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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ ĮSIMINTINIAUSIOS KONCERTINĖS IŠVYKOS, 

SVARBIAUSI LAIMĖJIMAI BEI PASIEKIMAI, VEIKLOS JUBILIEJAI 

 

Berniukų choras „Bildukas“ ir jaunuolių choras „Bildukas“ 

(vadovė Danutė Lapienė) 

 

Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ kasmet dalyvauja daugybėje visoje 

Lietuvoje vykstančių festivalių, konkursų ir švenčių. Vienas jų – kas dvejus metus skirtinguose 

Lietuvos miestuose organizuojamas Berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš 

smurtą ir narkomaniją“. XXI-ąjį kartą vykstantis festivalis šiemet aidėjo Plungės Mykolo Oginskio 

dvare. Spalio 2 d. vykusio festivalio metu žiūrovai išvydo berniukų jungtinį chorą, kuriame dainavo 

jaunieji dainorėliai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Gargždų bei Jurbarko. „Bilduko“ choristai 

dainavo gražias dainas, bendravo su draugais iš kitų Lietuvos miestų ir džiaugėsi gražia rudeniškai 

saulėta diena. 

 Viena iš festivalio dirigentų buvo choro „Bildukas“ vadovė Danutė Lapienė. 

 

Lapkričio 21 d. Tauragės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje tauragiškiams koncertą dovanojo 

du Jurbarko kultūros centro chorai – berniukų choras „Bildukas“ ir jaunuolių choras „Bildukas“ (vad. 

D. Lapienė). Šis gražus pasirodymas yra vyrų chorų koncertų ciklo „Užtraukim, vyrai, dainą!“ dalis. 

  

Lapkričio 27-ąją Viešvilė skambėjo dainomis – kultūros centre surengtas ketvirtasis muzikos 

festivalis „Vėtrungė 2021“, kurio metu buvo paminėtas Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros 

centro moterų vokalinio ansamblio „Vėtrungė“ 15-kos metų veiklos sukaktis. 

Festivalyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kolektyvai: berniukų choras „Bildukas“ ir 

jaunuolių choras „Bildukas“. 
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Visiems festivalio dalyviams buvo įteiktos Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

padėkos ir atsiminimo dovanėlės. 
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Moterų choras „Saulė“ 

(vadovė Danutė Lapienė) 

 

Spalio 24 d. Marijampolėje vyko XXII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis 

„Džiūgaukim...Aleliuja, 2021“. Festivalyje dalyvavo chorai ir vokaliniai ansambliai iš 

Marijampolės  ir Jurbarko – mūsų miestą atstovavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ 

ir mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“ (vad. Laura Matuzaitė-Kairienė). 

  

Jurbarko kultūros centro kolektyvai tą dieną turėjo net du koncertus. Pirmasis koncertas buvo 

Marijampolės kultūros centro Liudvinavo skyriaus salėje, o antrasis Marijampolės Šv. Vincento 

Pauliečio bažnyčioje. 
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Moterų choras „Lelija“ 

(vadovė Dalė Jonušauskienė) 

 

Birželio 11 dieną Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių choras šventė savo veiklos 

40-metį.  

  

Šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ dainininkės, taip pat – 

Kauno rajono Samylų kultūros centro moterų choras „Žaisa“ (vad. L. Dzedaravičienė), Linkuvos 

kultūros centro vyrų ansamblis „Šiaurys“ (vad. M. Zubas), Palangos kultūros ir jaunimo centro 

moterų vokalinis ansamblis „Guboja“ (vad. R. Juozapavičius), Saulius Šiaučiulis 

(fortepijonas). Skambėjo gerai žinomos ir naujos dainos apie Lietuvą, jūrą ir muziką. 

 

Spalio 10 d. Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Rožančinės atlaidai. Po Šv. Mišių 

koncertavęs Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“, susirinkusiesiems dovanojo savo 

gražiausias dainas. 

  

Po koncerto nuostabią rudens dieną choristės aplankė ir įspūdinguosius Sudargo piliakalnius 

ant Nemuno kranto. 
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Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ 

(vadovė Dalė Jonušauskienė) 

 

Gegužės 17 d. Šakių kultūros centre vyko respublikinis virtualus dainos konkursas „Meilės 

melodijos“, skirtas lietuviškos meilės deivės Mildos dienai paminėti. Konkurse dalyvavo 18 atlikėjų 

iš visos Lietuvos: Kėdainių, Raseinių, Šakių, Kauno, Marijampolės, Jurbarko, Kybartų, Prienų, 

Vilkaviškio. Jurbarko kultūros centrą konkurse atstovavo du kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis 

„Verdenė“ ir Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. Andžela Jagminaitė). 

 

Rugsėjo 12-ąją Sintautų kultūros centre vyko vokaliniams ansambliams skirtas A cappella 

muzikos festivalis-konkursas „Dainuoju širdimi sau ir tau“. Jame dalyvavęs moterų vokalinis 

ansamblis „Verdenė“ ne tik gražiai pasirodė šiame renginyje, bet ir buvo įvertintas pirmąją vieta bei 

pinigine premija. 

  

Lapkričio 13 d. Kupiškio kultūros centre vyko virtualus respublikinis vokalinių ansamblių 

festivalis-konkursas „Dainų sodai“. Konkurse dalyvavo 17 vokalinių ansamblių, kurių tarpe net du 

Jurbarko kultūros centro kolektyvai – mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“ (vad. Laura Matuzaitė-

Kairienė) ir moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“. 

  

Kolektyvų pasirodymus vertino kompetentinga ekspertų komisija, kurioss pirmininkė – Regina 

Maciūtė, dainininkė, tarptautinio konkurso ir Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė, LMTA 
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profesorė, o nariai Rasa Gelgotienė, choro dirigentė, ilgametė Vilniaus valstybinio universiteto 

Filologijos fakulteto merginų choro „Virgo“ chormeisterė, meno vadovė ir dirigentė, Vilniaus 

universiteto choro „Pro musica“ bei choro „Gaudeamus“ vadovė, Kastytis Barisas Vytauto Didžiojo 

universiteto studentų choro „Ave Vita“ vadovas, profesorius. 

Šiame konkurse moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ pelnė II laipsnio diplomą. 

 

Didžiausiame šalies vokalinių ansamblių ir solistų 

konkurse „Sidabriniai balsai“ dalyvavo rekordiškai daug dalyvių 

– atrankų turuose pasirodymus rengė per tris šimtus kolektyvų. 

Gruodžio 8 d. vykusiame konkurso baigiamojo etapo 

posėdyje paskelbti „Sidabrinių balsų“ laureatai, kuriuos 

komisija vertino pagal atlikimo meninį lygį, programos 

originalumą, sceninę kultūrą. Dar 2019 m. prasidėjęs 

„Sidabrinių balsų“ konkursas dėl pandemijos buvo perkeltas į 

2021-uosius. Po pertraukos konkursas vyko virtualioje erdvėje. 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamo konkurso 

dalyvius vertino ir nugalėtojus rinko kompetentinga komisija: 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo 

katedros prof. Dainius Puišys, džiazo mokyklos meno vadovas, 

kompozitorius Artūras Novikas, choro dirigentai Kęstutis 

Jakeliūnas ir Danguolė Beinarytė, komisijos pirmininkė – choro 

dirigentė, vokalinės studijos „Kivi“ vadovė Danguolė Aukselienė. 

Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ vokalinių ansamblių ir solistų 

konkurse „Sidabriniai balsai“ pelnė II laipsnio diplomą. 
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Mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“ 

(vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė) 

 

Dvi dienas – spalio 16 d. Krikštėnų dvare ir spalio 17 d. Taujėnų dvare – vykusioje 

Respublikinėje konkursinėje vokalinių ansamblių šventėje „Šventosios gaida“ skambėjo gražiausios 

lietuvių bei įvairių tautų dainos, atliekamos Lietuvos vokalinių kolektyvų, kurių dauguma garsina 

mūsų šalį įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. 

  

Spalio 16-ąją Krikštėnų dvare dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis 

„Jurolė“, vokalinių ansamblių šventėje pristatęs konkursinę programą. 

 

Spalio 24 d. Marijampolėje vyko XXII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis 

„Džiūgaukim...Aleliuja, 2021“. Festivalyje dalyvavo chorai ir vokaliniai ansambliai iš 

Marijampolės  ir Jurbarko – mūsų miestą atstovavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ 

(vad. Danutė Lapienė) ir mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“. 

Jurbarko kultūros centro kolektyvai tą dieną turėjo net du koncertus. Pirmasis koncertas buvo 

Marijampolės kultūros centro Liudvinavo skyriaus salėje, o antrasis Marijampolės Šv. Vincento 

Pauliečio bažnyčioje. 

 

Lapkričio 13 d. Kupiškio kultūros centre vykusiame virtualiame respublikiniame vokalinių 

ansamblių festivalyje-konkurse „Dainų sodai“ tarp 17 vokalinių ansamblių dalyvavo ir mišrus 

vokalinis ansamblis „Jurolė“. 

Kompetentinga ekspertų komisija „Jurolės“ pasirodymą įvertino III laipsnio diplomu. 
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Gruodžio 21 d. Jurbarko krašto muziejuje vyko jaukus adventinis mišraus vokalinio ansamblio 

„Jurolė“ ir vokalinio dueto „Sorelle di Canto“ (A. Jagminaitė ir G. Tenikaitienė, vad. L. Matuzaitė-

Kairienė) koncertas. Klausytojams buvo pristatyta nauja šių kolektyvų programa, kurioje skambėjo 

religinė ir pasaulietinė muzika, liaudies dainos.  

    

Vakarą vedė bei savo kūrybos eiles skaitė „Jurolės“ dainininkas Vytautas Kursevičius. 
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Bigbendas „Jada“ 

(vadovas Gytis Gvozdas) 

 

Liepos 3 d. Tauragėje vyko kasmetinis tarptautinis vasaros renginys „Džiazo dienos 

Tauragėje”. Pirmą kartą surengtas 2015 metais, tarptautinis gyvos muzikos festivalis netruko 

išsikovoti svarbią poziciją greta kitų muzikinių renginių Tauragėje. 

  

Didžiojoje festivalio scenoje pasirodė kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų. Tarp daugybės 

kolektyvų, šiame gražiame festivalyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“. 

 

Rugpjūčio 13 d. startavo vienas didžiausių muzikinių vasaros renginių Lietuvoje – pajūryje 

vykstantis festivalis „Karklė 2.0“, trukęs dvi dienas. Pirmąją festivalio dieną lydėjo ne tik būrys 

lietuviškosios muzikinės atstovų, publiką kaitino ir svečiai iš užsienio – didžiulės tarptautinės sėkmės 

sulaukusi grupė „Filatov & Karas“. 

  

„Karklės“ festivalis turi tradiciją, jog renginio atidarymą patiki tiems, kam dar nėra tekę groti 

didžiojoje festivalio scenoje. Praėjusiais kartais tokį garbų titulą yra gavę debiutuojančių grupių 

konkurso laureatai. Šįkart atidarymo momentas buvo patikėtas jaunimui – scenoje pasirodė rekordinis 

atlikėjų ir muzikos instrumentų skaičius – pirmaisiais gyvos muzikos garsais „Karklę“ užliejo 

Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“, kurio repertuare buvo žymiausi pasaulio miuziklų, filmų 

ir populiariosios muzikos kūriniai. 

 

2021-aisais minėtos 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje ir jo vado generolo Antano Gelgaudo 

(1792–1831) žūties 190-osios metinės, todėl Jurbarko rajono savivaldybė 2021-uosius metus 

paskelbė Generolo Antano Gelgaudo metais. Siekdamas skatinti mokinių kūrybiškumą, puoselėti šios 

istorinės asmenybės atminimą bei vykdyti paveldo sklaidą, Jurbarko švietimo centras kartu 

partneriais Vilniaus dailės akademija, VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru bei Vinco 
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Grybo memorialiniu muziejumi organizavo respublikinį mokinių piešinių konkursą-parodą „1830–

1831 metų sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“. 

  

Spalio 12 d. Panemunės pilyje įvyko šio konkurso-parodos baigiamasis renginys, kuriame 

apdovanoti geriausių darbų autoriai, pagerbti mokytojai, organizatoriai bei kiti asmenys, prisidėję 

prie šio renginio organizavimo. Muzikinius kūrinius apdovanojimų ceremonijos metu susirinkusiems 

dovanojo bigbendo „Jada“ combo grupė. 

 

Gruodžio 3 d. Jurbarko LIONS klubas organizavo paramos vakarą, skirtą Martynui, 7-mečiui 

berniukui iš Jurbarko, turinčiam sunkią negalią. Prie gražios akcijos prisijungė ir Jurbarko kultūros 

centro kolektyvai – bigbendas „Jada“ bei vokalinis ansamblis „Jada voice“ (vad. Aistė Tomkevičiūtė-

Pajaujienė), vakaro žiūrovams dovanoję skambius muzikinius kūrinius. 

  
 

 

Gruodžio 22 d. gimnazijoje vyko tradicinis nominacijų įteikimo renginys ,,Metų garbė'21“, 

kuriame šventinę nuotaiką kūrė bigbendas „Jada“. 

   



109 

 

Vokalinis ansamblis „Jada voice“  

(vad. Aistė Tomkevičiūtė-Pajaujienė) 

 

Vokalinis ansamblis „Jada voice“ – jauniausias Jurbarko kultūros centro kolektyvas, susibūręs 

2020 metų rudenį.  

 

Gruodžio 3 d. vokalinis ansamblis „Jada voice“ kartu su bigbendu „Jada“ (vad. Gytis Gvozdas) 

koncertavo Jurbarko LIONS klubo organizuotame paramos vakare, skirtame sunkią negalią turinčiam 

7-mečiui Martynui. 
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Folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ 

(vadovė Birutė Bartkutė) 

 

Balandžio 13 d. susirinkusi 2021 m. Jurbarko rajono vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ vertinimo komisija įvertino atlikėjų pasirodymus. Į 

regioninį ratą pateko 4 jaunieji rajono solistai. 

Konkursas buvo skirtas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros 

tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti. 

Komisijos sprendimu teisė vykti Sūduvos regioninį ratą suteikta ir 2-oji vieta skirta Jurbarko 

kultūros centro folkloro grupės „Imsriukai“ solistei Gintei Šakaitytei, o 3-oji vieta tos pačios grupės 

solistei Gustei Gudleikytei. 

 

Rugsėjo 11 d. Veliuonoje vyko jau kasmetinė festivalio „Veliuonos kadrilis“ Dainų diena, 

kurioje dalyvavo ir folkloro grupės „Imsrė“ dainininkės. 

Festivalyje taip pat dalyvavo kolektyvai iš įvairių Lietuvos kraštų: Klaipėdos rajono Gargždų 

kultūros centro folkloro ansamblis „Cyrulelis“, Priekulės kultūros centro folkloro ansamblis 

„Vėlingis“, Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“, Kauno rajono Raudondvario 

kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė“, Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis 
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„Verdainė“, Kauno kultūros centro folkloro ansamblis „Gadula“, Veliuonos kultūros centro duetas 

„Mudi“. 

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ susirinkusiems žiūrovams pristatė Antano 

Juškos dainų programą „Ei, nėra niekur tokių dvaružėlių“. 

 

Artėjant gražiausioms metų šventėms, gruodžio 16 dieną folkloro grupė „Imsriukai“ mažuosius 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojus pakvietė į adventinį renginį „Atbėga 

elnias devyniaragis“. 

    

 

Vaikai kartu su mažosiomis „Imsriukų“ dainininkėmis dainavo advento dainas, žaidė 

piemenėlių žaidimus bei sužinojo daug naujo apie mūsų senolių advento papročius. 
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Kapela „Santaka“ 

(vadovas Petras Pojavis) 

 

Balandžio 15 d. pažymėdamas Deltuvos – Lietuvos Mažosios kultūros sostinės vardą Ukmergės 

kultūros centro Deltuvos skyrius organizavo virtualų respublikinį tautinių instrumentų atlikėjų – 

solistų pjesės konkursą „Tautiniai atspindžiai“. Jame dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kapelos 

„Santaka“ muzikantai. Konkursas sulaukė didelės sėkmės – daugiau kaip 230 vaizdo pasirodymų, 

kuriuos atsakingai vertino konkurso komisija, ir džiaugėsi, kad toks gausus būrys atlikėjų – nuo pačių 

mažiausių, iki garbingų senjorų sutiko išbandyti jėgas „Tautiniuose atspindžiuose“. 

Konkurse gražiai pasirodė kapelos „Santaka“ muzikantai: Julius Gečas laimėjo II vietą, o Jonas 

Girėnas – III-ąją. 

 

Birželio 4 d. Jurbarko kultūros centro kolektyvai – kapela „Santaka“, liaudiška kapela „Mituva“ 

(vad. J. Žemliauskienė) ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) – keliavo 

į Vilnių dalyvauti LRT smagios muzikos laidos „Duokim garo!“, skirtos Jurbarko kultūros centro 

kapelos „Santaka“ kūrybinės veiklos dešimtmečiui paminėti, filmavime. 

  

Birželio 12-ąją Eržvilko kultūros centre jau penktąjį kartą rinkosi bandonininkai iš visos 

Lietuvos. Prieš daugiau kaip keturiasdešimt metų susibūręs ansamblis „Eržvilko bandonija“ iki šių 

dienų išsaugojo šio krašto instrumento – bandonijos – tradicijas ir gyvą garsą, ir kartą metuose 

sukviečia visus bandonija grojančius muzikantus į respublikinį festivalį „Antanų polka“. 2021-aisiais 

festivalis buvo skirtas paminėti kolektyvo „Eržvilko bandonija“ 45-ių metų jubiliejų.  Festivalyje gera 

nuotaika dalinosi ir šokti kvietė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, Eržvilko kultūros centro 

Vadžgirio skyriaus ansamblis „Šebukai“, Palangos kultūros ir jaunimo centro folkloro ansamblis 

„Mėguva“, Tauragės kultūros centro „Bandonininkų ansamblis“, Kauno tautinės kultūros centro 

„Kauno bandonija“. 

  

Festivalį vainikavo tradicinis jungtinis bandonininkų orkestras ir kepelijos „Mingė“ koncertas. 
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Birželio 20 d. Kartupių bendruomenės namų kiemelyje vyko Joninių šventė. Jos metu 

susirinkusieji dalyvavo tradicinėse Joninių apeigose, sveikino varduvininkus bei grožėjosi kolektyvų 

pasirodymais. Gražią puokštę skambių dainų ir melodijų šventėje dovanojo ir kviestiniai svečiai –

kapela „Santaka“. Jurbarkiečiai Kartupiuose atliko nuotaikingas ir vasariškas dainas, kurios privertė 

smagiai šokti ir poromis, ir po vieną.  

  

Šventės kulminacija tapo šviesus Joninių laužas, prie kurio dar ilgai skambėjo smagios dainos. 

 

Jurbarko kultūros centro kapelai „Santaka“ – 10 

 

Yra žmonių, kurių noras dovanoti džiaugsmą ir meilė menui netelpa šeimos rate ar tarp namų 

sienų. Vienas iš tokių yra Petras Pojavis, kurio troškimas groti ir neblėstantis aktyvumas draugėn 

subūrė liaudies muzikantus ir sukūrė kapelą „Santaka“, per 10 metų tapusią išskirtiniu Jurbarko krašto 

reiškiniu. 

2011 m. liepos 7 d. scenoje pirmą kartą drauge pasirodė Jurbarko krašto muzikantai Antanas 

Vedeckis, Jonas Girėnas, Gintautas Urbonas, Romas Jakštys ir Petras Pojavis. 2012-aisiai šie 

muzikantai koncertavo Jurbarko kultūros centro surengtoje kapelų šventėje „Pamituvio armonika“, o 

tų pačių metų gruodžio mėnesį, jau kaip kapela „Santaka“ – LRT laidoje „Duokim garo!“ Kaip tik 

tuomet prie kapelos prisijungė dar ir Antanas Kemzūra bei Feliksas Jucevičius. 

2013-aisiais „Santakai“ tapus Jurbarko kultūros centro kolektyvu prasidėjo tikrasis grojimas – 

kapela aktyviai koncertavo ne tik Jurbarko rajone, Lietuvoje, bet ir užsienyje: Vengrijoje, Vokietijoje, 

Lenkijoje, Rusijos Kaliningrado krašte. 2015 metais „Santaka“ tapo LRT laidos „Duokim garo!“ 

nugalėtoja tradicinių kapelų kategorijoje ir buvo apdovanota įspūdinga kelione į Briuselį. 
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2014 ir 2018 metais kapela dalyvavo Dainų šventėse, yra nuolatinė kasmet vykstančio folkloro 

festivalio „Ant rubežiaus“, Vilniuje vykstančios Kaziuko mugės, Gatvės muzikos dienos Jurbarke 

dalyvė. 

Per 10 metų susitikta ir atsisveikinta su daugeliu muzikantų, kapelos narių, su kai kuriais, deja, 

ir visam laikui. Į amžinybę kapelos muzikantai jau išlydėjo Feliksą Jucevičių, Rymantą Krasauską, 

Audronių Mykolaitį ir Valdą Žemaitį. 

Birželio 23-ąją per Jonines „Santaka“ atšventė savo 10 metų sukaktį. Šiuo metu kapeloje groja 

12 muzikantų: Petras Pojavis Svajūnas Birgiolas, Gintautas Urbonas, Julius Gečas, Antanas 

Vedeckis, Zigmas Izidorius Rimkus, Jonas Kelpšas, Remigijus Steponaitis, Vytautas Jokūbaitis, 

Raimondas Valiulis, Jonas Girėnas ir Vilma Labanauskienė. Ir nors scenoje kartais pasirodo ne visi, 

akivaizdu, kad „Santakos“ noras koncertuoti neblėsta, jėgų ir džiaugsmo dar daug, todėl tikimės, kad 

šią kapelą šventėse ir renginiuose matysime dar daugelį metų. Dar daug metų jie mums dovanos 

smagias melodijas, linksmas ar svajingas dainas.  

 

Liepos 3 d. Rutkiškių kaimo bendruomenės namų kiemas nušvito gėlių spalvomis. Visi į didelį 

būrį susirinko švęsti kaimo bendruomenės 10-ojo gimtadienio „Puokštėje jau 10“. 

Renginyje netrūko daug staigmenų. Ne pirmą kartą Rutkiškių kaimo bendruomenės renginį 

skambiomis melodijomis papuošė kapela „Santaka“. 

 

Liepos 17 dieną Smalininkuose praūžė dar viena kasmetinė Nemuno šventė. Prasidėjusi ankstų 

rytą  žvejų varžybomis prie Nemuno, o vėliau smagiomis pramogomis ir koncertais. Tarp daugybės 

kolektyvų šioje gražioje šventėje dalyvavo ir kapela „Santaka“. 

  

 Liepos 18 dieną kapela „Santaka“ svečiavosi Širvintų rajono Totoriškio kaime, kur vyko 

Tarptautinės gastronomijos asociacijos „Chaine des Rotisseurs Vilnius“ kasmetinis vasaros renginys. 
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Gražią puokštę skambių dainų ir melodijų šventėje dovanojusi kapela, privertė šventės svečius 

smagiai šokti ir poromis, ir po vieną. 

  

Liepos 24 d. Raudonėje vyko tradicinė 10-oji jubiliejinė liaudiškos muzikos kapelų ir Oninių 

šventė „Skambėk, Raudone, muzikoje“.  

Šventėje dalyvavo Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Vingis“, Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo kapela, Raseinių kultūros centro 

Norgėlų liaudiškos muzikos kapela, Raseinių kultūros centro Girkalnio filialo liaudiškos muzikos 

kapela „Gojus“, Telšių kultūros centro Nevarėnų kaimo kapela, Užvenčio kultūros centro liaudiškos  

muzikos kapela „Venta“ bei Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“.  

Jurbarkiečiai atliko specialiai šiai šventei parengtą programą, kurioje skambėjo gražiausios 

lietuviškos dainos. Šventės pabaigoje visiems dalyvavusiems kolektyvams įteikti prizai ir atsiminimo 

dovanėlės. 

 

Liepos 31 d. tradiciškai, jau treti metai iš eilės, Eržvilko senelių globos namuose vyko 

gyventojams ir jų artimiesiems skirta šventė „Gėlėta vasara”, paskutinį liepos šeštadienį į Eržvilką 

sukvietusi pačius artimiausius, kurių karantino metu nebuvo galimybės pamatyti, pasibūti kartu. 
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Šventės metu netrūko geros nuotaikos, juoko, skambių kapelos „Santaka“ dainų. Jurbarkiečių 

atlikta nuotaikinga ir vasariška programa džiugino Eržvilko senelių globos namų gyventojus ir 

svečius. 

 

Paskutinį liepos savaitgalį, liepos 30–31 d., Jurbarkas jau vienuolikti metai iš eilės tapo 

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

ir įveikti skirtingo atstumo trasas bei pasisemti nepamirštamų įspūdžių gražiausiose mūsų krašto 

apylinkėse.  

Liepos 31-ąją, paskutiniąją festivalio dieną, žygeiviai taip pat įveikė pasirinktas distancijas, o 

vakarop rinkosi į finišo vietą, kur vyko nuotaikingas koncertas ir vienuoliktojo Lietuvos žygeivių 

festivalio uždarymo ceremonija. Spalvingą koncertą žygeiviams dovanojo talentingi ir muzikalūs 

kapelos „Santaka“ muzikantai. Po gražaus pasirodymo buvo įteikti apdovanojimai. 
 

Rugpjūčio 12 d. Smalininkuose įvyko kasmetinė Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos vasaros 

šventė „Pabūkime kartu“. Neįgalieji rinkosi bendrai maldai Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčioje, o 

vėliau Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos kiemelyje tradiciškai pasveikino 

jubiliejus švenčiančius savo bičiulius, klausėsi jiems skirtų muzikinių kūrinių, kuriuos atliko ir 

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. 

  

Susirinkusiuosius su švente pasveikino ir aktyvia draugijos veikla pasidžiaugė Jurbarko rajono 

savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. 
 

Rugpjūčio 14 d. Pašaltuonio miestelyje vyko Žolinės atlaidai. Šventėje dalyvavo ir kapela 

„Santaka“, susirinkusiems dovanojusi gražiausias savo melodijas bei dainas. 
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Rugsėjo 18 d. Tytuvėnų (Kelmės r.) turguje šurmuliavo rudens kermošiaus šventė „Po 

žemaitiška skara“, skirta Tytuvėnų miestelio 725-ajam jubiliejui. Džiaugiamės, kad šios gražios 

šventės dalimi tapo ir kapela „Santaka“, smagiomis dainomis ir melodijomis įsiliejusi į linksmybių 

sūkurį. 

 

Kapelos „Santaka“ švenčiama veiklos 10-mečio sukaktis pažymėta ir nacionalinio transliuotojo 

– rugsėjo 19 d. eteryje pasirodžiusi laida „Duokim garo!“ buvo skirta išimtinai „Santakai“, joje 

skambėjo ne tik kapelos dainos ir melodijos, bet ir prisiminta jos istorija, kalbinti muzikantai. Laidoje 

„Santakai“ talkino ir kiti Jurbarko kultūros centro kolektyvai – liaudiška kapela „Mituva“ (vad. 

Jadvyga Žemliauskienė) ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. Justė Lukauskienė). 

 

Kapela „Santaka“ ir šventinį laikotarpį pasitiko aktyviai – gruodžio 29 d. kapelos muzikantai 

skubėjo į Jurbarko seniūnijos salę, kur vyko tradicinė Senjorų klubo „Feniksas“ organizuojama šventė 

„Palydint senus metus ir sutinkant Naujus metus“.  

Šventės metu kapela pačią geriausią nuotaiką ir skambiausias melodijas dovanojo 

susirinkusiems senjorams. 
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Liaudiška kapela „Mituva“ 

(vadovė Jadvyga Žemliauskienė) 

 

Birželio 4 dieną liaudiška kapela „Mituva“ kartu su kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis) ir 

vyresniųjų liaudiškų šokių grupe „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) dalyvavo LRT laidos „Duokim 

garo!“ filmavime. Laida eteryje pasirodė rugsėjo 19 d. 

  

Liepos 10-ąją liaudiška kapela „Mituva“ dalyvavo Veliuonoje vykusioje Miestelio šventėje. 
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Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ 

(vadovė Justė Lukauskienė) 

 

Birželio 4 d. vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ su kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis) 

ir  liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė) dalyvavo LRT laidos „Duokim garo!“ 

filmavime. Laida eteryje parodyta rugsėjo 19 d. 

  

Rugsėjo 18 d. Veliuonoje jau aštuonioliktąjį kartą vyko tradicinių amatų, muzikavimo ir šokių 

festivalis „Veliuonos kadrilis“, kurio sūkuryje turėjo galimybę smagiai pasisukti ir vyresniųjų 

liaudiškų šokių grupės „Mituva“ šokėjai. Smagi šventė nepaliko abejingų ir suteikė daug puikių 

įspūdžių teik dalyviams, tiek žiūrovams. 

  

Spalio 23–24 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko konkursinio festivalio „Pora už 

poros“ nacionalinis turas. Žiūrovai išvydo geriausių, originaliausias menines programas parengusių 

liaudiškų šokių kolektyvų pasirodymus.  
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Nacionalinio turo varžytuvėse dalyvavo net 66 šokėjų kolektyvai, jų pasirodymus vertino 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro sudaryta vertinimo komisija. 
  

 

Konkursiniame festivalyje kartu su liaudiškų šokių studijos 

„Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) jaunimo ir vyresniųjų 

grupėmis dalyvavo ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“. 

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ konkurse pelnė 

III laipsnio diplomą. 

 

  



121 

 

Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ 

(vadovė Jolanta Telišauskienė) 

 

Kasmet Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras organizuoja respublikinę tautinių šokių ir muzikos 

šventę „Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirtą Kovo 11-ajai. Dėl pandemijos Tautinė šventė įvyko kitu 

formatu – buvo perkelta į virtualią erdvę. Šventėje pasirodė gausaus dalyvių būrys – net  46 šokių bei 

muzikos atlikėjų kolektyvai iš visos Lietuvos: Trakų, Vilniaus, Šakių, Vilkaviškio, Kauno, Joniškio, 

Šilutės, Gargždų, Vėžaičių, Plungės, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Utenos, Marijampolės, Jurbarko 

ir Klaipėdos. Šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ 

jaunių ir jaunuolių grupės 

 

Vasario 20 – kovo 20 dienomis vyko Tarptautinis virtualus jaunųjų muzikantų ir šokėjų 

festivalis-konkursas „Idėjų mugė“, kuriame pasirodė ir Jurbarko kultūros centro šokių kolektyvai: 

merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė), šiuolaikinio šokio kolektyvas 

„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. K. Donauskienė) ir 

liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“.  

Renginys sulaukė 58 kolektyvų ir 20 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 

Australijos meninio ugdymo įstaigų.  Dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga vertinimo 

komisija. Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ festivalyje-konkurse užėmė II vietą. 

 

VšĮ „Edukateka“ kartu su Klaipėdos Sendvario progimnazija ir Klaipėdos Gedminų 

progimnazija organizavo respublikinį vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursinį festivalį „Pamario 

susuktinis“, kuriame dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kolektyvai: liaudiškų šokių studijos 

„Nemunėlis“ jaunučių, jaunuolių, jaunimo grupės ir liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. K. 

Donauskienė). 

Konkurse liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunučių, jaunuolių ir jaunimo grupės užėmė I 

vietas. 

 

Balandžio 24 d. vyko virtualus VII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis 

„Tek, saulele, tek“, kuriame dalyvavo gausis būrys šokėjų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Gruzijos. 

Festivalyje taip pat dalyvavo Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. 

K. Donauskienė) ir liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunučių ir jaunuolių grupės. 
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Tarptautinės šokių dienos proga balandžio 29 d. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

choreografijos studija „Inkarėlis“ visus norinčius kvietė dalyvauti respublikiniame virtualiame šokių 

konkurse „ŠOK LAISVAI 2021“! Šiame konkurse tarp daugybės stiprių šalies kolektyvų dalyvavo ir 

liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ šokėjai. Studijos jaunučių ir jaunuolių grupės pelnė 

aukščiausius konkurso – GRAND PRIX – apdovanojimus. 

 

Valstybinis ansamblis „Lietuva“ tęsdamas gražią tradiciją, jau ketvirtąjį kartą kvietė dalyvauti 

sceninių lietuvių liaudies šokių konkurse „Šoka Lietuva 2021“. Šiemet dalyvių laukė išskirtiniai 

pokyčiai – konkursas vyko nuotoliniu būdu, o šokių kolektyvai varžėsi ne tik moksleivių, bet ir 

vyresniųjų amžiaus kategorijose. Pirmą kartą šokių konkurse dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 

lietuvių kolektyvai iš viso pasaulio. 

Balandžio 29 d. 19 val. įvyko nuotolinė projekto transliacija. Jos metu buvo apdovanoti geriausi 

tautinių šokių kolektyvai. Jurbarko kultūros centrą šiame šokių konkurse atstovavo net trys 

kolektyvai: liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (va. 

Justė Lukauskienė) ir liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė). 
 

Liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunuolių grupė tapo konkurso „Šoka Lietuva 2021“ 

mažaisiais laureatais. 

 

Spalio 23–24 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko konkursinio festivalio „Pora už 

poros“ nacionalinis turas.  

 

Žiūrovai išvydo geriausių, originaliausias menines programas parengusių liaudiškų šokių 

kolektyvų pasirodymus, net 66 šokėjų kolektyvus –liaudiškų šokių grupes iš visų šalies regionų, taip 

pat lietuvių bendruomenių Seinuose bei Punske (Lenkija) šokių grupes.  
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Kolektyvų pasirodymus vertino Lietuvos nacionalinio kultūros centro sudaryta vertinimo 

komisija. 
 

 Konkursiniame festivalyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvai: 

liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunimo ir vyresniųjų grupės bei vyresniųjų liaudiškų šokių 

grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė). 

Liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunimo ir vyresniųjų grupė tapo pagrindiniais šio 

konkurso laureatais. 

 

Lapkričio 6 d. Širvintų kultūros centre vyko respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių 

konkursinis sambūris „Iš aplinkui“, kuriame dalyvavo geriausi šokėjai, atvykę iš įvairių Lietuvos 

regionų. Kolektyvai varžėsi dėl 2021 m. konkursinio sambūrio „Iš aplinkui“ Didžiojo ir mažojo 

laureato vardo, prizų, piniginių premijų ir diplomų. Sambūryje Jurbarką atstovavo liaudiškų šiokių 

studija „Nemunėlis“. 

  

Šokių grupes, kurios varžėsi trijose kategorijose – miestų, rajonų centrų ir miestelių – pagal 

repertuaro pasirinkimą, vyresnio amžiaus šokėjams tinkamą šokių atlikimo manierą, sceninę kultūrą 

bei originalumą vertino ir nugalėtojus rinko kompetentinga choreografijos žanro ekspertų komisija: 

komisijos pirmininkė choreografė – Snieguolė Einikytė, nariai: Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

choreografijos specialistė – Živilė Adomaitienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografijos 

specialistė – Gražina Kasparavičiūtė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo tautinių 

šokių ansamblio „Vingis“ choreografas – Donatas Šiniauskas. 

„Nemunėlio“ šokėjai tapo šio konkurso Didžiojo laureato vardo laimėtojais. 

 

Gruodžio 11 d., šeštadienį Trakuose pirmą kartą vyko spalvingiausias šokių festivalis-

konkursas „Merry Christmas, Baltic Amber Trakai“. Trakų kultūros rūmų didžiojoje scenoje pasirodė 

dalyviai iš visos Lietuvos, kurie atliko tautinius, šiuolaikinius, klasikinius, gatvės ir kitų stilių šokius. 
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Šokėjų pasirodymus vertino konkurso žiuri komisija. 

Jurbarko kultūros centrą festivalyje-konkurse atstovavo šiuolaikinio šokio kolektyvas 

„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. I. 

Janauskaitė), liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunimo grupė ir liaudiškų šokių kolektyvas 

„Sūkurėlis“ (vad. I. Janauskaitė). 

„Nemunėlis“ šiame festivalyje-konkurse įvertintas I-ąja vieta.  



125 

 

Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ 

(vadovė Jolanta Telišauskienė) 

 

 

Kovo 2-5 dienomis Kijeve (Ukraina) nuotoliniu būdu vyko Tarptautinis internetinis festivalis-

konkursas „Magic Birthday of the Arts“, kuriame dalyvauti buvo kviečiami šokėjai, dainininkai, 

instrumentalistai, aktoriai ir kiti dalyviai iš įvairių pasaulio šalių. Tarp gausybės dalyvių festivalyje-

konkurse dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“, konkurso 

organizatoriams pristatęs du šokius pagal amžiaus grupes. 

Konkursui atsiųstus pasirodymus stebėjusi komisija nusprendė, kad mūsų šokėjai yra verti 

prizinių vietų: šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ 9–10 metų ir 13–14 metų amžiaus 

kategorijose laimėjo I-ąsias vietas. 

 

Kolektyvo vadovė Jolanta Telišauskienė įvertinta padėka „Už profesionalumą ir aukšto lygio 

dalyvių pasirengimą“. 

 

Kovo 20 dieną vyko IX-asis respublikinis šokio festivalis-konkursas ,,Pavasarinė šokių pynė”. 

Šiemet šokių pynė pynėsi ne Vilkaviškio kultūros centro salėje, o per visą Lietuvą virtualioje erdvėje.  

Konkurse dalyvavo net du Jurbarko kultūros centro kolektyvai: šiuolaikinio šokio kolektyvas 

„Šypsena“ ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. Kristė Donausklienė).  

„Šypsena“ konkurse buvo įvertinta puikiai: su šokiu „Dance with me“ laimėjo konkurso 

pagrindinį GRAND PRIX, su šokiu „Viskas arba nieko“ – I vietą, o su šokiu „Hit the road“ – II vietą. 

 

Vasario 20 – kovo 20 dienomis vyko Tarptautinis virtualus jaunųjų muzikantų ir šokėjų 

festivalis-konkursas „Idėjų mugė“, kuriame dalyvavo net keturi Jurbarko kultūros centro šokių 
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kolektyvai: merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė), šiuolaikinio šokio 

kolektyvas „Šypsena“, liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. K. Donauskienė) ir liaudiškų 

šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė). Dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga 

vertinimo komisija. 

Šiame festivalyje-konkurse „Šypsena“ pelnė II vietą. 

 

Kovo 26 dieną įvyko respublikinis vaikų ir mokinių nuotolinio šokių konkursas-festivalis 

„Šokio fiesta 2021“, kurį organizavo Raseinių rajono Šiluvos gimnazija. Šiame konkurse dalyvavo ir 

Jurbarko kultūros centro kolektyvai: merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ bei liaudiškų 

šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donausklienė) ir šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“. 

Visus pasirodymus vertino komisija. 

Konkurse šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ su šokiais: „Hit the road“, „IM ROBOT“ ir 

„Blogis“ pelnė I vietas. 

 

Gruodžio 11 d. Trakuose vyko šokių festivalis-konkursas „Merry Christmas, Baltic Amber 

Trakai“. Trakų kultūros rūmų didžiojoje scenoje pasirodė dalyviai iš visos Lietuvos, kurie atliko 

tautinius, šiuolaikinius, klasikinius, gatvės ir kitų stilių šokius. 

Jurbarko kultūros centrą festivalyje-konkurse atstovavo šiuolaikinio šokio kolektyvas 

„Šypsena“, merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. I. Janauskaitė), liaudiškų šokių 

studijos „Nemunėlis“ jaunimo grupė (vad. J. Telišauskienė) ir liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ 

(vad. I. Janauskaitė). 

„Šypsenos“ šokėjai festivalyje-konkurse įvertinti I-ąja vieta. 
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Merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ 

(vadovė Kristė Donauskienė, Ieva Janauskaitė) 

 

Merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ virtualiai dalyvavo kovo 20 dieną įvykusiame 

IX-ajame respublikiniame šokio festivalyje-konkurse ,,Pavasarinė šokių pynė”, kur pasirodė dalyviai 

iš visos Lietuvos, tarp kurių taip pat buvo ir šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ (vad. Jolanta 

Telišauskienė). 

Konkurse „Dona“ su šokiu „Slip“ laimėjo I vietą. 

 

Vasario 20 – kovo 20 dienomis vykusiame Tarptautiniame virtualiame jaunųjų muzikantų ir 

šokėjų festivalyje-konkurse „Idėjų mugė“ merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ dalyvavo 

kartu su šiuolaikinio šokio kolektyvu „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), liaudiškų šokių kolektyvu 

„Sūkurėlis“ (vad. K. Donauskienė) ir liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė). 

„Dona“ nepradingo tarp 58 kolektyvų ir 20 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 

Australijos meninio ugdymo įstaigų ir laimėjo I vietą. 

 

Kovo 26 dieną merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ kartu su liaudiškų šokių 

kolektyvu „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė) ir šiuolaikinio šokio kolektyvu „Šypsena“ (vad. 

Jolanta Telišauskienė) pasirodė respublikiniame vaikų ir mokinių nuotoliniame šokių konkurse- 

festivalyje „Šokio fiesta 2021“, organizuotame Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos.  

Komisiją vėl sužavėjo „Donos“ šokis „Slip“, apdovanotas I vieta. 
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Plungės rajono savivaldybės kultūros centras nuo balandžio 15 d. iki gegužės 20 d. organizavo 

pirmąjį virtualų respublikinį konkursą ,,XXI amžiaus talentai“. Kūrėjai iš visos Lietuvos turėjo 

galimybę varžytis muzikos, šokio, vokalo ir teatro kategorijose.  

Konkurse dalyvavo 87 dalyviai ir 26 šokių grupės bei muzikiniai kolektyvai iš Plungės, 

Jurbarko, Panevėžio, Klaipėdos, Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų ar rajonų. 

Jurbarko kultūros centrą šiame konkurse atstovavo du kolektyvai: merginų šiuolaikinio šokio 

kolektyvas ,,Dona“ ir liaudiškų šokių kolektyvas ,,Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė). 

Dalyvius vertino sričių profesionalų komisija:  

Šokio kategorijoje Jaunimo grupėje „Donai“ atiteko II vieta. 

 

Gruodžio 11 d. „Dona“ kartu su kitais Jurbarko kultūros centro kolektyvais – šiuolaikinio šokio 

kolektyvu „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunimo grupe 

(vad. J. Telišauskienė) ir liaudiškų šokių kolektyvu „Sūkurėlis“ (vad. I. Janauskaitė) –  pasirodė 

Trakuose vykusiame šokių festivalyje-konkurse „Merry Christmas, Baltic Amber Trakai“. Trakų 

kultūros rūmų didžiojoje scenoje pasirodė dalyviai iš visos Lietuvos, kurie atliko tautinius, 

šiuolaikinius, klasikinius, gatvės ir kitų stilių šokius. 

Šiame konkurse „Donos“ šokėjos taip pat įvertintos I-ąja vieta. 
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Liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ 

(vadovė Kristė Donauskienė, Ieva Janauskaitė) 

 

Liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ – vienas iš jauniausių Jurbarko kultūros centro 

kolektyvų, susikūręs 2020 metų pradžioje. 

 

Liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ virtualiai pasirodė vasario 20 – kovo 20 dienomis 

vykusiame Tarptautiniame virtualiame jaunųjų muzikantų ir šokėjų festivalyje-konkurse „Idėjų 

mugė“, kuriame taip pat dalyvavo ir daugiau Jurbarko kultūros centro šokių kolektyvų: merginų 

šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė), šiuolaikinio šokio kolektyvas 

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

Nors šiame konkurse „Sūkurėlis“ apdovanojimų nepelnė, pasirodymas renginyje tarp daugelio 

dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Australijos meninio ugdymo įstaigų, tapo dideliu 

stimulu jaunam kolektyvui tobulėti. 

 

Dar geresnis buvo „Sūkurėlio“ pasirodymas VšĮ „Edukateka“ kartu su Klaipėdos Sendvario 

progimnazija ir Klaipėdos Gedminų progimnazija organizuotame respublikiniame vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Pamario susuktinis“.  

Konkurse dalyvavo daugybė stiprių šalies kolektyvų, todėl labai džiugu, kad jame liaudiškų 

šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ pelnė I vietą. 

 

Kovo 26 dieną įvyko Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos organizuotas respublikinis vaikų ir 

mokinių nuotolinio šokių konkursas-festivalis „Šokio fiesta 2021“. Jame kartu su Jurbarko kultūros 

centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvu „Dona“ (vad. Kristė Donauskienė) bei šiuolaikinio šokio 

kolektyvas „Šypsena“ (vad. Jolanta Telišauskienė) dalyvavo ir liaudiškų šokių kolektyvas 

„Sūkurėlis“. Visus pasirodymus vertino kompetentinga komisija. 

Šiame konkurse „Sūkurėlis“ su šokiu „Treptinukė“ laimėjo I vietą. 

 

Balandžio 24 d. vyko Virtualus VII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis 

„Tek, saulele, tek“. Jame dalyvavo gausis būrys šokėjų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Gruzijos. 

Festivalyje dalyvavo Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ ir liaudiškų 

šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) jaunučių ir jaunuolių grupės. 
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Balandžio 29 d. įvyko nuotolinė Valstybinio ansamblio „Lietuva“ organizuoto projekto „Šoka 

Lietuva 2021“ transliacija. Jos metu buvo apdovanoti geriausi tautinių šokių kolektyvai. Šiemet pirmą 

kartą šokių konkurse dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio lietuvių kolektyvai iš viso pasaulio. 

Jurbarko kultūros centrą šiame šokių konkurse atstovavo net trys kolektyvai: liaudiškų šokių studija 

„Nemunėlis“ (vad. Jolanta Telišauskienė), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. Justė 

Lukauskienė) ir liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“. 

 

Pirmajame respublikiniame Plungės rajono savivaldybės kultūros centro nuo balandžio 15 d. 

iki gegužės 20 d. organizuotame konkurse ,,XXI amžiaus talentai“ dalyvavo 87 dalyviai ir 26 šokių 

grupės bei muzikiniai kolektyvai iš Plungės, Jurbarko, Panevėžio, Klaipėdos, Vilkaviškio, Kauno, 

Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų ar rajonų. Jurbarko kultūros centrą šiame konkurse atstovavo du 

kolektyvai: merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas ,,Dona“ (vad. Kristė Donauskienė) ir liaudiškų 

šokių kolektyvas ,,Sūkurėlis“. 

Dalyvius vertino sričių profesionalų komisija. Visų kategorijų: vokalas, teatras, muzika ir šokis 

dalyviai varžėsi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kategorijose. 

Šokio kategorijoje Jaunimo grupėje liaudiškų šokių kolektyvui „Sūkurėlis“ atiteko III vieta. 

 

Gruodžio 11 d. Trakuose vyko šokių festivalis-konkursas „Merry Christmas, Baltic Amber 

Trakai“. Trakų kultūros rūmų didžiojoje scenoje pasirodė dalyviai iš visos Lietuvos, kurie atliko 

tautinius, šiuolaikinius, klasikinius, gatvės ir kitų stilių šokius. 

Jurbarko kultūros centrą festivalyje-konkurse atstovavo šiuolaikinio šokio kolektyvas 

„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. I. 

Janauskaitė), liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunimo grupė (vad. J. Telišauskienė) ir liaudiškų 

šokių kolektyvas „Sūkurėlis“. 

Šiame festivalyje-konkurse „Sūkurėlis“ įvertintas I-ąja vieta. 
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Konstantino Glinskio teatras 

(vadovė Danutė Samienė) 

 

Birželio 12 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras po ilgų karantino 

suvaržymų svečiavosi Pagėgiuose, kur dalyvavo Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuotame 

teatro plenere ,,Kūrybos mintijimai pagal Vydūną“. Jurbarkiečiai parodė premjerinį spektaklį pagal 

R. Granauską „Kenotafas. Paminklas Mokytojai“ (rež. Danutė Samienė). 

 

Birželio 27-ąją Joniškio kultūros centre vyko Lietuvos mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja 

teatras!“. Tądien gausi Lietuvos mėgėjų teatro bendruomenė, susirinkusi net iš 39 šalies teatrų, 

sulaikę kvapą stebėjo išties iškilmingą ir prašmatnią apdovanojimų ceremoniją, kurią vedė Žagarės 

kultūros centro renginių organizatorius Andrius Petkauskas ir Valstybinio Šiaulių dramos teatro 

aktorė Nomeda Bėčiūtė. Ceremonijos metu įteikti „Tegyvuoja teatras!“ diplomai 71 mėgėjų teatro 

kūrėjams statulėlės: „Ryškiausią spektaklio scenarijų, inscenizaciją“, „Ryškiausią antro plano 

vaidmenį“, „Ryškiausią moters vaidmenį“, Ryškiausią vyro vaidmenį“, „Ryškiausią režisieriaus 

darbą“, „Ryškiausią spektaklio scenografiją“, „Ryškiausią muzikinį, garsinį spektaklio sprendimą“, 

„Ryškiausią debiutą“ bei „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“. 

 

Tarp daugelio Lietuvos teatrų neliko nepastebėtas ir Jurbarko kultūros centro Konstantino 

Glinskio teatras. Nominacija už „Ryškiausią vyro vaidmenį“ atiteko Konstantino Glinskio teatro 

aktoriui Kęstučiui Matuzui už rašytojo Romo vaidmenį Konstantino Glinskio teatro spektaklyje 

„Kenotafas. Paminklas mokytojai“, nominacijoje „Ryškiausią spektaklio scenarijų, inscenizaciją“ – 

Danutei Samienei už Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklio „Kenotafas. 

Paminklas mokytojai“ inscenizaciją. 

 

Liepos 6- ąją tradicinis teatrų festivalis „Rietavo vasaros vaidinimai 2021“ vyko jau tryliktąjį 

kartą. Jis buvo dedikuotas pirmojo viešo lietuviško spektaklio, suvaidinto Rietave, 112-os metų 

sukakčiai ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. 
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Šventė šurmuliavo Rietavo Oginskių Kultūros istorijos muziejaus kiemelyje, kur pavakary 

pamažu ėmė rinktis ir teatro mylėtojai, per metus labai išsiilgę gyvo teatro. Žiūrovai, po tradicinio 

šventės atidarymo – simbolinio rato ridenimo, lydymo Rietavo kultūros centro folklorinio ansamblio 

„Kadaginis“ (vad. Aida Liutikienė), Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio ir švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausios specialistės kultūrai Jolantos Bertauskienės pasveikinimo, 

turėjo galimybę pamatyti net tris spektaklius. Rietavo kultūros centro teatro „Ruoda“ komedija 

„Piniga piniga“ pagal K. Binkio pjesę „10 litų ir gyvybė“ (rež. Vincas Andriuška). Vėliau, persikėlę 

į Rietavo kultūros centro mažąją salę, visi įdėmiai stebėjo Klaipėdos VšĮ „Teorema“ teatro 

monospektaklį „Nelegalas“, kuriame vaidino profesionalus aktorius Adomas Stančikas (rež. Tomas 

Jašinskas). Trečiasis spektaklis vyko vėl po atviru dangumi, Rietavo Oginskių kultūros istorijos 

muziejaus kiemelyje. Žiūrovai turėjo galimybę pamatyti Jurbarko kultūros centro Konstantino 

Glinskio teatro spektaklį pagal Romualdą Granauską „Kenotafas. Paminklas mokytojai“. 

Čia pat, po visų pasirodymų, festivalio dalyviai ir žiūrovai, kartu su visais pasaulio lietuviais, 

prisijungė prie Tautiškos giesmės giedojimo. Garsiai, skambiai ir vieningai nuskambėjus Lietuvos 

himnui, sceną užvaldė televizijos muzikinių konkursų dalyviai, nuotaikingi ir energingi atlikėjai 

Rokas ir Laurynas.  

 

Liepos 10–11 dienomis Punske (Lenkija) vyko jubiliejinis XXX klojimo teatrų festivalis, 

skirtas tremties 80-sioms metinėms 

Prieš 30 m. Jurbarko Konstantino Glinskio teatras (tuomet liaudies teatras) dalyvavo I-ojoje 

klojimo teatrų šventėje Punske. Tuomet virš 100 dalyvių iš Lietuvos gana nelengvomis sąlygomis, 

bet su didžiuliu optimizmu kirto Lietuvos – Lenkijos sieną. 
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Dabar į XXX klojimo teatrų šventę teatras vyko laisvai ir džiugiai. Jurbarkiškiai parodė 

spektaklį pagal R. Granauską „Kenotafas. Paminklas Mokytojai“. Šventėje dalyvavo mėgėjų teatrai 

iš Skapiškio, Rokiškio, Anykščių (Lietuva), Suvalkų, Seinių, Punsko (Lenkija). 

 

Liepos 18 d. Konstantino Glinskio teatras kartu su Smalininkų „Ąžuolynės“ teatru savo 

gerbėjus pakvietė į spektaklį pagal Herkaus Kunčiaus pjesę „Jonas Sobieskis“ (rež. Albertas 

Vidžiūnas) Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyriuje. 

 

Rugpjūčio 8 d. Senovinės technikos muziejaus įkūrėjas Justinas Stonys visus kvietė atvykti į 

Smalininkus, kur vyko muziejininkystės šventei „Muziejų kelias“ skirtas renginys. 

Dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti šventinę muziejaus ekspoziciją, pasiklausyti svečių 

pasakojimų apie muziejaus knygų lobius bei aplankyti Smalininkų istorines vietas. Konstantino 

Glinskio teatras šioje šventėje dalyvavo su improvizacija „Tiltai į Mažąją Lietuvą. Smalininkai“ (rež. 

Danutė Samienė). 

 

Rugsėjo 3-ąją jungtinis Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras  ir Smalininkų 

„Ąžuolynės“ teatras Viešvilės gyventojams pristatė savo spektaklį Herkaus Kunčiaus „Jonas 

Sobieskis“.  
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Originalus ir įtraukiantis spektaklis nepaliko abejingų ir sulaukė pačių geriausių žiūrovų 

reakcijų. 

 

Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje rugsėjo 7-15 dienomis jau dešimtą kartą organizavo 

respublikinį renginių ciklą „Šiluvos Devyndienis“, kurio metu vyksta parodų pristatymai, koncertai 

ir mėgėjų meno teatrų pasirodymai. 

Rugsėjo 8-ąją Konstantino Glinskio teatras Šiluvos gyventojams turėjo galimybę parodyti savo 

naujausią kūrinį – spektaklį pagal R. Granauską „Kenotafas. Paminklas mokytojai“. Šiltas ir gražus 

vakaras, puikus spektaklis nepaliko abejingų ir suteikė daug gilių jausmų, minčių bei įžvalgų tiek 

žiūrovams, tiek aktoriams. 

 

Rugsėjo 17–19 dienomis Šakių kultūros centre vyko tradicinis respublikinis mėgėjų teatrų 

festivalis „Juokiasi ir verkia zanavykai“. Paskutinę festivalio dieną, rugsėjo 19-ąją, Konstantino 

Glinskio teatras Šakių žiūrovams pristatė savo naujausią darbą – spektaklį pagal Romualdą 

Granauską „Kenotafas. Paminklas mokytojai“. 

 

Spalio 14–17 dienomis Šilalės kultūros centre vyko Lietuvos teatrų festivalis. Ta proga į Šilalę 

sugužėjo teatrai iš Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Jurbarko. 

Spalio 16 d. Jurbarką festivalyje atstovavo jungtinis Jurbarko kultūros centro Konstantino 

Glinskio ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto Smalininkų kultūros centro „Ąžuolynės“ teatras. 

Jungtinis teatras festivalyje pristatė savo naujausią groteską – H. Kunčius „Jonas Sobieskis“. 

 

Spalio 29-ąją jungtinis Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras ir Smalininkų 

„Ąžuolynės“ teatras Gelgaudiškio gyventojams pristatė spektaklį Herkaus Kunčiaus „Jonas 

Sobieskis“. Originalus ir įtraukiantis spektaklis nepaliko abejingų. 
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Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ 

(vadovė Birutė Šneiderienė) 

 

Balandžio 6–8 dienomis Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija nuotoliniu būdu internete 

organizavo Tarptautinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Gintarinė aušra-2021“, skirtą progimnazijos 

75-mečiui. Per tris dienas festivalio programoje parodyta net 13 vaikų ir jaunimo teatrų iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Prancūzijos ir Ispanijos spektaklių, kuriuos vertino 

tarptautinė ekspertų komisija, vadovaujama Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatro specialistės 

Irenos Maciulevičienės. Komisija negailėjo dalyviams vertingų pastabų, draugiškos kritikos bei 

pelnytų pagyrimų. 

Šiame festivalyje turėjo galimybę pasirodyti ir vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, pristatęs 

spektaklį W. Mastrosimone „Pykšt pokšt, tu negyvas“ (rež. Birutė Šneiderienė). Nors visi supranta, 

kad žiūrėti spektaklio įrašą visai ne tas pat, kaip jį stebėti gyvai, jurbarkiečių spektaklis, nagrinėjantis 

skaudžias patyčių mokykloje, vienatvės ir smurto temas, sulaukė labai gerų žiūrovų reakcijų ir 

komisijos atsiliepimų. 

 

Birželio 10–13 dienomis Troškūnų miestelyje (Anykščių r.) bernardinų vienuolyne vyko 

stovykla jauniesiems teatralams iš įvairių Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų „TEATRaukime. Aukime 

su teatru. Teatro profesionalai Lietuvos vaikams ir jaunimui“, kurioje turėjo galimybę dalyvauti ir 

vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ jaunieji aktoriai. 

 

 

Per šias dienas „vaivorykštukai“ patyrė daugybę nuostabių teatrinių ir kultūrinių įspūdžių: 

klausėsi puikaus Gedimino ir Ainio Storpirščių koncerto, pamatė giliai sukrečiančius teatro „Atviras 

ratas“ spektaklius, režisuotus Aido Giniočio, „Karantino dienoraščiai“ ir „Juoda-balta“ bei Troškūnų 
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teatro studijos „Mes“ premjerinį spektaklį „Valanda iki dangaus“ (rež. Jolanta Pupkienė), teatro 

įgūdžius tobulino kūrybinėse laboratorijose su aktoriumi, režisieriumi, dramaturgu Justu Terteliu, 

charizmatiškąja aktore ir režisiere Violeta Trečiokaite-Mičiuliene, aktoriumi, režisieriumi, 

dramaturgu Aleksandru Špilevojumi, aktoriumi, retorikos mokytoju Vytautu Kontrimu, aktoriais ir 

muzikos pedagogais Gabrielia Kuodyte ir Tomu Kizeliu bei aktore Raminta Šniaukštaite. 

 

Birželio 26–27 dienomis Birštone vyko vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Jausmų sala“, 

kuriame kartu su kitais teatrais turėjo galimybę sudalyvauti vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ 

jaunesniųjų grupė, Birštono žiūrovams ir bendraamžiams iš kitų teatrų parodžiusi savo naują spektaklį 

Meganos Pesse absurdo komediją „Uždarų durų naktis“ (rež. Birutė Šneiderienė). 

 Festivalyje savo spektaklius pristatė taip pat Anykščių kultūros centro Troškūnų teatro studija 

„Mes“, parodžiusi dramą „Valanda iki dangaus“ (rež. Jolanta Pupkienė), Ignalinos gimnazijos teatras 

IKI – Daivos Čepauskaitės dramą „Musė“ (rež. Jolanta Narbutaitienė) bei šeimininkai – Birštono 

kultūros centro Jaunimo teatro studija, parodžiusi pagal Pakruojo Žemynos vidurinės mokyklos 

vienuoliktokų kūrybą pastatytą komediją „Angelas“. Beje, šią komediją visai neseniai buvo galima 

išvysti Jurbarke – ją yra pastačiusi „Vaivorykštės“ teatro vyresniųjų grupė. 

Tarp spektaklių festivalio dalyviai turėjo galimybę lipdyti iš molio (edukacinę programą „Molio 

magija“ pristatė tautodailininkas keramikas Vidas Radzevičius), muzikos kalba pabendrauti su 

Birštono meno mokyklos moksleiviais, o vakare – pasigėrėti Alytaus kolegijos multimedijos, dizaino 

ir leidybos technologijų studentų sukurtu lazerių šou. 

Antroji festivalio diena buvo skirta lėlių teatrui: Kauno valstybinis lėlių teatras parodė 

edukacinę programą-spektaklį „Baldis ir Vivaldis“ (rež. D. Krapikas, R. Bartininkaitė), o Utenos 

kultūros centro lėlių teatras „Zuikis Puikis“ – spektaklį „Drugys“ (rež. J. Baldauskienė). Festivalio 

pabaigoje naują albumą „Olivija“ pristatė Remis Rančys ir grupė. 

 

Birželio 30 – liepos 4 dienomis Troškūnų miestelio (Anykščių r.) centre esančiame bernardinų 

vienuolyne vėl šurmuliavo jaunieji teatralai – čia vyko XXI-oji edukacinė stovykla-festivalis 

„Troškimai“. Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ atstovės, kartu su kitais vaikų ir jaunimo teatrų 

aktoriais iš Troškūnų, Ignalinos, Pasvalio, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, praleido penkias nuostabias 

dienas teatro, muzikos, šokio ir dailės kūrybinėse laboratorijose, įkvepiančiuose koncertuose ir 

spektakliuose. 
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Teatrinius gebėjimus jaunieji aktoriai tobulino su aktoriais Gabrielia Kuodyte ir Tomu Kyzeliu, 

aktore, režisiere, teatrologe Violeta Trečiokaite-Mičiuliene, režisieriumi Gyčiu Padegimu, aktoriumi 

Vidmantu Fijalkausku ir mokytoja Milda Razauskiene, į muzikos ir ritmo pasaulį niro kartu su teatro 

„Teatriukas“ aktoriais Dalia Mikoliūnaite ir Žilvinu Ramanausku, teatro ir kino aktoriumi Andriumi 

Povilausku, japoniško buto šokio pamokas gavo iš teatro „Okarukas“ įkūrėjos aktorės Ingos Sakurako 

san, viešojo kalbėjimo įgūdžius tobulino su aktoriumi Vytautu Kontrimu, Troškimų dienoraščius rišo 

su Meno terapijos ir socializacijos instituto „VYTA“ edukatore Egle Daubaraite, o naujus pojūčius 

patirti jiems padėjo aktorė Raminta Šniaukštaitė, ne tik vedusi teatro kūrybinę laboratoriją, bet ir 

maudžiusi stovyklautojus gongų garsuose. 

 Įspūdinga buvo ir festivalio meninė dalis – Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios požemiuose vyko 

Clara Giambino ir grupės, Sauliaus ir Jokūbo Bareikių, Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio 

koncertai, šokio teatro „Okarukas“ performansas „Voyager“, režisieriaus Sauliaus Varno spektaklis 



138 

 

pagal S. Beketą „Dabar manyje visai kita ugnis“. Šeštadienio vakarą didžiojoje scenoje bernardinų 

vienuolyno kieme griaudėjo elektroninio roko grupės „Royce“ ir Manto Jankavičiaus su grupe 

koncertas. 

 

Rugsėjo 9–11 dienomis Šiauliuose vyko XIII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis 

„Baltoji varnelė“. Festivalis gražiai įsiliejo į tuo pačiu metu vykusias Šiaulių miesto dienas ir sukvietė 

daugybę vaikų ir jaunimo teatrų iš visos Lietuvos.  

   
 

 

„Vaivorykštukai“ žiūrėjo bendraamžių spektaklius, džiaugėsi Šiaulių miesto dienų renginiais, 

rugsėjo 10-ąją festivalyje parodė savo naujausią spektaklį Meganos Pesse „Uždarų durų naktis“, o 

rugsėjo 11-ąją, šeštadienį, dalyvavo gatvės teatrų pasirodyme pėsčiųjų bulvare. 

 

Spalio 9-ąją, Ukmergės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Nykštukas“ šventė 

veiklos 30-metį. 
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Ta proga jie savo draugus ir kolegas iš Ignalinos, Birštono, Troškūnų (Anykščių r.) ir Jurbarko 

sukvietė į vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Nenuoramos“. 

 Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ festivalyje pristatė savo naujausią spektaklį – Meganos 

Pesse absurdo komediją „Uždarų durų naktis. Festivalyje netrūko linksmos muzikos ir dainų, teatrinių 

užsiėmimų bei smagių ir įdomių pokalbių su bendraamžiais iš kitų teatrų. 

 

Spalio 23–24 dienomis Ignalinos kultūros centre vyko XXVI vaikų ir jaunimo teatrų festivalis 

,,Bildučiai". Džiaugiamės, kad šio festivalio dalimi, kaip ir kasmet, kartu su bendraamžiais iš 

Ignalinos, Alytaus, Plungės, Joniškio, Pasvalio, Birštono, Anykščių r. Troškūnų, turėjo galimybę 

pabūti ir vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė. Tarp 9 spektaklių mažiems ir dideliems gražiai 

pasirodė ir nuskambėjo ir jurbarkiečių spektaklis „Angelas“ pagal Pakruojo Žemynos vidurinės 

mokyklos vienuoliktokų kūrybą (rež. Birutė Šneiderienė). Nepaisant neįprastos erdvės (spektaklį teko 

vaidinti ne scenoje, o fojė), jaunieji „Vaivorykštės“ aktoriai žiūrovams pristatė įsimenantį ir įspūdingą 

pasirodymą. 

  

Festivalį aplankė bei jo programą praturtino ,,Normalus teatras" iš Vilniaus ir šiltą bei 

jausmingą koncertą dovanojusi atlikėja Ieva Narkutė. 

 

Gruodžio 1-ąją Jurbarko kultūros centrą 

pasiekė džiugi žinia – teatras „Vaivorykštė“ 

tapo nuotolinės Lietuvos vaikų ir jaunimo 

teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ laureatu 

net dviejose kategorijose: vaikų teatrų – už 

spektaklį Meganos Pesse „Uždarų durų naktis“, 

o jaunimo teatrų – už spektaklį „Angelas“ pagal 

Pakruojo Žemynos vidurinės mokyklos 

vienuoliktokų kūrybą. 
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Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ 

(vadovė Loreta Zdanavičienė) 

 

Rugsėjo 10 d. Šiluvoje vyko renginių ciklas „X Šiluvos devyndienis“. Šio ciklo renginiai 

prasidėjo rugsėjo 6 d. ir vyks iki pat rugsėjo 14 dienos – kasdien žiūrovams bus pristatomas vis kitas 

spektaklis. Savo spektaklį, rugsėjo 10 d., po Šiluvos atlaidų Šv. Mišių, jaukioje Šiluvos kultūros namų 

salėje pristatė klojimo teatras „Mituvis“. Susirinkusieji stebėjo nuotaikingą spektaklį S. Kancevyčiaus 

„Jubiliejinis sveikinimas“ (rež. Loreta Zdanavičienė). 

 

 

Spektaklių metu žiūrovai rinko geriausio vaidmens atlikėją ir juo tapo Girdžių klojimo teatro 

aktorius Jonas Zaronas už Danieliaus Birbalo vaidmenį.  

 

Spalio 16 d. Šakiuose vyko XXXII-oji respublikinė klojimo teatrų krivūlė. Jos metu ant scenos 

lipo 5 šalies teatrai, tarp jų ir klojimo teatro „Mituvis“ artistai. Žiūrovams girdžiškiai parodė 

komediją, pastatytą pagal Juozo Grušo kūrinį „Kelionė su kliūtimis“ (rež. Loreta Zdanavičienė). 

  

Teatras „Mituvis“ yra nuolatinis klojimo teatrų krivūlių dalyvis, ne kartą laimėjęs ir 

pagrindinius krivūlės prizus, o 2014 metais respublikinį teatrų renginį organizavęs Girdžiuose. Šįkart 

autoritetinga komisija, kurią sudarė: prof. dr. Petras Bielskis, Klaipėdos universiteto dėstytojas prof. 

dr. Rimantas Balsys, krivūlės dvasinis įkvėpėjas J.E vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Laukuvos 

seniūnijos seniūnas ir prizo steigėjas Virgilijus Ačas, teatrologas Darius Peckus vertino teatrų 

pasirodymus. 

Padėkos raštais už puikiai atliktus vaidmenis spektaklyje „Kelionė su kliūtimis“ apdovanoti 

„Mituvio“ aktoriai: Inga Andriulaitienė ir Jonas Zaronas. O pagrindinis prizas – atiteko šventės 

šeimininkams – Šakių Zanavykų teatrui, kuriam vadovauja Gražina Guzovijienė. 
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Lapkričio 20 d. klojimo teatras „Mituvis“ dalyvavo Domeikavos (Kauno r.) laisvalaikio salėje 

vykusiame X-jame tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Maskaradas“. Festivalyje taip pat 

dalyvavo teatrai iš Telšių, Bajorų (Rokiškio r.), Voškonių. Festivalis atidarytas Lietuvos kultūros 

tarybos remiamo projekto „Metai su V, Mačerniu“ renginiu. 

  

Džiaugiamės, kad Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ spektaklis „Kelionė su kliūtimis“ pagal. J. 

Grušą festivalio komisijos, susidedančios iš humanitarinių mokslų daktarės, teatrologės Deimantės 

Stonkuvienės, teatro mokytojos-ekspertės Vitalijos Vyšniauskaitės bei Kauno rajono savivaldybės 

administracijos kultūros skyriaus vyr. specialistės Onutės Adomonienės, vienbalsiai pripažintas 

geriausiu, o teatrui įteiktas skulptoriaus M. Petrausko sukurtas „Grand Prix“. 
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Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ 

(vadovė Birutė Šneiderienė) 

 

Rugsėjo 4 d. Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabalių k. (Vilkaviškio r.) vyko tradicinis 

Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“. Tradiciškai šiame festivalyje dalyvavo teatras 

„Pakeleivis“. Taip pat festivalio žiūrovus džiugino Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 

lėlių teatras „Močiutės šėpukė“ (vad. V. Samuolienė), Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo 

„Rudenėlis“ mėgėjų teatras „Kertė“ (vad. L. Gaurylienė) ir „Teatras Arbatvakariai“. 
 

 

Skirsnemuniškiai puikiai šio festivalio publikai parodė savo naujausią spektaklį N. Gogolio 

„Revizorius“ (rež. Birutė Šneiderienė), kuris taip sužavėjo žiūrovus, kad buvo pripažintas geriausiu 

spektakliu, o apdovanojimas už geriausią vyro vaidmenį įteiktas Jonui Tamošaičiui. 

 

Rugsėjo 19-ąją teatras „Pakeleivis“ lankėsi Šeduvos kultūros ir amatų centro Alksniupių 

kultūros namuose (Radviliškio r.), kur vyko respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Rampų šviesoje 

2021“. Skirsnemuniškiai Alksniupių gyventojams parodė savo naujausią darbą – komediją 

„Revizorius“ pagal N. Gogolį, už kurį žiūrovai negailėjo plojimų, o festivalio organizatoriai – šilto 

priėmimo. 

  

Spalio 22-ąją teatras „Pakeleivis“ savąjį „Revizorių“ parodė Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto 

kultūros centro Viešvilės skyriuje. Ši šmaikšti, skirsnemuniškių energingai ir spalvingai įkūnyta 

komedija niekur nepalieka abejingų, tad ir Viešvilės gyventojai pasidavė jos kerams ir negailėjo 

teatrui audringų plojimų. 
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Lapkričio 28-ąją teatras „Pakeleivis“ patraukė kitapus Nemuno, į Griškabūdį, kur Suvalkijos 

žiūrovams pristatė šmaikščią Nikolajaus Gogolio komediją „Revizorius“. 

  

Linksma ir ironiška komedija apie korumpuotus provincijos miestelio valdininkus, jauną 

plevėsą iš Peterburgo palaikiusius revizoriumi, suteikė žiūrovams daug gražių emocijų. 
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Moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ 

(vadovė Olga Jurėnienė) 

 

Rugpjūčio 1 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. 

Andžela Jagminaitė) ir moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ svečiavosi Raseiniuose, kur prie 

Sujainių tvenkinio nuvilnijo respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“.  

  

Įvairialypis renginys pritraukė gausų būrį dalyvių ir žiūrovų, netrūko pramogų. Šeimomis 

atvykusieji prie Sujainių tvenkinio galėjo pasiklausyti geriausių ir populiariausių visų laikų šlagerių, 

o vaikai kūrybines idėjas galėjo perteikti piešdami piešinius, kiekvienas atvykęs galėjo  pasigaminti 

įvairių rankdarbių. Šlagerių šventėje dalyvavo vokaliniai ansambliai iš visos Lietuvos. Nuskambėjus 

finalinei dainai prasidėjo vakaro programa, kurioje visus linksmino populiariosios scenos atlikėjai 

Paulius Stalionis ir Edmundas Kučinskas. 

 

Rugsėjo 4-ąją Pilies I k. gyventojus sukvietė jaukus, istoriją menanti, bibliotekininkės Jūratės 

Jucikienės organizuotas renginys „Saleziečiai Vytėnuose“, papuoštas įspūdingu Karinių oro pajėgų 

orkestro pasirodymu, skambiomis moterų vokalinio ansamblio „Vikinda“ bei operos solistės Linos 

Urniežiūtės dainomis. 

Brolių saleziečių pasakojimai sugrąžino į praeitį, priminė sunkų jų kelią. Čia pat vyko žvakių 

liejimas, rankdarbių paroda. 
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Lapkričio 26 d. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciniame centre vyko jau 

tradiciniu tapęs retro muzikos koncertas „Rudens melodija", kuriame penktadienio vakarą susirinko 

būrys nuostabių atlikėjų. 

Vakarą pradėjo šeimininkai, vokalinis moterų ansamblis „Melodija”, vadovaujamas Loretos 

Šimkevičienės. Jautrias sielai melodijas žiūrovams dovanojo moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“, 

Kauno rajono Kulautuvos vokalinis ansamblis „Kulautuvietis“ (vad. Martynas Beinaris) bei solistas 

Naglis Mačėnas. 
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Moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ 

(vadovė Andžela Jagminaitė) 

 

Gegužės 17 d. Šakių kultūros centre vyko respublikinis virtualus dainos konkursas „Meilės 

melodijos“, skirtas lietuviškos meilės deivės Mildos dienai paminėti. Konkurse dalyvavo 18 atlikėjų 

iš visos Lietuvos: Kėdainių, Raseinių, Šakių, Kauno, Marijampolės, Jurbarko, Kybartų, Prienų, 

Vilkaviškio. Jurbarko kultūros centrą konkurse atstovavo du kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis 

„Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė) ir moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. 

 

Rugpjūčio 1 d. moterų ansamblis „Raskila“ kartu su Skirsnemunės skyriaus moterų vokaliniu 

ansambliu „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) svečiavosi Raseiniuose, kur prie Sujainių tvenkinio 

nuvilnijo respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“. 

  

 

Rugpjūčio 14 d. Rotuliuose prie bendruomenės namų vyko Žolinių šventė. Šventėje dalyvavo 

žolininkas, farmacininkas, natūralios medicinos žinovas Virgilijus Skirkevičius ir skyriaus moterų 

vokalinis ansamblis „Raskila“. 

Dainininkės atliko specialiai šiai šventei parengtą programą, kurioje skambėjo gražiausios 

lietuviškos dainos. 
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SVARBIAUSI JURBARKO KULTŪROS CENTRO IR JO DARBUOTOJŲ PASIEKIMAI 

2021 METAIS 

 

Po Laisvės gynėjų dienos Jurbarko kultūros centras sulaukė 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėkos už aktyvų dalyvavimą 2021 

m. sausio 13 d. visoje Lietuvoje  vykusioje pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje prisiminti ir paminėti istorinės 

mūsų Tautos pergalės prieš agresorių 30-ąsias metines. 
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KITI SVARBŪS 2021 METŲ ĮVYKIAI 

 

VIDMANTAS MISEVIČIUS 

(1962–2021) 

 

Rugsėjo 11-ąją netikėtai Amžinybėn išėjo ilgametis Jurbarko kultūros centro darbuotojas 

Vidmantas Misevičius... 

Vidmantas Misevičius gimė 1962 metais Klaipėdoje. Mokėsi 

Jurbarke, 1982-aisiais baigė Šiaulių aukštesniosios muzikos mokyklos 

klarneto specialybės kursą. Tik baigęs mokslus Vidmantas iš karto 

įsiliejo į Jurbarko rajono kultūrinį gyvenimą: tapo Skirsnemunės 

kultūros namų meno vadovu, kurį laiką dirbo ir šių kultūros namų 

direktoriumi, subūrė etnografinį ansamblį, kuris ne tik aktyviai 

koncertuodavo Skirsnemunėje ir išvykose, bet ir dalyvavo Dainų 

šventėse, taip pat vadovavo vokaliniam ansambliui Vytėnuose, 

organizuodavo įvairius kultūrinius renginius. Iki šiol šventėse skamba 

Vidmanto sukurtas Skirsnemunės himnas. 

Daug metų Vidmantas Misevičius buvo gerai jurbarkiečiams 

pažįstamo pučiamųjų instrumentų orkestro „Bišpilis“ koncertmeisteriu, 

grojo ir dainavo kapeloje „Šilas“. Pastaraisiais metais Vidmantas dirbo Jurbarko kultūros centre 

scenos darbininku, sargu. 

Aplinkiniai Vidmantą pažinojo kaip be galo paslaugų, geranorišką, draugišką žmogų, visada 

pasiruošusį padėti... 

 

Kultūros centro darbuotojų išvyka į Biržus. Jurbarko kultūros centro darbuotojai, siekdami 

užmegzti kūrybinius ryšius bei pasidalinti idėjomis mielai bendradarbiauja bei dalinasi patirtimi su 

kitų Lietuvos savivaldybių kultūros centrais. 

Spalio 5-ąją gerai nusiteikusių darbuotojų būrys išvyko į tolimuosius Biržus. Pakeliui aplankę 

puikųjį Pakruojo dvarą, Biržų kultūros centre susitikome su kolegomis, apie šio centro darbą įdomiai 

papasakojo centro direktorius Romas Lesevičius. Vėliau susipažinome su įžymiausiomis šio puikaus 

miesto ir rajono vietomis.   
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PABAIGOS ŽODIS 

 

2021-ieji Jurbarko kultūros centrui buvo išties nelengvi. Tebesitęsiantys kultūros centro 

didžiosios salės remonto darbai labai sumažino didesnių profesionaliojo meno renginių organizavimo 

galimybę, o pasaulinė korona viruso pandemija trukdė pasiekti žiūrovus.  

Nepaisant to, kultūros centro darbuotojai sunkiomis sąlygomis nenuleido rankų, ieškojo ir 

tebeieško naujų išraiškos bei renginių organizavimo formų: nuotoliniu būdu organizavo mėgėjų meno 

kolektyvų repeticijas, kūrė kino filmus, sveikinimus, virtualius renginius bei koncertus, o tik atsiradus 

galimybei – džiugino savo žiūrovus įvairiais tiek tradiciniais, tiek naujais renginiais. Pažvelgę į 

praėjusius metus, galime drąsiai pasakyti: mes mylime savo darbą! 

 


