įkvepiančias idėjas.  

 

Konstantino Glinskio teatro 2017 metų veiklos paroda. Nuo sausio 16 d. iki kovo 27-osios 

Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio 

teatro 2017 metų veiklos foto paroda. 

 

„Šimtas priežasčių mylėti Lietuvą“. Artėjant šimtajam Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

jubiliejui, vasario 12 d. Jurbarko kultūros centre surengta Jurbarko rajono mokinių istorijos konferencija-

koncertas „Šimtas priežasčių mylėti Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, sukvietusi 

istorija besidominčius mokytojus ir mokinius iš viso rajono. Konferencijoje pranešimą ,Lietuvos 

valstybingumas: nuo idėjos iki nepriklausomybės“ skaitė Vilniaus universiteto istorijos fakulteto 

docentas Algirdas Jakubčionis, savo surinktą medžiagą apie Jurbarko rajono istoriją pristatė mokiniai. 

Konferencijos dalyviams koncertavo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kolektyvai. 

 

Geriausių sportininkų apdovanojimai. Sausio 25 d. Jurbarko kultūros centre įvyko Jurbarko 

rajono kūno kultūros ir sporto centro surengti geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų 

apdovanojimai. Renginyje paskelbti geriausi rajono sportininkai, sportiškiausios Jurbarko rajono miesto 

ir kaimo mokyklų komandos 2016–2017 mokslo metais Lietuvos mokyklų žaidynėse pasiekusios 

geriausius rezultatus. Pagerbti sporto klubai, treneriai, jaunieji talentai, Jurbarko rajono kūno kultūros ir 

sporto centro rėmėjai bei partneriai. 

Šventinę nuotaiką renginyje kūrė Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinių šokių 

kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė) ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos auklėtiniai ir jų 

mokytojai. 

 



72 

 

Jurbarko miesto ir verslo dienos. Gegužės 5-ąją Jurbarke šurmuliavo Jurbarko miesto ir 

verslo dienos. Ši tradicinė šventė kasmet suburia didžiulį būrį Jurbarko rajono gyventojų bei svečių. Nuo 

pat ryto Kauno gatvėje vykstančioje mugėje visi norintys galėjo įsigyti įvairiausių augalų, buities 

apyvokos daiktų, ekologiškų maisto produktų ir kt., stebėti scenoje vykstantį koncertą, kuriame dalyvavo 

įvairūs kolektyvai ir pavieniai atlikėjai iš rajono kultūros centrų ir mokyklų. Jurbarko miesto ir verslo 

dienų scenoje pasirodė šie Jurbarko kultūros centro kolektyvai: kapela„ Santaka“ (vad. P. Pojavis), 

vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“ (vad. A. Lapė), vokalinė instrumentinė studija „Jada“ (vad. G. 

Gvozdas) ir Skirsnemunės skyriaus Pilies kaimo moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. 

Jurėnienė). 

Šventės dalimi tapo ir nuo 15 val. Jurbarko mažųjų laivelių prieplaukoje vykusios tradicinės 

„Jurbarko žiobrinės“. Klasterio „Panemunių turai“ organizuotame renginyje jurbarkiečių ir miesto 

svečių laukė įvairios atrakcijos, susirinkusieji ragavo gardžios žuvienės ir ant laužo kepto žiobrio, kuris 

yra pripažintas Lietuvos tautinio paveldo patiekalu. Šventės metu buvo renkamas žiobrių karalius – 

skaniausią žuvį paruošęs kepėjas. „Jurbarko žiobrinėse“ netrūko linksmos muzikos – gerą nuotaiką ir 
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skambiausias mūsų krašto melodijas dovanojo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. 

Pojavis). 

Popietę visų norinčių pasirodyti scenoje laukė „Atviras mikrofonas“, o vakare Kauno gatvę 

sudrebino Jurbarko kultūros centro vokalinės instrumentinės studijos „Jada“ (vad. G. Gvozdas) bei 

grupių „69 danguje“ ir „16 Hz“ koncertas. 

 

Tėvo diena. Pirmasis birželio sekmadienis ypatingas ne tik dėl to, kad tai pirmasis vasaros 

sekmadienis, bet ir dėl didelės, gražios šventės – pirmąjį birželio sekmadienį minima Tėvo diena. Šia 

proga paklausyti gražaus koncerto jurbarkiečiai rinkosi Švč. Trejybės bažnyčioje, kur iškart po Šv. Mišių 

vyko šventinis Tėvo dienai skirtas koncertas. Ypatingoje aplinkoje paklausyti šventiškų dainų visus 

pakvietė Jurbarko kultūros centro Dainavimo studija „Strazdas“ (vad. R. Šličkutė) ir Jurbarko Antano 

Sodeikos meno mokyklos muzikalūs mokiniai. 

Išskirtinė renginio vieta, ypatinga Tėvo diena ir nuostabios melodijos – visa tai sekmadienio 

popietę pavertė ypač šilta ir muzikalia švente. 

 

Devintinės. Birželio 3 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai šventė Švenčiausiojo 

Kristaus Kūno ir Kraujo šventę – Devintines bei Tėvo dieną. Šiais metais Kristaus Kūno ir Kraujo 
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šventės procesijoje per miestą dalyvavo Jurbarko kultūros centro instrumentinės grupės (vad. A. Lapė) 

muzikantai. 

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – tai iškilmės, kurių metu ypatingai garbinamas paties Kristaus 

įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente – Eucharistijoje. Devintinės siejamos su iškilminga procesija. 

Išskirtinis tokių procesijų elementas – keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos pastato 

parapijiečiai procesijos trasoje. Paprastai jie būna papuošti medžių šakelėmis, gėlėmis, su specialiai 

paruošta pakyla padėti Švč. Sakramentui. Tikintieji lydi procesijoje Švč. Sakramentą, o priėjus kurį nors 

paruoštą altorių, skaitomos Šv. evangelistų Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijų ištraukos. 

 

Projektas „Moto Vasara“. Kol dauguma skundžiasi, kad jaunimui trūksta aktyvumo ir 

iniciatyvos, jaunieji Jurbarko motorolerių mėgėjai nesnaudžia: jie susibūrė į neformalų klubą „2Wheels 

Jurbarkas“, vadovaujamą moksleivio Mato Mankaus, bendradarbiaudami su Jurbarko kultūros centru 

parengė projektą „Moto Vasara“ Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo konkursui, ir, gavę dalinį 

finansavimą, birželio 10 d. surengė varžybas „Slalomo taurė“. 
 

 

Automobilių stovėjimo aikštelėje prie turgaus pirmą kartą buvo pakelta klubo vėliava, o jaunieji 

motorolerininkai varžėsi net penkiose slalomo rungtyse: 49 cc klasės, 49 cc pavarinių klasės, +49 cc 

klasės, 125 cc klasės, laisvosios klasės. 

 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos atestatų įteikimas. Liepos 14-ąją 

Jurbarko kultūros centre Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 92-osios laidos 

abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Seimo narys Ričardas 

Juška, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys, Jurbarkiškių klubo 

prezidentas Romas Dainius, Gimnazijos mecenatė Nijolė Globienė, Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto prof. habil. dr. mokslo ir inovacijų prorektorius Antanas Čenys. 

 

Lietuvos žygeivių festivalis. Pirmasis rugpjūčio savaitgalis Jurbarke jau 8 metus iš eilės tampa 

išskirtiniu – čia suplūsta žygeiviai iš viso pasaulio, pasirengę dalyvauti Lietuvos žygeivių festivalyje ir 

įveikti skirtingo atstumo trasas bei pasisemti nepamirštamų įspūdžių pamatydami gražiausias mūsų 

krašto apylinkes. 
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Sekmadienį rugpjūčio 5-ąją, paskutiniąją festivalio dieną, žygeiviai taip pat įveikė pasirinktas 

distancijas, o po pietų rinkosi į Jurbarko parodų ir koncertų salę, kur vyko nuotaikingas koncertas ir 

aštuntojo Lietuvos žygeivių festivalio uždarymo ceremonija. Spalvingą koncertą žygeiviams dovanojo 

talentingi ir muzikalūs Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai: folkloro grupė „Imsrė“ (vad. 

Birutė Bartkutė) ir liaudiška kapela „Mituva“ (vad. Jadvyga Žemliauskienė). Po gražių pasirodymų buvo 

įteikti apdovanojimai. Pėsčiųjų žygių asociacijos prezidentas V. Genys padėkas už puikius pasirodymus 

įteikė Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovams. 

 

Jurbarko krašto šventė „Mus jungiantys tiltai“. Rugpjūčio 23–26 dienomis nuskambėjusi 

Jurbarko krašto šventė „Mus jungiantys tiltai“, skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui, buvo ypač šilta ir 

spalvinga, gausi pačių įvairiausių renginių. 

Pirmoji šventės diena, tradiciškai prasidėjusi rugpjūčio 23-ąją, Baltijos kelio dieną, vadinosi 

„Atminties tiltai“ ir buvo skirta pokario partizanų kovoms paminėti. Neabejingi nesenai Lietuvos 

praeičiai žmonės rinkosi Šimkaičių miške prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės, kur 

skambėjo jaudinančios Vytauto V. Landsbergio atliekamos dainos. Pėsčiųjų žygių ir dviračių gerbėjai 

turėjo galimybę vadavietę pasiekti pėsčiomis iš Vadžgirio bei dviračiais iš Vadžgirio ar Jurbarko. 

Vakare geriausio lietuviško kino gerbėjus į Jurbarko Dvaro parką pakvietė jau IX-asis vasaros 

kino festivalis „Sidabrinės Gervės naktys 2018“. Gausiai susirinkę jurbarkiečiai turėjo galimybę išvysti 

animacinius filmus „Gimimas“ (rež. E. Mameniškytė), „LOOK“ (rež. M. Valkevičius), trumpametražį 

vaidybinį filmą „Pirtis“ (rež. L. Bareiša) bei vaidybinį filmą „Stebuklas“ (rež. E. Vertelytė). 

 

Antroji diena, rugpjūčio 24-oji, buvo skirta Šimtmečio vardo suteikimui tiltui per Nemuną ir 

vadinosi „Šimtmečio tiltas“. 

Jau nuo ankstaus ryto Jurbarko gatvėmis važinėjo trys Lietuvos vėliavos spalvų 

mikroautobusai, iš kurių išlipę Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. 

Šneiderienė) aktoriai dalijo praeiviams skrajutes ir kvietė į šventę. 

 

Nuo 10.00 iki 10.40 val. tilto prieigose įsikūrė teatralizuota muitinė, kurioje Jurbarko kultūros 

centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) aktoriai visiems tuo metu važiavusiems 

vairuotojams priminė apie šio tilto išskirtinumą ir dovanojo lipdukus su tilto atvaizdu. 
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15 val. Jurbarko krašto muziejuje buvo atidaryta paroda apie tilto per Nemuno upę statybą ir 

vyko tai progai skirta konferencija. Po jos Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų 

orkestras „Šventė“ (vad. V. Bakšys), lydimas Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio 

kolektyvo „Dona“ (vad. K. Donauskienė) šokėjų, su linksmomis melodijomis nužygiavo iki tilto, kur jų 

jau laukė gausiai susirinkę jurbarkiečiai ir miesto svečiai. 

Šimtmečio vardo tiltui per Nemuną suteikimo iškilmės prasidėjo įspūdingu Jurbarko kultūros 

centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) šokiu. Susirinkusiuosius pasveikino 

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Ričardas Juška, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vadovas Vitalijus 

Andrejevas bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas 

majoras Andrius Jagminas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios 

rinktinės vadas majoras Ričardas Stakelis. Iškilmių metu atidengti Šimtmečio tiltui skirti Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įrengti monumentai. Tiek vienoje, tiek kitoje 

tilto pusėje šiuos monumentus tuo pačiu metu atidengė Jurbarko ir Šakių rajonų savivaldybių 

merai. Atidengtą tilto pavadinimą žyminčią lentą Jurbarko pusėje, o kartu ir visą tiltą pašventino net du 

dvasininkai – Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas dekanas Darius Auglys ir Jurbarko Kristijono 

Donelaičio evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Giedančius valstybės himną 

jurbarkiečius nustebino ir nudžiugino virš tilto iškilęs Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

ugniagesių gelbėtojų automobilių purškiamo vandens fontanas. 

Nė netikėtai prapliupęs smarkokas lietus nesutrukdė susirinkusiems jurbarkiškiams ir 

šakiškiams ant Šimtmečio tilto turėklų išskleisti 300 metrų ilgio ir 6 metrų pločio Lietuvos trispalvės. 

Ant paskutinės sijos, kuri buvo padėta tilto statybos metu, Jurbarko rajono savivaldybės meras 

Skirmantas Mockevičius kartu su Šakių rajono savivaldybės metu Edgaru Pilypaičiu, Lietuvos 

Respublikos Seimo nariu Ričardu Juška ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos vadovu Vitalijumi Andrejevu užkabino ir užrakino spynas, kurios amžiams sujungė 

kaimyninius Jurbarko ir Šakių rajonus. Lietuvai, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir visiems 
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žmonėms nuaidėjo trys Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 

apygardos 2-osios rinktinės šaulių 205 lengvosios pėstininkų kuopos karių salvės. 

Vėliau šventės dalyvių ir žiūrovų laukė įvairios pramogos lankoje prie Nemuno: Bendruomenės 

piknikas,  jurbarkiečio atlikėjo Deivido Basčio, grupės „Vairas“ koncertai, Parko tinklinio varžybos 

Šimtmečio tilto taurei laimėti, galimybė nemokamai išbandyti automobilių saugos diržų efekto bei 

transporto priemonės virtimo imitavimo įrenginius, primenančius vairuotojams ir keleiviams, kad būtina 

segtis saugos diržus ir daug kitų atrakcijų. 

Šventės akimirkos https://www.youtube.com/watch?v=LqxD9HAGepA 

Trečioji šventės diena, rugpjūčio 25-oji, visiems priminė apie išskirtinę Jurbarko krašto ypatybę 

– šis rajonas yra keturių Lietuvos regionų sandūra, čia susisiekia Aukštaitija, Žemaitija, Mažoji Lietuva, 

o greta, už Nemuno, driekiasi Suvalkijos regionas. Todėl ši diena buvo pavadinta „Keturių regionų 

tiltai“. 

Nuo pat ryto jurbarkiečius į šventę vėl kvietė jaunieji vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ 

aktoriai. 
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Jurbarko Dvaro parke įsikūrė visų keturių regionų kiemeliai, viliojantys vietinius ir atvykėlius 

įvairiomis pramogomis, edukacijomis ir kulinarinio paveldo gaminiais, bei didžiulė spalvinga 

amatininkų ir prekybininkų mugė, kur kiekvienas galėjo įsigyti visko, ko geidžia širdis. 

Iškilminga tautiniais rūbais pasipuošusių ir seniūnijų vėliavomis nešinų Jurbarko rajono 

seniūnijų seniūnų ir rajono vadovų eisena buvo pradėti trečiosios šventės dienos renginiai. Scenoje dvaro 

parke vyko visų rajono kultūros centrų kolektyvų koncertas, o Dvaro parke pasklidusius jurbarkiečius ir 

miesto svečius džiugino daugybė įvairiausių pramogų: medžiotojų rungtys, atrakcijos ir trofėjų paroda, 

šunų paroda, kur kiekvienas dalyvaujantis galėjo kitiems trumpai pristatyti savo augintinių veisles, jų 

kilmės istoriją, sudalyvauti įvairiuose konkursuose, stebėti pasieniečių tarnybinio šuns pasirodymą, 

atrakcionai ir pramogos vaikams. 

 

 

 
 

Nuo 12 val. į šventės šurmulį gražiai įsiliejo VII-ojo tarptautinio folkloro festivalio „Ant 

vandens 2018“ dalyviai, džiuginę šventės svečius gražiausiomis dainomis ir trankiausiais šokiais.  

Futbolo mėgėjai rinkosi į Romualdo Marcinkaus stadioną stebėti Lietuvos mažojo futbolo 

čempionato IV etapo rungtynių. 

Nuo 19 val. į šventinį vakarą besirenkančius miestelėnus Dvaro parke sutiko įvairios istorinės 

asmenybės, į kurias „Teatro pievoje“ įsikūnijo Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro bei 
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Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto Smalininkų teatro „Ąžuolynė“ (vad. D. Samienė) aktoriai. Čia buvo 

galima sutikti, pasikalbėti ir nusifotografuoti su režisieriumi Konstantinu Glinskiu, filosofu Vydūnu, 

prezidentais Antanu Smetona ir Aleksandru Stulginskiu, generolu Jonu Žemaičiu-Vytautu, rašytojais 

Vaižgantu ir Ieva Simonaityte ir dar daugeliu iškilių Lietuvos asmenybių... 

 

 

Vakarinė šventės dalis pradėta įspūdingu šokiu, kurį atliko Jurbarko kultūros centro liaudiškų 

šokių studijos „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), merginų 

šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ (vad. K. Donauskienė), vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Mituva“ 

(vad. J. Lukauskienė), Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos liaudiškų šokių kolektyvo „Mituvėlė“ 

(vad. K. Donauskienė) ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro suaugusiųjų tautinių šokių 

kolektyvo „Skalva“ šokėjai. Po to vakaro vedėjas Gintaras Zareckas pasveikinti susirinkusiuosius į sceną 

pakvietė Jurbarko rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių bei garbingus Lietuvos ir užsienio 

svečius: Vokietijos Krailsheimo miesto merą dr. Christoph‘ą Grimmer‘į, Vokietijos Berlyno miesto 

Lichtenbergo rajono tarybos narį Wilfried‘ą Nünthel‘į, Lenkijos Hainuvkos miesto burmistrą Jerzy 

Sirak‘ą, Lietuvos Respublikos Seimo narį Ričardą Jušką, Lietuvos Respublikos Seimo narį Audronį 

Ažubalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovę Tauragės apskrityje Ireną Ričkuvienę. 
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Šventėje koncertavo daug puikių grupių ir atlikėjų: Vaida Genytė, Egidijus Bavikinas ir 

pučiamųjų ansamblis „Brass Bravo“, grupė „Crazy Crow“ su Aurelija Čižauskaite, Irūna ir Marius 

Jampolskis. Dangų nušvietė įspūdingas šventinis fejerverkas. Vėliau jaunimą (ir ne tik) šėlti pakvietė 

jaunoji atlikėja Beatrich. Jau po vidurnakčio prasidėjo diskoteka su Power Hit Radio ir DJ Mato.  

Rugpjūčio 26-oji diena, sekmadienis buvo skirta šeimoms ir vadinosi „Šeimų tiltai“. Ji pradėta 

ekumeninėmis pamaldomis Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

Romualdo Marcinkaus stadione vyko lauko lėkščiasvydžio turnyras, o aikštelėje prie Nemuno 

tilto – automobilių slalomo varžybos Šimtmečio tilto taurei laimėti. 

Nuo 12 val. jurbarkiečius pakvietė Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kur vyko 

renginiai kraštiečiams ir atrakcijos šeimoms. Čia buvo vaišinama mero sriuba, vyko projekto „Rašytojai 

ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ baigiamasis renginys, Jurbarko rajono Garbės piliečio Arnoldo 

Piročkino knygos „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918–1940“ pristatymas, suolelių, dedikuotų 

kraštiečiams, atidengimas, o taip pat – parodų „Neregėta Lietuva“ ir „Jurbarko krašto šeimos, kuriančios 

Lietuvą“ lankymas bei gausybė šeimoms ir jaunimui skirtų edukacinių programų ir veiklų.\ 

Daugiau šventės akimirkų https://www.youtube.com/watch?v=Wu7J4SF99Pw 

 

Mokslo metų pradžios šventė. Rugsėjo 3 d. Jurbarko Jaunimo parke vyko linksma ir įspūdinga 

Mokslo metų pradžios šventė, kurioje buvo galima susipažinti su įvairiomis neformaliojo vaikų švietimo 

programomis. Šventėje pasirodė ir Jurbarko kultūros centro NVŠ programos „Pasivyk vaivorykštę“ 

dalyviai. 

 



81 

 

Programa skirta 10–18 metų moksleiviams (įskaitant ir specialiųjų poreikių turinčius vaikus), 

kurie domisi teatro menu, ieško sceninės saviraiškos galimybių, nori įgyti bendravimo, darbo kolektyve, 

viešojo kalbėjimo įgūdžių. 

Programos veiklose pagrindinis dėmesys skiriamas jauno žmogaus asmenybei ugdyti, tam 

panaudojant teatrinio ugdymo metodą (individualūs bei grupiniai etiudai, vaidybiniai žaidimai, 

psichofiziniai teatro pratimai). Vykdomos įvairios veiklos, ugdančios vaikų kūrybinius gebėjimus, 

skatinančios jauno žmogaus kritinį mąstymą ir savęs pažinimą: improvizacijos, sceninių kostiumų, 

scenografijos bei charakterinio personažo grimo kūrimas, savarankiškų kūrybinių užduočių atlikimas, 

teatro spektaklių kūrimas bei jų pristatymas visuomenei. 

 

Vytauto Didžiojo karūnavimo diena. Rugsėjo 8-osios rytą prie Vytauto Didžiojo paminklo 

rinkosi daug gerai nusiteikusio ir sportuoti pasirengusio jaunimo – Jurbarke buvo paminėta Vytauto 

Didžiojo karūnavimo diena bei pradėtas naujas sportinis sezonas. 

Išklausę Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus bei Lietuvos Respublikos 

Seimo nario Ričardo Juškos sveikinimus, sugiedoję Lietuvos himną, susirinkusieji paskui tautiniais 

rūbais pasipuošusių vaikinų ir merginų nešamą, ginkluotų LDK karių lydimą (Jurbarko kultūros centro 

liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) šokėjai), olimpinę vėliavą patraukė į greta 

esantį Romualdo Marcinkaus stadioną. 

Čia olimpinę vėliavą iškilmingai pakėlė jurbarkietis 2018 m. Lietuvos jaunimo daugiakovės 

čempionato bronzos medalio laimėtojas Lukas Druktenis. 

Sporto sezono atidarymo šventėje vyko netradicinių sporto šakų varžybos: dartbolas, 

laipiojimas sienele, šaudymas į taikinius, futbolas su gimnastikos kamuoliu. Varžybose jėgas galėjo 

išbandyti kiekvienas norintis. 

 

Išvyka į Anykščius. Jurbarko kultūros centro kolektyvas mielai bendrauja su kitų miestų ir 

rajonų kultūros centrais, domisi jų veikla, ieško naujų veiklos idėjų. Todėl rugsėjo 14 d. kultūros centro 

direktorės Aidos Bliundžiuvaitienės iniciatyva organizuota Jurbarko kultūros centro darbuotojų išvyka 

į Anykščius. 

Kultūros centro darbuotojai apžiūrėjo renovuotą Anykščių kultūros centrą, šiltai pabendravo su 

jo darbuotojais ir direktore Diana Petrokaite, pasidalijo darbo patirtimi. 
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Vėliau jurbarkiškiai aplankė Anykščių turistinius objektus: Lajų taką, Angelų muziejų, Menų 

inkubatorių, Puntuko akmenį, užkopė į Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokštą. 

Pasukę namų link, darbuotojai dar apžiūrėjo Troškūnų vienuolyną, apsilankė Taujėnų dvaro 

parke, prie Kauno pilies. 
 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos šimtmetis. Rugsėjo 29-oji – išskirtinė ir 

neeilinė diena Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bendruomenei. Tądien iškilmingai 

paminėtas įstaigos veiklos 100 metų jubiliejus.  

Šventiniai renginiai, skirti jubiliejui, prasidėjo nuo pat ryto, Šv. Mišiomis Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje. Po jų svečiai ir mokyklos bendruomenė rinkosi į gimnazijos kiemą, kur buvo 

pasodintas Šimtmečio ąžuolas ir atidengtas Atminimo akmuo, skirti šiai reikšmingai sukakčiai. Vėliau 

susirinkusieji galėjo apžiūrėti mokyklą, pasivaikščioti po klases, sutikti su savo bendraklasiais ar 

buvusiais kolegomis. Aktų salėje gimnazijos istoriją, svarbiausius istorinius faktus, įtakojusius čia 

ankščiau dirbusių ir besimokiusių gyvenimus bei likimus, apžvelgė istorijos mokytojas Jonas 

Laurinaitis. 

Iškilmingą renginį vainikavo šventinis koncertas Jurbarko kultūros centre.  
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Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Spalio 1-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių diena, todėl Jurbarko senjorų klubas „Feniksas“ sukvietė visus į gražų šiai progai 

skirtą renginį Jurbarko kultūros centre. Susirinkusius senjorus sveikino klubo „Feniksas“ pirmininkė 

Irena Rukšnaitienė bei Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. 

Vakarą pradėjo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatras (vad. B. 

Šneiderienė), pristatęs naujausią savo spektaklį „Dobilėlis penkialapis“ pagal B.Sruogos komediją. 
 

 

 

 

Vėliau scenoje vakaro vedančiosios Birutės Šneiderienės kviečiami vieni kitus keitė koncerto 

dalyviai: Kelmės rajono senjorų bendruomenės „Artimi“ mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis 

(vad. A. Bartkevičius), Kelmės rajono senjorų bendruomenės „Artimi“ šokių kolektyvas (vad. L. 

Verpečinskienė), Kelmės rajono Pagrįžuvio bendrijos ansamblis (vad. A. Šurna), Jurbarko kultūros 

centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). 

Po renginio Jurbarko senjorų klubo „Feniksas“ pirmininkė Irena Rukšnaitienė visus 

susirinkusiuosius pakvietė neskubėti skirstytis ir maloniai pabendrauti jaukioje vakaronėje prie arbatos 

puodelio, skambant linksmoms „Santakos“ melodijoms. 

 



84 

 

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Tai diena, kai mokiniai į mokyklą skuba nešini 

gėlėmis, diena, kai mokyklos prisipildo šventinės nuotaikos. Jurbarke ši diena buvo paminėta spalio 4-

ąją, kai Jurbarko kultūros centro scena pasipuošė gražiausiais žiedais ir spalvomis – jau ne pirmus metus 

čia vyko Tarptautinės mokytojo dienos renginys, kurio metu apdovanoti rajono mokytojai, skambėjo 

sveikinimai, linkėjimai, skirti mūsų pedagogams. Renginį gražiu etiudu pradėjo Jurbarko kultūros centro 

vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) jaunieji aktoriai. Pedagogus sveikino 

Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskiene, Jurbarko 

rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška,  
 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis ir 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Lina Lukošienė. 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ meras Skirmantas 

Mockevičius apdovanojo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorę Loretą Ševelienę, 

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorę Ireną Oičenkienę bei Jurbarko vaikų lopšelio-

darželio „Nykštukas“ direktorę Ireną Bertulienę. Už kruopštų ir nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę 

veiklą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, kūrybiškumą puoselėjant vaikų etnokultūrinį ugdymą, 

olimpinių ir sporto idėjų puoselėjimą Jurbarko rajono meras kartu su savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoju Dariumi Juodaičiu bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita 

Jablonskiene pagerbė ir kitus rajono Švietimo bendruomenės narius įteikdami jiems Savivaldybės bei 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštus. 

Renginį vainikavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos dovana – atlikėjos Lauros 

Remeikienės ir jos grupės koncertas. 

 

Klubo „2Wheels Jurbarkas“ motorolerių sezono uždarymas. Spalio 21 d. jaunieji 

motorolerių klubo „2Wheels Jurbarkas“ nariai visus šio sporto ir laisvalaikio leidimo būdo gerbėjus 

sukvietė į baigiamąjį projekto „Moto Vasara“, įgyvendinamo kartu su Jurbarko kultūros centru, renginį 

– sezono uždarymo šventę. Džiugu, kad joje dalyvavo ne tik jurbarkiškiai klubo nariai, bet ir svečiai iš 

Kauno bei Utenos. 

Motorolerių asai varžėsi slalomo, lėtojo važiavimo bei greitojo važiavimo (drago) rungtyse. 
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„Google iššūkis“. Jau ne pirmus metus Jurbarko kultūros centras bendradarbiauja su VšĮ 

Kūrybos ir inovacijų laboratorija, nuolatos įgyvendinančia vis naujus įdomius ir naudingus projektus, 

kuriais siekiama aktyviam jaunimui pristatyti naujausius technikos pasiekimus, supažindinti su 

inovacijomis, o taip pat ir įspėti apie virtualioje erdvėje slypinčius pavojus. 

Lapkričio 15 d. į Jurbarko kultūros centrą rinkosi jaunimas, norintis įgyti žinių ir gebėjimų 

saugiai ir kokybiškai naršyti internete, sugebėti patikrinti šaltinius bei greitai susirasti reikiamą 

informaciją. 
 

Kad mokytis nebūtų nuobodu, projekto dalyviai žaidė orientacinį žaidimą tinkle: gavo 

nuotraukas, raktažodžius ir susijusius klausimus, kuriais pasinaudodami turėjo suprasti, kuriame 

puslapyje jiems reikia apsilankyti. Dalis užduočių buvo susijusios su „fake news“, dalis – su duomenų 

apsauga. 

 

Dalyvaudami orientaciniame žaidime, dalyviai skaitė aktualią informaciją, ją apdorojo ir 

dalijosi ja, tuo pačiu žaidimo forma mokydamiesi saugiai elgtis internetinėje erdvėje, pagerinti naršymo 

bei duomenų atrankos įgūdžius, patikrinti šaltinius. 

 

Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre. Lapkričio 30 d. Jurbarko kultūros centre įvyko 

Atvirų durų dienos renginys. Visuomenė buvo pakviesta susipažinti su atliktais Jurbarko kultūros centro 

modernizavimo projekto darbais bei planuojamais projektiniais sprendiniais dėl didžiosios salės ir jos 

prieigų remonto. Renginyje dalyvavę miesto gyventojai, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, 

rajono seniūnijų seniūnai, žiniasklaidos atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys turėjo galimybę iš arčiau 

pažvelgti į atnaujintą kultūrinę erdvę, pagerėjusias darbuotojų, kolektyvų darbo sąlygas bei sudarytas 

tinkamas kultūrinės veiklos sąlygas rajono gyventojams. 

„Jurbarko kultūros namuose vyksta daug ir įvairių veiklų, juose nuolat šurmuliuoja žmonės, 

todėl investicija į šį kultūros objektą turi prasmę. Turime branginti kūrybingus, iniciatyvius kultūros 

darbuotojus, kurie dirba vardan mūsų visų krašto žmonių gerovės. Nors dar neturime tokios kultūros 

infrastruktūros, kokios reikėtų, neabejoju, kad dirbdami drauge viską padarysime, kad ateityje būtų 

įgyvendintos ir kitos idėjos“, – sakė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. 
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Apžiūrėję suremontuotas patalpas renginio dalyviai rinkosi į kultūros centro mažąją salę, kur 

visus su linksmomis melodijomis pasitiko Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). 

 
 

Su atliktais modernizavimo projekto darbais juos supažindino projekto vadovas, Jurbarko 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis. 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo 

pavaduotoja-vyr. architektė Gražina Gadliauskienė susirinkusiems pristatė UAB Medstatyba parengtus 

sprendinius dėl tolimesnių rangos darbų Jurbarko kultūros centre, įgyvendinant kitą projekto etapą – 

didžiosios salės ir jos prieigų remontą. 

Džiugu, kad atnaujintas patalpas papuošė įspūdingi jurbarkiečio fotomenininko Roberto 

Patronaičio darbai. 

 

„Advento šviesa“. Gruodžio 20 dieną Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, 

kartu su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pakvietė jurbarkiečius į Advento laikotarpiui 

skirtą vakarą „Advento šviesa“. 

Renginį adventinėmis giesmėmis pradėjo trio: Laura Matuzaitė-Kairienė, Gitana Tenikaitienė 

ir Andžela Jagminaitė. Vėliau, renginio vedėja D. Budrytė-Samienė kalbėti pakvietė šv. Šeimos 

kongregacijos seserį, dr. Faustą Palaimaitę. Anot ne vienam jurbarkiečiui gerai pažįstamos vienuolės, 

Šv. Kalėdų metas daugeliui virsta nerimo ir įtampos kupinu laikotarpiu. Todėl F. Palaimaitė daugiausia 

dėmesio savo kalboje skyrė tam, kaip pasiruošti gražiausių metuose švenčių sutikimui. Kiekvienas tą 

vakarą dalyvavęs renginyje atrado sau aktualius žodžius, bet neabejotinai svarbiausi buvo du: atleisti ir 

padėkoti. Tik tai padarius, pasak vienuolės, bus lengva ne tik sutikti šventes, bet ir toliau gyventi. 

Netradicinis, kupinas atradimo džiaugsmo adventinis vakaras  baigėsi giesme „Šventa naktis“, 

kurią drauge sugiedojo anksčiau minėtas trio ir  Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro 

aktoriai. 

 

Grimo seminaras-praktikumas. 2019-aisiais sukanka 70 metų, kai Minaičių kaime 

(Radviliškio raj.) buvo pasirašyta vasario 16-osios deklaracija, kurioje skelbiama, kad Lietuvos Laisvės 

Kovų Sąjūdis prisiima atsakomybę atkurti nepriklausomą Lietuvą. Šio dokumento signatarais tapo 

LLKS Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas, tarybos nariai: Adolfas Ramanauskas-

Vanagas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, 

Boronislavas Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Petras Bartkus-Žadgaila. 

Minint šią sukaktį jau nuo 2018 m. rugsėjo Lietuvoje rengiami renginiai skirti istoriniam 

partizanų vadų žygiui paminėti. Ankstyvą gruodžio 22-osios rytą į Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyrių rinkosi Pėsčiųjų žygių asociacijos ir Lietuvos laisvės kovų įamžintojų sąjūdžio 

organizuoto žygio VIII-ąjį etapą panorę įveikti žygeiviai. Čia pat vyko ir Jurbarko kultūros centro 

Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) organizuotas grimo seminaras-praktikumas. Jo metu 

susirinkusieji galėjo pamatyti, kaip profesionali grimuotoja Jolanta Gunovič aštuonetą aktorių grimo 
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pagalba paverčia aktą pasirašiusiais partizanų vadais. Ne vienas šį procesą stebėjęs žygio dalyvis vėliau 

panoro įsiamžinti su atgijusiomis istorinėmis asmenybėmis. 

 

Po seminaro Konstantino Glinskio teatro aktoriai ir kapelos „Santaka“ (vad. Petras Pojavis) 

muzikantai pasitiko partizanų vadų A. Ramanausko-Vanago ir Aleksandro Grybino-Fausto įveiktą 

maršrutą praėjusius žygeivius prie Pažėrų kaimo kapinių. Įveikę šią atkarpą jie trumpam atsipūtė ir 

paragavo kareiviškos sriubos. Neilgam, nes nuskambėjusi daina privertė suklusti. Po paskutiniųjų žodžių 

aštuonetas partizanų vadų, kartu su ryšininkais, rėmėjais ir žiūrovais patraukė į kapines, kur stovi po 

gaisro atstatyta šv. Jono Krikštytojo koplytėlė. Susikaupimo kupinoje tyloje nuskambėjo „Tėve mūsų“ 

ir po to sekusi partizanų malda. Ratu apkeliavo kalėdaitis, vėl suskambo daina ir trumpam atgijęs 

partizanų vadų būrys išžygiavo lydimas tokios pat tylios, kuri, greičiausiai juos lydėjo ir tą istoriškai 

tikrą dieną. 

 
 

 

Po pasirodymo žygeiviai kartu su partizanais susirinko prie bendro stalo, kur ragavo Kūčių 

vaišes. Pasivaišinę kelionės dalyviai, lydimi gidų Rugilės Grendaitės, Žilvino Montvydo, Gretos 
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Paskočiumaitės ir Gedimino Petrausko patraukė į kelią, kad susipažintų su partizaninės veiklos 

kupinomis apylinkėmis. Iš paskos jiems išskubėjo ir Konstantino Glinskio teatro aktoriai, bei kapelos 

„Santaka“ muzikantai. Dar ilgai skambėjo muzika ir partizanų dainos netoli ketvirtojo Lietuvos 

prezidento Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės. Jau atslenkant sutemoms režisierė Danutė Budrytė-

Samienė atsidėkodama už pagalbą padėjusiems  surengti šį renginį įteikė Vidos Poviliauskienės 

megztas, tautiniais raštais išmargintas pirštines. 
 

 

Renginį padėjo surengti Lietuvos laisvės kovų įamžintojų sąjūdis, Pėsčiųjų žygių asociacija, 

Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras ir Jurbarko teatro 

mėgėjų klubas. 
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IV SKYRIUS 

JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI 

 

GIRDŽIŲ SKYRIUS 

 

Trys Karaliai. Sausio 6 d., kaip ir pernai, kaip ir pirmąjį kartą prieš beveik jau trisdešimt metų, 

kūdikėlį Jėzų Girdžių bažnyčios prakartėlėje pasveikino Trys Karaliai. Sugiedoję giesmę, Žvaigždės 

vedami, Trys Karaliai iškeliavo pas girdžiškius nešdami Gerąją naujieną, linkėdami sveikatos, 

džiaugsmo, ir to, ko niekada nebūna per daug – Tikėjimo, Vilties ir Meilės. 

  

Sausio 13-oji – laisvės, tikėjimo, ryžto ir vienybės diena, kuri iki šiol gyva prisiminimuose ir 

pasakojimuose. Laisvės gynėjų diena Girdžiuose prasidėjo minėjimu Sąjūdžio aikštėje, vėliau – Šv. 

Mišiomis Girdžių bažnyčioje, aukotomis už Laisvės gynėjus ir kunigą, ilgametį Girdžių parapijos 

kleboną Viktorą Šauklį, minint jo 110-ąsias gimimo metines. 

  

Užgavėnės. Vasario 13 d. ypatingai triukšminga buvo visame Jurbarko rajone – ne viename 

miestelyje ar kaime buvo galima sutikti linksmus Užgavėnių persirengėlius, vaikučius, nešinus blynais 

ir saldainiais ar linksmai grojančius muzikantus.  
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Girdžiuose ta proga buvo sudeginta tikra tradicinė Morė, vyko Lašininio ir Kanapinio kova, 

skambėjo dainos, sukosi smagūs rateliai, vyko įvairūs žaidimai. Užgavėnių persirengėliai linksmindami 

gyventojus vaikščiojo po kaimelį ir visiems linkėjo kuo greičiau išvaryti žiemą iš kiemų. 

  

Vasario 16-ąją, švenčiant šimtąsias Lietuvos nepriklausomos valstybės metines, Girdžių 

sąjūdžio aikštėje atidengta vėjarodė, akmenyje įamžinanti šią datą. Akmenį miesteliui padovanojo UAB 

„Akmens uola“ direktorius R. Židulis. 

Renginyje dalyvavęs Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

D. Juodaitis pasveikino vietos bendruomenę su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu ir padovanojo 

jai Trispalvę. 

      
 

 

 

Vėliau Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus salėje vyko šventinis koncertas, kuriame 

muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo jurbarkietis dainininkas Andrius Pojavis ir Jurbarko 

kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). Renginio metu taip pat buvo apdovanoti akcijos „312 

trispalvių Lietuvos valstybingumo šimtmečiui“ nugalėtojai – Naujosios gatvės Girdžių kaime 

gyventojai. 
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Kovo 11-oji. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Girdžiuose prasidėjo 

Lietuvos trispalvės pakėlimo ceremonija, Girdžių sąjūdžio aikštėje. Vėliau visi rinkosi į Girdžių skyriaus 

salę, kur vyko susitikimas su projekto „Misija Sibiras“ dalyviu Tomu Oičenka. Girdžių gyventojams ir 

miestelio svečiams šventinį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, skirtą koncertą dovanojo 

Jurbarko bardų klubo nariai. 

    

Kultūros dienos paminėjimo proga balandžio 13-ąją Taikos vėliava pakilo ir tris dienas 

plevėsavo prie Girdžių skyriaus pastato. 

 

„Girdžių Krivūlė 2018“. Gegužės 27 d. Girdžių klebonijos klojime vyko išskirtinė klojimo 

teatrų šventė „Girdžių Krivūlė 2018“. Kasmet jaukioje klojimo scenoje savo spektaklius pristato geriausi 

klojimo teatrai, atvykstantys iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.  

 

„Girdžių Krivūlė 2018“ prasidėjo nuotaikingu šventės vedėjų Marcelės ir Izidoriaus (L. 

Zdanavičienė ir A. Vizbara) pasveikinimu bei šventės atidarymu. Sugiedojus Lietuvos himną, į klojimo 

sceną vieni po kitų kilo Krivūlėje dalyvaujantys teatrai. Gausiai susirinkusiems šventės žiūrovams savo 

spektaklius pristatė Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras  „Avilys“  (rež. 

Miranda Vaitkevičienė) – spektaklį „Nei velnias, nei gegutė“, Tauragės kultūros centro Skaudvilės 

skyriaus mėgėjų teatras (rež. Zita Jurevičienė) – komediją „Daktaras irgi žmogus“, Jurbarko kultūros 

centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (rež. Loreta Zdanavičienė) – spektaklį „Žentelis“ bei 
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Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatras (rež. Birutė Šneiderienė) – komediją 

„Ponaitis“. Skirsnemunės aktoriai šventę užbaigė ypač nuotaikingai, žiūrovai liko sužavėti įtaiginga 

vaidybą ir gera atmosfera. Klojimo teatrų šventėje „Girdžių krivūlė 2018“ taip pat dalyvavo garsus šalies 

režisierius Gytis Padegimas. 
      

 

 

 

 

Pertraukos metu šventės dalyviams koncertavo Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. A. 

Vizbara), kuriam gitara pritarė Girdžių seniūnas, Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorius Mindaugas Dilys. 

Šventės pabaigoje visų teatrų vadovai apdovanoti simbolinėmis Girdžių klojimo dovanėlėmis 

bei padėkos raštais. 

 

Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją sukako 77 metai nuo pirmųjų masinių lietuvių 

trėmimų į tolimiausius Sibiro kraštus. Ši tragiška data Girdžiuose paminėta  prie koplytstulpio žmonėms 

tremtyje ir lageriuose atminti. Renginio metu Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius 

Algimantas Vizbara papasakojo apie šios dienos reikšmę visai mūsų tautai ir tremtį išgyvenusiųjų 

artimiesiems. Jautrias eiles apie Tėvynės ilgesį skaitė mėgėjų meno kolektyvo vadovė Loreta 

Zdanavičienė, skambėjo tremties meto dainos ir prisiminimai. Renginys užbaigtas uždegus atminimo 

žvakeles. 
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„Vasarvidžio taku prie Mituvos“. Birželio 15 d. Girdžiuose vyko edukacinis-pažintinis 

renginys „Vasarvidžio taku prie Mituvos“. Į renginį susirinkę girdžiškiai mokėsi žolės pynimo meno, 

pynė skulptūras iš žolynų. Vėliau renginio dalyviai skubėjo į lanką prie Mituvos, kur rinko vaistinius 

augalus. 

 

Renginyje dalyvavusi žolininkė Genovaitė Rauktienė (Gargždai) dalyvius supažindino su 

vaistažolėmis bei jų vaistine nauda, visi ragavo arbatą, kuri buvo verdama iš pievose tą dieną surinktų 

vaistažolių.  

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena). Liepos 6 d., 100, o gal ir dar 

daugiau, pilietiškai nusiteikusių girdžiškių bei miestelio svečių susirinko Girdžių Sąjūdžio aikštėje ne 

tik „Tautišką giesmę“ sugiedoti, tačiau dar ir Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatro 
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„Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė) vaidinimo pažiūrėti. Girdžių teatralai, grįžę iš Lietuvos šimtmečio 

dainų šventės „Vardan tos...“, dalį džiugios nuotaikos parvežė ir į savo bendruomenę. 

 

Oninės. Liepos 28–29 dienomis Girdžiai šventė Onines. Jau tapo tradicija šią šventę švęsti 

dvi dienas. Pirmoji diena buvo skirta sporto mėgėjams, o antroji – atlaidams. 

Liepos 29 d., Girdžiuose nuo pat ryto vyravo ypatinga nuotaika – šventiškai nusiteikę 

bendruomenės nariai ir svečiai ruošėsi į Šv. Onos atlaidams skirtas Šv. Mišias Girdžių Šv. Marijos 

Magdalietės bažnyčioje. Praleidę dieną su artimaisiais, vakarop girdžiškiai rinkosi į Girdžių lanką. Visus 

atvykstančius pasitiko nuotaikingi šventės vedėjai Loreta Zdanavičienė ir Algimantas Vizbara, kurie 

netrukus pakvietė šventės dalyvius įsisukti į tikrą nuotykių ir staigmenų verpetą. 
 

 

 

 

Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys pasveikino visas Onas bei Onutes, įteikė joms po simbolinę 

dovanėlę. Šventės metu vyko loterija, kurios metu buvo galima laimėti vertingų prizų. 
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Be visų šių ir kitų daugybės staigmenų, šventės dalyvių laukė puiki šventinė programa – 

scenoje gražiausius šokius dovanojo Raseinių kultūros centro Katauskių filialo šokių grupė „Atgaiva“, 

skambiausias ir romantiškiausias dainas atliko Violetos Cvirkaitės ir Maksimo Bendelston duetas, o 

visiems susirinkusiems sėdėti neleido jauni, pašėlusiai linksmi Gabija ir Žygis. 

 

„Senasis turgus“. Spalio 6 d. visi Girdžių gyventojai ir svečiai skubėjo į aikštę miestelio 

centre, kur vyko tradicinis teatralizuotas „Senasis turgus“. Ne vienerius metus vykstantis turgus 

kiekvieną spalį sutraukia didelį būrį norinčių ne tik pasižmonėti, švente pasidžiaugti, bet ir vieną kitą 

savo rankdarbį ar daržovę parduoti. 

 

Taigi šeštadienį sugužėję į būrį turgaus „pirkėjai“ galėjo pasiklausyti skambių Eržvilko 

kultūros centro „Bandonijos“ (vad. G. Stirbienė) muzikantų melodijų, grožėjosi įvairiais rankdarbiais, 

mezginiais, daržovėmis, ragavo sūrius ir kitas gėrybes. Žinoma, visi norintieji galėjo pirkti, derėtis ir 

bendrauti – kaip tikrame lietuviškame turguje. 
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Linksmieji turgaus vedliai (Algimantas Vizbara ir Loreta Zdanavičienė) kvietė visus 

bendrauti, ragauti, pirkti, bei dalyvauti smagiuose žaidimuose. Su šmaikščiais pasišnekučiavimais, 

skaniomis vaišėmis ir gausiomis rudens gėrybėmis su rudens „Senuoju turgumi“ atsisveikinta iki kitų 

metų. 
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„Po savo stogu“. Lapkričio 17 d. Girdžių skyriuje jaukiai paminėta rudens darbų pabaiga – 

bendruomenės nariai ir svečiai rinkosi į tradicinę vakaronę „Po savo stogu“. Vakaras prasidėjo šiltu 

renginio vedėjų Loretos Zdanavičienės ir Algimanto Vizbaros pasveikinimu. Viso renginio metu netrūko 

nuotaikingų žaidimų, skambaus juoko, gražių dainų ir skanių vaišių. 

 

Susirinkusiems pačią geriausią nuotaiką ir švelniausias melodijas vakaronės metu dovanojo 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. A. Vizbara) ir mažoji solistė Rugilė 

Urbaitė, tad ritmingai linguojančių, plojančių ir šokančių tikrai netrūko. Vėliau žiūrovai stebėjo 

naujausią Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė) spektaklį A. Kazragio „Žentelis“. 

Renginyje netrūko ir gražių sveikinimų – kad girdžiškiai jaukiai susirenka pavakaroti labai džiaugėsi 

Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys bei padėkos raštais pagerbė renginio organizatorius. 

 

Gerumo ir šviesos diena. Gruodžio 14 d., Girdžiuose vyko Gerumo ir šviesos diena. Nuo 11 

val. Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys, Kalėdų Senelis ir jo padėjėjos lankė vienišus, garbaus 

amžiaus žmones, dalino jiems šilčiausius linkėjimus ir mielas dovanėles. Ir kvietė vakare būtinai ateiti į 

seniūnijos aikštę, kur bus įžiebta kalėdinė eglutė. 
 

 

Teatralizuotoje šventėje pasirodė Girdžių vaikų dienos užimtumo centro mažieji aktoriai, 

kurie visiems susirinkusiems vaikučiams ir jų tėveliams parodė nuotaikingą spektaklį. Vėliau muzikinę 

programą dovanojo Samanta, Karolis bei Rugilė Urbaitė, linksmomis melodijomis džiugino 

akordeonistas Vakaris Urba. Žinoma, visi susirinkusieji, ypač mažiausieji, ypatingai laukė dar vieno 

svečio – Kalėdų Senelio, o jo sulaukę – kartu su seneliu žaidė smagius žaidimus, deklamavo eilėraščius, 

šoko. Išdalinęs vaikučiams saldžias dovanėles, Senelis kartu su visais girdžiškiais įžiebė gražuolę eglę, 

stebėjo nuostabų fejerverką ir linkėjo visiems gražių švenčių. 
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Naujametinis vakaras. Gruodžio 31 d. išlydėti besibaigiančius 2018-uosius ir sutikti naujus 

– 2019 – metus Girdžių gyventojus pakvietė kultūrinės veiklos organizatorius Algimantas Vizbara. 

Gausiai susirinkę girdžiškiai žaidė linksmus žaidimus, minė mįsles, atlikinėjo įvairias užduotis, šoko ir 

dainavo, skambant A. Vizbaros atliekamoms melodijoms. 

Neabejojame, kad 2019-ieji Girdžiuose bus tokie pat linksmi ir jaukūs, kaip ir senųjų metų 

palydos. 
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SKIRSNEMUNĖS SKYRIUS 

 

Trys Karaliai. Sausio 6-ąją, aplankę jurbarkiečius, Trys Karaliai patraukė į Skirsnemunę, kurią 

apvažiavo arklio traukiamu vežimaičiu, važnyčiojamu vietos gyventojo Benedikto Dilio. 
 

 

 

Giedodami giesmes ir kiekvienam sutiktajam linkėdami kuo geriausių ateinančių metų, Karaliai 

lankė skirsnemuniškių namus, nešdami į juos gerą nuotaiką, džiaugsmą ir šviesias viltis. 

 

Laisvės gynėjų diena.  Sausio 12-ąją Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

kartu su Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriumi pakvietė visus į Laisvės gynėjų dienos 

minėjimą minėjimą. Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis, kvietė prisiminti, kuo ši data ypatinga 

kiekvienam iš mūsų. Mokyklos 9–10 klasių mokinių ansamblis padovanojo gražią dainą „Kovotojui“, o 

renginio vedančioji K. Kliukienė priminė svarbiausius sausio 13-osios faktus, skatino visus pamąstyti 

kas mes būtumėm be Laisvės gynėjų dienos. 
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Vėliau mokiniai parodė kompoziciją „Žuvę už mūsų laisvę“. 

Renginys baigėsi dainomis apie Lietuvą, atliekamomis mokyklos pradinukų choro.  

 

Užgavėnės. Vasario 13-ąją labiausiai Užgavėnių šėlsmo ir atbildančių persirengėlių laukė 

skirsnemuniškiai. Mokyklos kieme vaikučiai, pasipuošę gražiausiomis kaukėmis, šoko, dainavo ir žiemą 

lauk vijo, kartu su Lašininiu, Kanapiniu, meška, raganaite ir kitais personažais ne tik ratelius žaidė, bet 

ir gražią Morę degino. 

 

Vasario 16-osios vidurdienį aktyviausi ir sportiškiausi skirsnemuniškiai, paraginti 

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojo G. Steponaičio, 

susirinko į bėgimą „Už Lietuvą!“, kurio metu, nešini trispalve, įveikė daugiau kaip 3 km trasą 

Skirsnemunės miestelio gatvėmis. Po bėgimo Skirsnemunės kaimo bendruomenės moterys visus vaišino 

arbata ir žagarėliais. 
 

 
 

O 16 val. sausakimšoje Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus salėje prasidėjo 

iškilmingas koncertas „Sveikinkime Lietuvą“. 
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Visiems susirinkusiesiems vieningai sugiedojus „Tautinę giesmę“, gražiai papuoštoje scenoje 

pirmieji pasirodė Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktoriai, parodę visus sujaudinusį 

2018 metų Dainų šventei parengtą publicistinį vaidinimą „Eisim namo“, pasakojantį apie Vydūną ir 

Jurgį Baltrušaitį. 

 
 

 
 

 

Po jų vakaro vedėja, Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Rūta Zmejauskienė 

į sceną pakvietė Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinius, kurie 

skaitė eiles, šoko ir dainavo.  

Koncerte taip pat pasirodė Skirsnemunės skyriaus kolektyvai: šiuolaikinių šokių grupė 

„Enigma“ (vad. R. Plikusienė), linijinių šokių grupė „Svaja“ (vad. R. Plikusienė), Pilies kaimo moterų 

vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė). Įspūdinga patriotine daina visus sužavėjo 

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 9 ir 10 klasių mokinių ansamblis. Vakarą 

smagiomis dainomis bei melodijomis užbaigė svečiai – Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo 

kapela (vad. J. A. Grygartas). 
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Kovo 11-oji. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai Skirsnemunėje 

prasidėjo jau kovo 9 dieną. Aktyviausi ir sportiškiausi Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės 

mokyklos moksleiviai rinkosi į bėgimą „Bėgu už Lietuvą“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

 

 

Pavasariu kvepiančią kovo 11-osios popietę skirsnemuniškiai rinkosi paminėti Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos. Visus susirinkusius pasveikino Skirsnemunės seniūnas A. 

Mozūraitis, eiles apie Lietuvą skaitė renginio vedėja Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatorė Rūta Zmejauskienė. Nuotaikingomis eilėmis bei istorijos prisiminimais dalijosi 

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos moksleiviai. O skambiomis dainomis 

skirsnemuniškių širdis džiugino Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus Pilies kaimo moterų 

vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė). 

 

Kultūros diena. Balandžio 13-ąją Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 

moksleiviai dalyvavo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus organizuotoje kūrybinėje 

popietėje, skirtoje Tarptautinei kultūros dienai paminėti. 
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Renginio pradžioje mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė padėkojo kultūros centro 

darbuotojams už bendradarbiavimą ugdant vaikus neformalioje veikloje. Renginyje moksleiviai 

susipažino su Taikos vėliavos istorija, dalyvavo kultūrinių žinių viktorinoje, klausėsi Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos moksleivės Ievos Sapronaitytės atliekamų dainų. Dainavo ir patys 9–

10 klasių mokyklos moksleiviai, o. pasibaigus renginiui ant „Taikos vėliavos“ plakato rašė palinkėjimus. 

 

Balandžio 23 d. – Jurginės. Tai – atgimstančio pavasario sutiktuvių, žemės darbų pradžios 

šventė. Paminėti šią dieną visi rinkosi prie Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus, kur vyko 

tradicinės Jurginių apeigos. 

 

Šios šventės apeigos labiausiai susijusios su apeiginės duonos kepimu, jos aukojimu 

ir ritualiniu valgymu. Jurginių dieną nors viena riekelė duonos turi būti užkasama į dirvą – kad metai 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Apeigos
http://lt.wikipedia.org/wiki/Duona
http://lt.wikipedia.org/wiki/Ritualas
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būtų sotūs ir derlingi. Nuo seno žinoma, kad balandžio 23 diena – tinkamiausias metas sėti rūtas – tada 

jos ilgai ir gražiai žaliuos. Visas šias apeigas atliko mažieji skirsnemuniškiai, o apie Jurginų tradicijas ir 

pavasario laukimą susirinkusiems pasakojo Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė 

Birutė Bartkutė. Smagią nuotaiką dovanojo folklore grupės „Imsrė“ dainininkės. Susirinkę mažiausieji 

skirsnemuniškiai ypač džiaugėsi puikia švente ir vaišinosi kvapniausiais kaimiškais patiekalais. 

 

Koncertas „Mes kartu“. Gegužės 19 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje vyko 

Šeimos dienai skirtas koncertas „Mes kartu“. Spalvingoje scenoje tą vakarą linksmai sukosi šokių 

kolektyvai bei skambėjo švelnios dainos. 
 

Šventiniame koncerte dalyvavo Raseinių meno mokyklos šokių kolektyvas „Nuotaikėlė“ 

(vadovė Aušra Jukilaitienė), Raseinių rajono kultūros centro šokių kolektyvas „Nuotaika“ (vadovė 

Aušra Jukilaitienė), Pagėgių savivaldybės kultūros centro moterų šokių grupė „Harmonija“ (vadovė 

Gražina Paliokienė), Tauragės kultūros centro Pagramančio skyriaus moterų šokių kolektyvas 

„Gramantė“ (vadovė Dinara Jogminienė), Tauragės kultūros centro Pagramančio skyriaus moterų 

vokalinis duetas (vadovė Ernesta Giačienė), Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojas 

Vincas Bakšys ir jo mokiniai bei Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė 

„Svaja“ ir šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“ (vadovė Rūta Plikusienė).  
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Skirsnemunės skyriaus salę, kurioje vyko renginys, gražiai papuošė ir visus susirinkusiuosius 

džiugino dailininko Zigmo Morlenco tapybos darbų paroda. 

 

Gedulo ir vilties diena. Birželio 14 d. Skirsnemunės bibliotekoje vyko Gedulo ir vilties dienos 

„Tremties dūžiai“ paminėjimas. 
 

Savo prisiminimais apie tremtį pasidalino Skirsnemunės seniūnijos žmonės. Visus 

susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo pirmininkė 

Irina Pažereckienė, kuri bibliotekai padovanojo šiai progai skirtas knygas. Renginyje  muzikavo 

Jurbarko bardų klubo nariai Kęstutis Bastys ir Rolandas Kulikauskas. Skirsnemunės seniūnas Aidas 

Mozūraitis padėkojo renginio dalyviams už atminties valandą ir pakvietė vykti į kapines pagerbti 

trėmimų aukas. 

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena). Liepos 6-ąją, Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, prie Skirsnemunės krašto žmonėms skirto 

paminklinio akmens giedoti himno besirenkančius skirsnemuniškius pasitikusi Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Rūta Zmejauskienė pirmiausiai pasiūlė visiems 

užsiimti kūryba – ne tik vaikai, bet ir suaugusieji mielai piešė ant akmenėlių ir nuspalvino juos 

gražiausiomis spalvomis. 
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Rūtai Zmejauskienei priminus Valstybės dienos reikšmę, miestelio gyventojus pasveikino 

Lietuvos Respublikos Seimo narys skirsnemuniškis Ričardas Juška ir Skirsnemunės seniūno 

pavaduotoja Raminta Greičiuvienė. Susirinkusieji klausėsi puikių jaunos menininkės Patricijos 

Baužaitės atliekamų dainų, o 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedojo „Tautišką giesmę“. 

Po himno susirinkusieji neskubėjo skirstytis: buvo dainuojamos liaudies ir patriotinės dainos, o 

taip pat – Skirsnemunes himnas, kuriam žodžius paraše Leonida Totilaitė-Stankaitienė, o muziką – 

Vidmantas Misevičius. 

 

Skirsnemunės miestelio šventė ir Šv. Baltramiejaus atlaidai. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 

nuo pat ankstaus ryto Skirsnemunės miestelį žadino kviesliai – Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. 

Šneiderienė) aktoriai arklio traukiama brikele riedėję gatvėmis ir visus skirsnemuniškius kvietę į Šv. 

Baltramiejaus atlaidus ir miestelio šventę. 
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Atlaidai prasidėjo 10 val. Šv. Mišiomis Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje, po kurių 

susirinkusieji klausėsi puikaus Kauno „Gitarijos“ muzikos mokyklos ansamblio koncerto. 

Vėliau miestelio stadione prasidėjo futbolo varžybos Lietuvos Respublikos Seimo nario 

Ričardo Juškos taurei laimėti, kurioms nesutrukdė netgi prapliupęs lietus. 

15.00 val. iškilmingą šventės atidarymą centrinėje miestelio aikštėje savo apsilankymu pagerbė 

kaimynystėje esančios Panemunės pilies šeimininkai: Barbora, Kristupas ir Jurgis Eperješai su dvaro 

tarnaitėmis Cecilija ir Zofija (Panemunės pilies teatro (vad. V. Palaitienė) aktoriai D. Titliuvienė, J. 

Tamošaitis, E. Paulis, R. Danaitienė ir D. Abromienė), priminę istorinius faktus apie Skirsnemunę, 

iškilmingai įnešę miestelio vėliavą ir į sceną pakvietę dabartinį Skirsnemunės valdovą – seniūną Aidą 

Mozūraitį. Po seniūno sveikinimo žodžio Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus Pilies kaimo 

moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė) atliko Skirsnemunės himną ir dar keletą 

gražių dainų. 
 
 

 

 

Vaikų ir suaugusiųjų laukė smagios pramogos: Robotikos akademija, Vertimų stovyklavietės 

pramogos, „loterija be pralaimėjimų“, pasivažinėjimas arkliuko traukiamu vežimaičiu ir jodinėjimas 

žirgais. 

 



108 

 

 

 

Pavakare visus teatro gerbėjus į premjerą pakvietė Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B. 

Šneiderienė), parodęs naujai ir šiuolaikiškai interpretuotą nuotaikingą Balio Sruogos komedija 

„Dobilėlis penkialapis“, surinkusią sausakimšą žiūrovų salę ir sulaukusią audringo susirinkusiųjų 

susižavėjimo. 

Vakaro pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis, Lietuvos 

Respublikos Seimo narys skirsnemuniškis Ričardas Juška ir Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis. 

Buvo apdovanoti futbolo turnyro dalyviai. Pirmąją vietą laimėjo ir Lietuvos Seimo nario Ričardo Juškos 

taurę iškovojo „Seredžiaus“ komanda. 

Kiekvienas norintis galėjo pasivaišinti „seniūno sriuba“. 

Vakaro šventiniame koncerte pasirodė Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vad. 

J. Žemliauskienė), Veliuonos kultūros centro kolektyvai: Raudonės kaimo kapela (vad. J. A. Grygartas) 

ir liaudiškų šokių ansamblis „Veliuonietis“ (vad. A. Baublienė), solistas Naglis Mačėnas, Raseinių 

kultūros centro liaudies šokių kolektyvas „Gynėvė“ (vad. L. Liaskauskienė). 

Susirinkusieji smagiai šėlo su grupe „Dinamika“, o sutemus Skirsnemunės dangų nutvieskė 

šventinis fejerverkas. 
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Respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“. Spalio 20 d., šeštadienį, 

skirsnemuniškiai ir miestelio svečiai gausiai rinkosi į originaliai papuoštas Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus patalpas, kur jų laukė Jo Didenybė Teatras. 

Susirinkusius puikia daina pasveikino veliuonietis atlikėjas Naglis Mačėnas, sveikinimo žodį 

tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška. 

 

Per visą dieną žiūrovams buvo pristatyti net keturi puikūs spektakliai, o pertraukose jiems taip 

pat neteko nuobodžiauti – mažojoje salėje koncertavo Naglis Mačėnas, Jurbarko kultūros centro Pilies 

kaimo moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) bei Skirsnemunės mėgėjų teatro 

aktorius Mindaugas Dilys. 

Šventę pradėjo pats Skirsnemunės mėgėjų teatras, parodęs savo naujausią darbą – B. Sruogos 

komediją „Dobilėlis penkialapis“ (rež. B. Šneiderienė), kuri dėl puikios aktorių vaidybos, šmaikščių 

dialogų bei įspūdingos scenografijos salėje nepaliko nė vieno abejingo. 

Po spektaklio Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, apžvelgusi 

skirsnemuniškių nueitą kelią, linkėjo jiems gražios ir kūrybingos ateities. 
 



110 

 

 
 

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“, pristatęs K. Karpavičiūtės dramą 

„Mylėk savo artimą“ (rež. Jolanta Šimaitienė), visus privertė surimtėti, nes šis spektaklis subtiliai ir 

originaliai palietė sunkią bei dar ir dabar itin skausmingą žydų genocido Lietuvoje temą. Spektaklis 

išsiskyrė puikiomis dekoracijomis bei labai profesionalia aktorių vaidyba. 

Po šio giliai žiūrovus sujaudinusio spektaklio visus vėl pralinksmino nuotaikinga Skaudvilės 

kultūros namų mėgėjų teatro komedija „Daktaras irgi žmogus“, kurią ne tik režisavo, bet ir scenarijų 

kūrė šio teatro vadovė Zita Jurevičienė. 

Pabaigoje žiūrovai pamatė dar vieną komediją – Šakių kultūros centro Zanavykų teatro sukurtą 

Žemaitės „Budynę“ (rež. Gražina Guzovijienė), linksmai, originaliai bei įsimintinai interpretavusią 

mūsų literatūros klasikės kūrinį ir priminusią, kad žmonių silpnybės bei ydos vienodos visais laikais ir 

visuose regionuose. 

Šventė užbaigta gražiais sveikinimais ir dovanomis, šiltais palinkėjimais Skirsnemunės mėgėjų 

teatrui ir jo vadovei auginti savuosius laurus ir džiuginti žiūrovus naujais spektakliais. 

 

„Adventinių vainikėlių gamyba“. Gruodžio 6 d., ketvirtadienį, naujoji Jurbarko kultūros 

centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė sukvietė 

skirsnemuniškius į jaukų edukacinį užsiėmimą „Adventinių vainikėlių gamyba“. Gausiai susirinkę 

miestelio gyventojai mokėsi rišti adventinius vainikus, kitas kalėdines dekoracijas ir atskleidė savo 

kūrybiškumą kuo gražiausiai juos dekoruodami. 
 

 

Smagu, kad susirinkusieji ne tik įdomiai ir naudingai praleido šį ramų gruodžio vakarą, bet ir 

galėjo parsinešti namo savo sukurtas puošmenas – mažutę artėjančių Šv. Kalėdų šilumos dalelę. 

O gruodžio 7-osios rytą išmokti gaminti adventinius vainkus ir jais papuošti savo namus turėjo 

galimybę ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos antrokai. 
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Eglės įžiebimas. Ankstyvą gruodžio 11 dienos rytą, likus 13 dienų iki Šv. Kalėdų, Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyrius kartu su visa Skirsnemunės bendruomene įžiebė Kalėdų eglutę. 

Laukdami atvykstančio Kalėdų Senelio, vaikučiai šoko ir dainavo kartu su Besmegeniais. Skirsnemunės 

seniūnas A. Mozūraitis pasveikino visus susirinkusius bei linkėjo gražių artėjančių švenčių. Visus 

smagiai dienai nuteikė Kalėdų Senelis ir jo linksmoji svita. 

 

Padėkos vakaras „Ačiū Jums“. Kaskart baigiantis metams norisi atsigręžti atgal: apžvelgti, 

kas nuveikta, pasidžiaugti gerais darbais, padėkoti... Padėkoti už ištiestą pagalbos ranką, pasakytą gerą 

žodį ar įgyvendintą gražią iniciatyvą... 

Kaip tik dėl to gruodžio 28 dieną Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius jau antrą kartą 

surengė Padėkos vakarą „Ačiū Jums“. 

Šventiškai papuoštoje salėje prie ilgo stalo susėdo gausiai susirinkę skirsnemuniškiai, į šventę 

sukviesti kultūrinės veiklos organizatorės Editos Riaukienės. Juos energingu šokiu pasveikino 

Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupės „Svaja“ (vad. R. Plikusienė) moterys, o nuoširdų žodį tarė 

Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis. 
 

 
 

 

Dėkota tą vakarą buvo daug kam: už iniciatyvas ir visuomeninę veiklą – Ramutei 

Matijošaitienei, už bendruomeniškumą – didelei ir draugiškai Dilių šeimai, už finansinę paramą 
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Skirsnemunės miestelio šventei: Irenai ir Edmundui Čekauskams, Dianai ir Laimiui Daugvilams, 

Zinaidai ir Broniui Dumčaičiams, Teresai Gedminienei, Lijanai ir Juliui Grumuldžiams, Ričardui Juškai, 

Algimantui Paškauskui, Marytei ir Jonui Pečiuliams, Aldonai ir Edmundui Štulams. 

Vakarą puikiomis dainomis papuošė jaunasis atlikėjas Eligijus Jukna ir Skirsnemunės skyriaus 

Pilies kaimo moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė). 

Na, o pasibaigus apdovanojimams ir koncertui, vakaro vedėja Birutė Šneiderienė visus pakvietė 

pašėlti linksmoje vakaronėje, kurioje netrūko ne tik smagios muzikos, kurią leido skirsnemuniškis 

didžėjus Dalius Tamošaitis, šokių, ratelių ir žaidimų, bet ir apsilankė pats tikriausias Kalėdų Senelis, 

nešinas didžiuliu maišu dovanų. 

 

Džiugu, kad Skirsnemunės bendruomenėje puoselėjama ši graži padėkos tradicija, nes žmonių, 

kuriems galima ir reikia padėkoti čia visada buvo ir bus... 
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ŽINDAIČIŲ SKYRIUS 

 

Laisvės gynėjų diena. Sausio 12 d. vakare Žindaičiuose, aikštėje prie skyriaus salės, Laisvės 

gynėjų dienos proga buvo deginamos atminimo žvakelės. 
  

 

 

Susirinkę žindaitiškiai kartu dainavo dainas, skirtas Lietuvai, giedojo Lietuvos himną, prisiminė 

tos nakties įvykius. Sausio 13-oji – viena svarbiausių datų lietuviškame kalendoriuje, tad jos pamiršti 

nevalia. 

 

Užgavėnės. Vasario 13-ąją linksmai žiemą išvijo žindaitiškiai – nuo ryto pradėję kelionę po 

kaimus, vakare visi susirinko prie didelio laužo, kuriame sudegino Užgavėnių simbolį – gražuolę Morę. 

  

Šventėje netrūko linksmų personažų, skambių dainų, nuotaikingų šokių ir, žinoma, skanių 

blynų. 

 

Vasario 16-ąją minėjome reikšmingą ir išskirtinę Lietuvos istorijos datą – šimtąsias Lietuvos 

valstybės atkūrimo metines. Tos dienos renginiai prasidėjo Jurbarkuose iškilminga Lietuvos valstybės 

vėliavos pakėlimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys 

R. Juška ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys D. Rybakovas. Po iškilmingos vėliavos pakėlimo 

ceremonijos visi skubėjo į Vertimų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už 

Lietuvą, bei skambėjo 100 varpų dūžių Lietuvai. 
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Vasario 16-osios baigiamasis šventinis koncertas „Gintaro laše – mano Lietuva“ vyko Jurbarko 

kultūros centro Žindaičių skyriuje. Šventinis renginys prasidėjo sugiedotu Lietuvos valstybės himnu bei 

eilėmis apie Lietuvą. Su gražia švente visus susirinkusius žindaitiškius ir kaimelio svečius pasveikino 

Jurbarkų seniūnijos seniūnas A. Kačiušis ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys D. Rybakovas, 

padovanojęs bendruomenei Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto kopiją su prof. L. Mažylio parašu. 

Šventinę nuotaiką visiems susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro Teatralizuota Dainos 

kuopa (vad. R. Šličkutė). 
  

 

Po koncerto į salę buvo įneštas didžiulis tortas su degančiomis žvakutėmis, skirtas Lietuvos 

jubiliejui. Pasivaišinę pyragu visi išskubėjo į lauką kur buvo užkurtas šimtmečio laužas ir į dangų paleisti 

trispalviai balionai. 

 

Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Žindaičiuose paminėta linksmai 

ir skambiai. 

  

 Gražias dainas ir nuotaikingą muziką susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ ir vaikų vokalinis ansamblis (vad. A. Jagminaitė). Visus 

susirinkusius su švente sveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas A. Kačiušis, Lietuvos Respublikos Seimo 

nario R. Juškos patarėja L. Norkaitienė. 

 

Kultūros diena. Balandžio 13-ąją Taikos vėliava pakilo ir tris dienas plazdėjo ne tik prie 

Jurbarko kultūros centro, bet ir prie Žindaičių skyriaus pastato. 

 

Motinos diena. Gegužės 4 d. Žindaičiuose nuskambėjo šventiškas Motinos dienai skirtas 

koncertas „Ant tavo rankų supas gerumas“, kuriame netrūko šiltų sveikinimų ir nuoširdžių mamų 

šypsenų. Gražiausią programą mamytėms dovanojo Žindaičių skyriaus vaikų vokalinis ansamblis (vad. 

A. Jagminaitė), moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) ir Šakių rajono Mamų ir dukrų 

kvartetas (vad. V. Simonavičienė).  
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Šventinis koncertas užbaigtas daina ir šilčiausiais sveikinimais mamytėms. 

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ypač šiltą ir saulėtą birželio 1-ąją visi žindaitiškiai buvo 

pakviesti paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Į Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salėje 

vykusią šventę susirinko gausus būrys vaikučių ir, žinoma, jų tėvelių. 

 

Šventė prasidėjo žaismingu zuikučių ir Kiaulės Taupyklės pasisveikinimu ir raginimu visus 

prisijungti prie linksmų šėlionių. Po smagių žaidimų scenoje visiems susirinkusiems gražiausias dainas 

dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus vaikų vokalinio ansamblio  (vad. A. Jagminaitė) 

ir Jurbarko kultūros centro Dainavimo studijos „Strazdas“ (vad. R. Šličkutė) dainininkai. 
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Po gražaus koncerto vaikučiai ir jų tėveliai rinkosi į lauko krepšinio aikštelę, kur piešė 

spalvingus piešinius. Vaikai taip pat mielai dalyvavo ir kituose užsiėmimuose: gamino atvirutes, lipdė 

modelino papuošalus, klausėsi pasakų, žaidė judriuosius lauko žaidimus bei sportavo su Zuikiu Puikiu 

ir Kiaule Taupykle. Šventėje buvo daug muzikos, skanių vaišių ir tatuiruočių salonas. Renginį vainikavo 

akcija „Taikos glėbys“, kurios metu visi apsikabino ir palinkėjo, kad visuomet būtų TAIKA. 

 

Joninės. Žindaičiai – vienas seniausių Joninių šventimo tradicijų turintis kaimas Jurbarko 

rajone, todėl Joninės ten būna ypač smagios. Šventiška nuotaika vyravo jau gerokai prieš birželio 23-

ąją: kaimo vyrai ruošė aikštę, vietą šventei, moterys – pynė vainikus, puošė, o bendruomenės nariai 

nupynė plačius ąžuolo vainikus Jonų pagerbimui. Be to, visi gausiai susirinkę į Žindaičių Jonines 

prisidėjo prie ypatingos puokštės kūrimo – kiekvienas atėjęs atsinešė lauko gėlių, iš kurių buvo sukurta 

didžiulė Joninių puokštė. 

Šventę išpuoštoje scenoje pradėjo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis 

ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė). Kol šiltai sutiktos dainininkės dainavo scenoje, aikštėje vyko 

įvairūs žaidimai, atrakcijos ir varžytuvės. 
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Po skambių ansamblio „Raskila“ dainų Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės 

veiklos organizatorė S. Pužeckaitė nuoširdžiai dėkojo šventės rėmėjams bei visiems, prisidėjusiems prie 

jos organizavimo. Šventės metu norintieji galėjo išbandyti jėgas virvės traukimo, svorio kilnojimo, bato 

metimo ir kitose rungtyse. Mažiesiems šventės dalyviams vyko smagūs užsiėmimai su Menų imperija. 

O kokios Joninės be sveikinimų! Visi varduvininkai papuošti ąžuolų vainikais ir apdovanoti. Vėliau 

visiems susirinkusiems koncertavo populiari atlikėja Laisva, buvo uždegtas Joninių laužas. Vidurnaktį 

žindaitiškiai ieškojo paparčio žiedo ir kartu dainuodami trumpiausią metų naktį šventė iki paryčių. 

 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena). „Tautiška giesmė“ liepos 6-

ąją skambėjo ir Žindaičiuose. Gausiai susirinkę žindaitiškiai ne tik sugiedojo Lietuvos himną, bet ir 

Mituvos pakrantėse padainavo ne vieną lietuvišką dainą, o Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus 

kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė skaitė ištraukas iš Žindaičių kaimo istorijos. 
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 Asociacijai „Menų Imperija“  su kaimo vaikais dieną prigamino trispalvių gėlių, kuriomis 

papuošė visus, susirinkusius giedoti „Tautiškos giesmės“. 

Džiugu, kad sulaukta ir netikėtų svečių – būrelis žmonių iš Šakių, vykusių pro Žindaičius, 

prisijungė prie susirinkusiųjų. Tad dar ilgai visų širdyse ir lūpose skambės "Vardan tos...." 

 

„Tylų vakarą rudens“. Gražų ir šiltą spalio 13-osios vakarą Žindaičių kaimo gyventojai 

rinkosi į Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salę, kur vyko smagus rudeninis pasibuvimas „Tylų 

vakarą rudens“. Visus susirinkusius pasitiko rudens gėrybių paroda, kurioje puikavosi pačių žindaitiškių 

užaugintos gėrybės. 

 

 Į svečius atvyko Plokščių mokyklos daugiafunkcinio centro mėgėjų teatras (vad. I. 

Krištolaitienė), kuris parodė spektaklį – S. Belovo komediją „Slaptasis agentas“ operacija „Keista 

šeimynėlė“, kurio metu žiūrovų veidus puošė šypsenos ir juokas. Tad geros nuotaikos netrūko. 
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Po spektaklio susirinkusieji neskubėjo skirstytis namo, o susėdo prie bendro, kur jaukiai 

bendravo, šnekučiavosi, dalinosi rudeniškais džiaugsmais. 

 

„Atsiliepki tu manoj dainoj“. Lapkričio 17 d. Žindaičių skyriuje vyko dainų ir romansų 

vakaras „Atsiliepki tu manoj dainoj“. Į renginį susirinko Žindaičių, Žindaičių „Mituvos“ ir Vertimų 

kaimų bendruomenės. Skambia melodija vakarą pradėjo Svajūnas Birgiolas ir Danutė Birgiolienė – 

šaunus močiutės ir anūko duetas. Eilėmis apie dainą visus susirinkusius pasveikino renginio organizatorė 

Silvija Pužeckaitė. Ji trumpai papasakojo kad prieš 52 metus Žindaičiuose susikūrė moterų vokalinis 

ansamblis. Per tiek metų keitėsi vadovai, ansamblio narės, kurių dauguma jau iškeliavę anapilin, bet 

ansamblis išliko iki šių dienų. Todėl šis vakaras buvo skirtas dainai. 
      

 
 

 

Vakaro metu gražius ir melodingus romansus bei dainas dainavo Eržvilko kultūros centro grupė 

„Gintarinis medis“ (vad. Ieva Šimkūnienė), grupė „Muzikinis vizitas“ (vad. Aušra Mičulė) iš Jurbarko, 

Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. Andžela 

Jagminaitė), o tarp kolektyvų pasirodymų skambias ir nuotaikingas melodijas griežė Svajūnas ir Danutė. 
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Žiūrovai ne tik klausė skambių melodijų, bet ir šoko. Renginyje netrūko ir gražių sveikinimų 

bei padėkų – Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė už skambias dainas ir gražius 

pasirodymus padėkos raštais ir dovanomis pagerbė kolektyvų vadovus bei renginio organizatorius. Po 

renginio  žindaitiškiai neskubėjo skirstytis namo, o jaukiai bendravo, šnekučiavosi, dalinosi šiltais 

renginio įspūdžiais. 

 

„Ramybės taku į Šv. Kalėdų šviesą“. Adventas – tai metas įžiebti šviesą savo ir kito sieloje, 

tai susikaupimo, meilės ir džiaugsmo metas. 

Gruodžio 2 d., sekmadienį Vertimų kaime Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje po Šv. Mišių vyko 

adventinis koncertas „Ramybės taku į Šv. Kalėdų šviesą“. Koncertavo senosios muzikos ansamblis 

„Tocco Musicale“ ir vokalinis ansamblis „Sorelle di Canto. Po koncerto keleto kaimų gyventojai susėdo 

prie adventinio stalo Vertimų kaimo bendruomenės namuose maloniam pabendravimui. 

 

Eglės įžiebimas. Sekmadienį, gruodžio 16 d., Kalėdų senelis su Senių Besmegenių palyda 

aplankė Žindaičius. Jaukioje, šventiškai papuoštoje salėje rinkosi Žindaičių bendruomenės vaikučiai, 

kurie žaidė ir dainavo su Seniais Besmegeniais, deklamavo savo išmoktus eilėraščius Kalėdų Seneliui. 

Šis visus, ir išmokusius eilėraštukus, ir tuos, kurie dar nedrįso jų pasakyti, apdovanojo saldžiomis 

dovanėlėmis. Pašokus, padainavus ir pasilinksminus, visi iškeliavo į lauką, kur netrukus lempučių 

girliandomis nušvito spalvinga Kalėdų eglutė ir žiemiškai sningantį dangų nušvietė fejerverkas. 
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Tikimės, kad visi, apsilankę šioje šventėje, į namus parsinešė ne tik gautas dovanėles, bet ir 

džiaugsmą, gerą žodį bei šviesų, širdis šildantį Kalėdų laukimą. 
 


