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JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI 

 

GIRDŽIŲ SKYRIUS 

 

Trys Karaliai. Sausio 6-ąją Girdžių gyventojus, kaip ir kasmet, lankė trys karaliai. Nešdami 

savo dovanas – auksą, smilkalus ir mirą – jie linkėjo girdžiškiams gerų metų, Tikėjimu, Viltimi ir 

Meile įveikti visas negandas. 

 

Laisvės gynėjų diena. Koronaviruso pandemija ir karantinas apribojo Laisvės gynėjų dienos 

30-mečio paminėjimą.  Tačiau Girdžiuose prie skyriaus pastato buvo įrengta meninė instaliacija, prie 

kurios sausio 13-ąją per visą dieną buvo galima uždegti atminimo žvakeles žuvusiems už Lietuvos 

laisvę. 

Skyrius taip pat prisidėjo prasmingos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ – sausio 

13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės ir taip 

pagerbti kovojusieji ir žuvusieji už Laisvę. 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Minėdami Vasario 16-ąją skyriaus darbuotojai 

trispalviais paukščiais išpuošė Girdžių Sąjūdžio aikštę. 

Virtualus skyriaus sveikinimas, kuriame skambėjo Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno 

vadovės Aistės Tomkeviūtės-Pajaujienės atliekama Vytauto Kernagio daina „Baltas paukštis“ ir 

Girdžių seniūno Mindaugo Dilio žodžiai apie šią šventę, buvo paskelbtas Jurbarko kultūros centro 

Facebook puslapyje ir Youtube kanale, https://www.youtube.com/watch?v=cUVDEay1jTA 

(nuotraukos Algimanto Vizbaros, montavo Rūta Vasiliauskienė). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUVDEay1jTA
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-oji Girdžiuose vėlgi buvo paminėta 

virtualiu renginiu „Atgimimo Trispalvė šiandien“, pasakojančiu apie ypatingą, nuo Sąjūdžio laikų 

išsaugotą vėliavą, valstybės švenčių proga iškeliamą Girdžių Sąjūdžio aikštėje, 

https://www.youtube.com/watch?v=5O-8V9hYucE (filmavo ir montavo Audrius Sinkus). 

 

Gedulo ir Vilties diena. Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Šiai tragiškai datai atminti 

Girdžių kapinėse prie kryžiaus žuvusiems už Lietuvos laisvę vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. 

Susirinkusieji renginį pradėjo visuotine Tylos minute, pagerbdami žuvusius skaudžioje tremtyje. 

Renginio metu buvo perskaityta seniūnijos teritorijoje gyvenusių ir tremtį išgyvenusių 

girdžiškių pavardės. Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys papasakojo apie šios dienos reikšmę visai 

mūsų tautai ir tremtį išgyvenusiųjų artimiesiems. Jautrias eiles apie Tėvynės ilgesį skaitė Algimantas 

Vizbara ir Loreta Zdanavičienė, skambėjo tremties meto dainos ir prisiminimai. Renginys užbaigtas 

uždegant atminimo žvakeles. 

 

„Girdžių krivūlė“. Liepos 4 d. į Girdžių lanką gausiai rinkosi girdžiškiai ir miestelio svečiai – 

čia vyko tradicinė teatrų šventė „Girdžių krivūlė 2021“. Žiūrovus pasveikino ir tradiciškai pradėjo 

triskart subeldę krivūle bei varpu paskambinę Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys ir šventės rėmėjas 

Daivaras Rybakovas.  

Sugiedojus Lietuvos himną į klojimo sceną pradėjo žengti aktoriai. Gausiai susirinkusiems 

šventės žiūrovams savo spektaklius pristatė Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro teatras (rež. 

Vaida Brazaitienė) spektaklį K. Binkio poemą „Tamošius bekepuris“, Klausučių kultūros centro 

Juodaičių skyriaus dramos būrelis „Kultuvė“ (rež. Birutė Jurkšienė), spektaklį V. Laborešnych 

„Pažymėtina data“, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (rež. Loreta 

Zdanavičienė) spektaklį S. Kancevyčiaus „Jubiliejinis sveikinimas“. 

https://www.youtube.com/watch?v=5O-8V9hYucE
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Šventės pabaigoje visų teatrų vadovai apdovanoti simbolinėmis Girdžių klojimo dovanėlėmis 

bei padėkos raštais. 

 

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Graži tradicija Valstybės 

(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną giedoti Lietuvos himną jau daug metų draugėn 

suburia visus lietuvius visame pasaulyje. 

Girdžių Sąjūdžio aikštėje prieš 21 val. susirinkusiems gyventojams koncertavo Jurbarko 

kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. A. Vizbara) ir solistė Rugilė Urbaitė. 

Lygiai 21 val. girdžiškiai kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedojo „Tautišką giesmę“, o po to dar 

neskubėjo skirstytis – kartu dainavo ir gražiai bendravo. 

 

Oninės. Liepos 24-25 dienomis girdžiškiai ir Girdžių miestelio svečiai šventė Onines. Jau tapo 

tradicija šią šventę švęsti dvi dienas. Pirmoji diena buvo skirta knygos „Girdžiai. Istorijos atodangos“ 

pristatymui, o antroji – atlaidams. 

Liepos 25 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 
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Magdelietės bažnyčioje. 12 val. prasidėjusios Šv. Mišios sukvietė gausų būrį girdžiškių ir iš svetur 

grįžusių artimųjų bei draugų.  

 

 

 

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. 
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Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys pasveikino visas Onas bei Onutes, įteikė joms po rožės 

žiedą. Šventės metu vyko loterija, kurios metu buvo galima laimėti vertingų prizų. Mažųjų laukė 

batutas.  

 

Be visų pramogų ir staigmenų, šventės dalyvių laukė puiki šventinė programa. Scenoje 

gražiausias, skambiausias ir romantiškiausias muzikines programas Girdžiams dovanojo Jurbarko 

kultūros centro kolektyvai: merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. Kristė Donauskienė), 

liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė), kapela „Santaka“ (vad. Petras 

Pojavis), moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė), Girdžių skyriaus 

vokalinis ansamblis (vad. Algimantas Vizbara), Girdžių skyriaus vokalinio ansamblio solistė Rugilė 

Urbaitė (vad. Algimantas Vizbara), solistė Rimantė Stonkutė ir linksma vaikinų grupė „Bičiuliai“. 

Oninės tęsėsi ilgai – visi linksminosi smagioje lietuviškoje diskotekoje ir džiaugėsi dar viena 

gražia Girdžių švente. 

 

„Pirk, parduok arba dykai atiduok“. Spalio 2 d. visi girdžiškiai ir miestelio svečiai skubėjo 

į Girdžių buvusios seniūnijos aikštę, kur vyko tradicinis teatralizuotas turgus „Pirk, parduok arba 

dykai atiduok“. 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, saulėtą šeštadienio popietę, sugužėję į linksmą būrį tikri ir persirengėliai turgaus pirkėjai 

galėjo pasiklausyti skambių Jurbarko kultūros centro kapelos Santaka“ (vad. Petras Pojavis) 

muzikantų melodijų ir dainų, pasigrožėti įvairiais auksarankių meistrų rankdarbiais, užaugintomis 

daržovėmis bei kitomis rudens gėrybėmis, paragauti troškinio, kurį virė pats Girdžių seniūnas 

Mindaugas Dilys. Žinoma, visi norintieji galėjo ir iš tiesų pirkti, derėtis bei bendrauti – kaip tikrame 

lietuviškame turguje. Linksmieji turgaus vedliai kvietė visus bendrauti, ragauti, pirkti, bei dalyvauti 

smagiuose žaidimuose. 
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Su šmaikščiais pasišnekučiavimais, skaniomis vaišėmis bei gausiomis rudens gėrybėmis 

atsisveikinta iki kitų metų. 

 

„Po savo stogu“. Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius turi gražią tradiciją – po rudens 

darbų miestelio gyventojus sukviesti į jaukią, muzika, dainomis ir šiltais žodžiais skambančią, 

vakaronę „Po savo stogu“, skirtą ne tik pralinksminti bei pradžiuginti, bet ir padėkoti Girdžių krašto 

gyventojams, mielai prisidedantiems prie miestelio švenčių organizavimo. 
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Lapkričio 27-ąją, šeštadienį, „Po savo stogu“ visus Girdžių gyventojus pakvietė Jurbarko 

kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. Algimantas Vizbara) bei klojimo teatras 

„Mituvis (vad. Loreta Zdanavičienė). Jaukios skyriaus salės scenoje gražiai skambėjo vokalinio 

ansamblio dainos, šmaikščios teatro aktorių replikos, kuriomis buvo pašlovinami visi rėmėjai, 

Girdžių seniūno Mindaugo Dilio padėkos žodžiai. 

Net ir pasibaigus šventės programai susirinkusieji neskubėjo skirstytis – juk kaimyniškai 

pasišnekučiuoti taip smagu, o jaukiai bendravo prie arbatos puodelio, klausydami Girdžių skyriaus 

kultūrinės veiklos organizatoriaus Algimanto Vizbaros atliekamų dainų, šoko, žaidė žaidimus. 

 

Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Visą rajoną apėmęs prieššventinis kalėdinių eglučių įžiebimo 

maratonas baigėsi gruodžio 17-ąją įžiebus žaliąją gražuolą Girdžių kaime. 

 

 

Artėjančias gražiausias metų šventes Girdžių gyventojai pasitiko dainelėmis ir žaidimais, 

Kalėdų seneliu ir nykštukų palyda. Ir su įspūdingu šventiniu fejerverku. 
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SKIRSNEMUNĖS SKYRIUS 

 

Trys Karaliai. Sausio 6-ąją aplankę Jurbarką, Trys Karaliai patraukė į Skirsnemunę. 

Laikydamiesi karantino ribojimų – kaukių ir saugaus atstumo – senovės Rytų išminčiai palinkėjo 

Skirsnemunės krašto gyventojams sveikatos, laimės ir gerovės... 

  

 

 

 

Laisvės gynėjų diena. Prisimindami Sausio 13-osios žuvusiuosius, dėl jų liūdėdami ir jais 

didžiuodamiesi, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus darbuotojai miestelio centre sukūrė 

meninę instaliaciją Sausio 13-osios aukoms atminti... 

  

 

Skyriaus darbuotojai taip pat prisidėjo prie prasmingos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, 

nes liudija“ – sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegtos vienybės ir atminimo 

žvakutės ir taip pagerbti kovojusieji ir žuvusieji už Laisvę. 

 

Užgavėnės. 2021-aisiais Užgavėnės sutapo su vasario 16-ąja, 

todėl tą dieną žiemos išvarymui buvo skirta gal kiek ir mažiau 

dėmesio, negu paprastai.  

Vis dėlto miestelio aikštėje prie skyriaus pastato iškilusi Morė 

skirsnemuniškiams priminė, kad netrukus baigsis ne tik žiema, bet 

ir visos negandos. 
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Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Nors dėl karantino renginių rengti pažymint Vasario 16-

ąją nebuvo galima, skyriaus darbuotojai, siekdami pažymėti šią dieną, trispalviais kaspinais papuošė 

teritoriją prie Atminimo akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms. 

 
  

Šventinis renginys persikėlė į virtualią erdvę – čia paskelbtas filmas „Skirsnemunė – Lietuvai“, 

kuriame poetės, dramaturgės Dalios Tarailienės įžvalgas „Žvilgsnis į 1918 metų vasario 16-ąją“ 

skaitė Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytoja Rūta Zmejauskienė, dainas 

atliko skirsnemuniškė dainininkė Patricija Gadliauskienė, Bernardo Brazdžiono eiles skaitė 

moksleivė Mingailė Požėlaitė, o sveikinimo žodį tarė Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis, 

https://www.youtube.com/watch?v=KXSRNUr1z-Q (filmavo ir montavo Audrius Sinkus). 

 

„Iš Močiutės skrynios“. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 5-ąją, 

Skirsnemunės skyriaus pastato langus papuošė Švendriškių kaimo gyventojos Laimos Bružienės 

išsaugotos jos mamos Danutės Adomaitienės austos lovatiesės. 

Kokių tik lobių neslypi mūsų mamų, močiučių skryniose... Laimutė Bružienė ten surado ir 

visiems parodė savo mamos Danutės Adomaitienės (1933–2008) austus audinius.  

Mama buvo lauko darbininkė kolūkyje, prisimena L. Bružienė, austi pradėjo gal 15 metų. Tai 

buvo pomėgis, ne darbas – audė saviems, giminėms, kitiems nepardavinėdavo. Pas patyrusią audėją 

atvažiuodavo netgi studentų iš Vilniaus, klausydavosi jos tarmės, domėjosi linais, audimu, o ji 

pasakodavo jiems „lino mūką“... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXSRNUr1z-Q
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Su Kovo 11-ąja virtualiame renginyje 

„Gražiausias žiedas – Lietuva“ visus sveikino skirtingų kartų skirsnemuniškiai: darželinukai Romilija 

Visockytė, Miglė Žalpytė ir Arijus Marijošius, moksleivis Eurikas Valiukonis su broliu Einiumi, 

senieji skirsnemuniškiai Pranciškus Jonikis, Anelė Liutkevičienė, Stefanija Sinkuvienė, 

Skirsnemunės  Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė, 

Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, 

kraštietė poetė Vitalija Maksvytė ir kiti, 

https://www.youtube.com/watch?v=PTl9QFKVhVU&t=313s (filmavo ir montavo Audrius Sinkus). 

 

Motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Gegužės 2 d. Jurbarko kultūros 

centro Facebook puslapyje pristatytas Skirsnemunės skyriaus filmas „Iš Močiutės skrynios...“, skirtas 

Motinos dienai, kuriame savo prisiminimais apie močiutę Domicelę Gudžiūnienę ir mamą Danutę 

Adomaitienę dalinosi Laimutė Bružienė, https://www.youtube.com/watch?v=0x3bf5CNHVw 

(režisierė Birutė Šneiderienė, filmavo ir montavo Audrius Sinkus). 

 

Tėvo diena. Švenčiant Tėvo dieną, birželio 6-ąją, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės 

skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) skirnemuniškius pakvietė į tai 

progai skirtą koncertą. „Vikindos“ moterys klausytojams pristatė atnaujintą repertuarą, kuriame 

skambėjo nemažai naujų kūrinių, sulaukusių nuoširdžių publikos aplodismentų. 

  

 

O socialinio tinklo Facebook Jurbarko kultūros centro puslapyje birželio 6-ąją pasirodė net 

dviejų Skirsnemunės skyriaus darbuotojų inicijuotų dokumentinių filmų premjeros. 

Filmas „Laike sustingusios akimirkos“ pasakoja apie senąjį Skirsnemunės krašto fotografą 

Pranciškų Jonikį, be kurio daugybę metų neapsieidavo nė vienas svarbus įvykis, 

https://www.youtube.com/watch?v=USpg1XM-_Oc&t=28s (režisierė Birutė Šneiderienė, filmavo ir 

montavo Audrius Sinkus), 
 https ://www.youtube.com/wa tch?v=USpg1XM-_Oc &t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=PTl9QFKVhVU&t=313s
https://www.youtube.com/watch?v=0x3bf5CNHVw
https://www.youtube.com/watch?v=USpg1XM-_Oc&t=28s
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Filmas „Namai, į kuriuos norisi sugrįžti“ pasakoja apie savamokslį medžio drožėją ir kalvį iš 

Sliekiškių kaimo Vidmantą Neverdauską, per du dešimtmečius savo sodybą pavertusį įspūdingu 

muziejumi po atviru dangumi, https://www.youtube.com/watch?v=BMWwUqcZ-RM&t=26s 

(režisierė Birutė Šneiderienė, filmavo ir montavo Audrius Sinkus). 

 

Gedulo ir Vilties diena. Birželio 14-ąją skirsnemuniškiai susirinko prie akmens, skirto 

Skirsnemunės krašto žmonėms, paminėti Gedulo ir Vilties dienos.  

https://www.youtube.com/watch?v=BMWwUqcZ-RM&t=26s


74 

 

Susirinkę gyventojai bei Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai 

klausėsi jaunųjų šaulių poetinės kompozicijos, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus 

moterų vokalinio ansamblio „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) atliekamų dainų. Apie Gedulo ir Vilties 

dienos prasmę kalbėjo mokytoja Karolina Kliukienė.  

Tremties pradžios 80-mečiui paminėti skverelyje prie akmens pasodinta Rojaus obelaitė, 

simbolizuojanti lietuvių tautos gyvybingumą bei atgimimą. Susirinkusieji sustingo tylos minutėje, 

pagerbdami tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų. 

 

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Skirsnemunės gyventojai prie 

seniūnijos rinkosi jau 19.30 val. ir džiaugėsi gražia kultūrine programa – Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokinių atlikta kompozicija, skirta lietuvių kalbai, kurią parengti 

jiems padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laura Kuncaitienė, bei Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatro „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) nuotaikingu spektakliu pagal 

Žemaitę „Trys mylimos“. 

Vėliau susirinkusieji patraukė prie seniausio Skirsnemunėje Vytauto Didžiojo ąžuolo, kur 

skambėjo Skirsnemunės poetės Julijos Galbuogienės patriotiniai posmai, senųjų skirsnemuniškių 

prisiminimai bei linkėjimai, o 21 val. – „Tautiška giesmė“ bei Kęstučio Vasiliausko daina „Žemėj 

Lietuvos“. 

Pilies I kaimo gyventojai „Tautišką giesmę“ giedojo prie bendruomenės namų kartu su Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Vikinda“ (vad. Olgsa Jurėnienė) 

dainininkėmis. 
  

 

Šv. Baltramiejus. Skirsnemunės miestelio šventė. Kasmet per Šv. Baltramiejų Lietuvą 

palieka gandrai, o į Skirsnemunę miestelio gyventojus ir svečius sukviečia tradicinė miestelio šventė. 

Ankstyvą rugpjūčio 22-osios rytą miestelį ir aplinkinius kaimus pažadino plieno žirgus 

pasibalnoję šventės kviesliai. Šventė prasidėjo Šv. Baltramiejaus atlaidais Skirsnemunės Šv. Jurgio 
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bažnyčioje. Po Mišių nuskambėjo Jurbarko kultūros centro moterų choro „Saulė“ ir jaunuolių choro 

„Bildukas“ (vad. Danutė Lapienė) koncertas. 

 

Miestelio stadione vyko futbolo varžybos Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos 

taurei laimėti. 
 

Šventėje dalyvavusius mažuosius Skirsnemunės biblioteka pakvietė į edukacinius užsiėmimus. 

Ir mažus, ir didelius žiūrovus sudomino įspūdinga Jurbarko ugniagesių gelbėtojų programa. 

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus salėje atidaryta Zigmo Morlenco ir Rūtos 

Vasiliauskienės tapybos darbų parodos  „Iliuzijų spalvos“. Susirinkę skirsnemuniškiai ir svečiai ne 

tik galėjo pabendrauti su paveikslų autoriais, bet ir išklausė puikų improvizuotą kompozitoriaus ir 

atlikėjo Kęstučio Vasiliausko bei pučiamųjų instrumentų virtuozo klaipėdiečio Pranciškaus Narušio 

koncertą. 

17 val. įvyko neabejotinai visų labiausiai lauktas kultūrinis įvykis – Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatro „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) premjera. Šį kartą žiūrovams 

buvo pristatytas N. Gogolio „Revizorius“, visus įtraukęs į pašėlišką veiksmą, sužavėjęs įspūdingais 

kostiumais ir išskirtinėmis, nors ir minimalistinėmis, dekoracijomis. 

Šventė toliau tęsėsi lauke. Šventinis koncertas pradėtas futbolo varžybų nugalėtojų 

apdovanojimu. Pirmąją vietą ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos taurę laimėjo 
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Gelgaudiškio komanda. II vieta atiteko Jurbarko jaunimui, III – Skirsnemunės, o IV – Seredžiaus 

komandoms. 

Po Seimo nario Ričardo Juškos ir Skirsnemunės seniūno Aido Mozūraičio sveikinimo žodžių 

prasidėjusiame koncerte pasirodė Jurbarko kultūros centro kolektyvai: kapela „Santaka“ (vad. Petras. 

Pojavis), liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. Jolanta Telišauskienė), Skirsnemunės skyriaus 

moterų vokalinis ansamblis  „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė). Visus sužavėjo raudoniškio bardo 

Rimo Liorančo dainos. 

Šventę vainikavo grupės „Trivašis“ koncertas. 

 

„Lauro vainikas“. Rugsėjo 25-ąją teatro gerbėjus į Skirsnemunę sukvietė III-oji respublikinė 

mėgėjų teatrų šventė „Lauro vainikas“. Savo spektaklius joje parodė trys puikūs teatrai. Šeimininkai 

– Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) 

pristatė savo naujausią kūrinį – Nikolajaus Gogolio komediją „Revizorius“, šmaikščiai pašiepiančią 

korumpuotą valdininkiją. 
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Pasibaigus spektakliui, trumpoje, bet jaudinančioje ceremonijoje skirsnemuniškių teatras 

patvirtino, kad nuo dabar ir visados jis bus vadinamas „Pakeleivio“ vardu ir pristatė publikai savo 

naująją vėliavą bei logotipą.  

Primename, kad praėjusių metų pabaigoje Skirsnemunės mėgėjų teatras Facebook‘o puslapyje 

kreipėsi į savo stebėtojus ir sekėjus, prašydamas padėti išsirinkti vardą. Iš šešių pateiktų vardų aiškia 

persvara buvo išrinktas „Pakeleivis“. 
  

Puikų literatūrinį-muzikinį spektaklį „Rauda“ pagal to paties pavadinimo Birutės 

Pūkelevičiūtės draminę poemą pristatė Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro „Braižas“ (vad. 

Jolanta Šimaitienė). „Rauda (Lietuvos partizano apgarbstymas)“ – tai pasakojimas apie tautos 

formavimosi metą  apdainuojant didvyrių žygius. Tai tarsi paminklas didvyrių motinoms, seserims 

bei sužadėtinėms, ilgus amžius kentėjusioms ir mėginusioms ginti savąjį kraštą nuo okupantų. 

 

  

Pasvalio kultūros centro Gintaro Kutkausko teatras (vad. Ramunė Uždavinienė) sužavėjo 

žiūrovus moderniai interpretuota visiems žinoma Balio Sruogos komedija „Dobilėlis penkialapis“, 

kurioje  šmaikščiai atskleisti vyrų ir moterų santykiai. 

  

Pertraukose tarp spektaklių žiūrovams nuobodžiauti neleido smagios Jurbarko kultūros centro 

Girdžių vokalinio ansamblio (vad. Algimantas Vizbara) dainos. 

 



78 

 

Rudens šventė. Atėjęs ruduo ne tik gražiausiomis spalvomis išdažo medžius, atneša gausų 

derlių į mūsų namus, bet ir ne vieną sukviečia į šventę juo pasidžiaugti. 

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje taip pat nuskambėjo gražios, 

spalvingos ir jaukios rudens šventės: spalio 1-ąją– pradinių klasių mokiniams, o spalio 14-ąją – 

patiems mažiausiems – darželio ugdytiniams. 

Labai smagu, kad šventėse apsilankė ir „Dėdė Rudenėlis“ – Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė. Spalvingai pasipuošęs 

rudenišku apsiaustu ir skrybėle, „Dėdė Rudenėlis“ su vaikučiais šoko, dainavo, minė mįsles ir visus 

apdovanojo rudeniškomis dovanėlėmis. 

 

Moliūgai. Spalio 27-ąją Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatorės Editos Riaukienės vadovaujami Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės 

mokyklos mokiniai smagiai pjaustė moliūgus.  

 

Bendro darbo rezultatas – Skirsnemunės miestelio centrą papuošęs žaismingas moliūginis 

šimtakojis. 

 

„Tu ateik į pasimatymą“. Lapkričio 27-ąją Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje 

skambėjo muzika ir dainos – čia vyko I-oji vokalinių ansamblių šventė „Tu ateik į pasimatymą“. 

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga 

Jurėnienė), pasikvietęs draugų iš Jurbarko ir Truskavos (Kėdainių r.), skirsnemuniškiams dovanojo 

jaukią ir skambią šventę. „Vikindos“ dainininkės Genovaitės Babonienės paveikslais papuoštoje 

salėje klausytojus ne tik dainomis, bet ir ansamblio dainininko Vytauto Kursevičiaus eilėraščiais, 

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

Kairienė), originalia kroatiška muzika visus išjudino Truskavos kultūros centro moterų vokalinis 
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ansamblis „Verdenė“ (vad. Kęstutis Valionis), gražiai nuskambėjo šeimininkių – ansamblio 

„Vikinda“ dainininkių atliekamos dainos. 

 

 

Jauki šventė neprailgo ir, kaip sveikindama šventės dalyvius kalbėjo Jurbarko kultūros centro 

direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, suteikė viltį tapti tradiciniu kasmetiniu renginiu, sukviečiančiu į 

Skirsnemunę vokalinio meno gerbėjus. 

 

Advento vainikas. Paskutinės rudens dienos, 

lapkričio 30-osios, popiete į Skirsnemunės biblioteką 

rinkosi miestelio moterys ir merginos, sukviestos Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatorės Editos Riaukienės ir Skirsnemunės 

bibliotekos darbuotojų, iš gamtinių medžiagų susikurti 

adventinius vainikus. Po jaukaus bendruomeniško 

pasibuvimo kiekviena grįžo namo, nešdamasi po krislelį 

artėjančių Kalėdų džiaugsmo – Advento vainiką. 
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Miestelio eglės įžiebimas. Gruodžio 6 dienos vakare skirsnemuniškiai rinkosi miestelio centre 

prie pagrindinės eglės, dar skendinčios tamsoje.  

 

Pasakotojos  pakviesta prie eglės susibūrė linksma kompanija (Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatro „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) aktoriai), parodžiusi 

susirinkusiems žiūrovams kalėdiškai šiuolaikišką pasakos „Vilkas ir ožiukai“ interpretaciją, kurios 

pabaigoje pasirodė pats Kalėdų senelis, išgelbėjęs ožiukus ir stebuklingos lazdos prisilietimu pavertęs 

vilką geru. Skirsnemuniškius pasveikino seniūnas Aidas Mozūraitis ir Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė, kuri taip pat mokyklos įsteigtais 

prizais apdovanojo tris daugiausiai balsų surinkusius kalėdinio skverelio kūrėjų darbus. Kalėdų 

senelis savo stebuklingąja lazda įžiebė eglę, o Skirsnemunės dangų nušvietė šventinis fejerverkas, 

įsigytas už miestelio gyventojų ir smulkiųjų verslininkų paaukotas lėšas. 

 

Šventę užbaigė Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokinės Karolinos 

Mencaitės atlikta kalėdinė daina. 

 

„Šventinis vinegretas“. Artėjant metų pabaigai, visada norisi prisiminti, kas per tuos metus 

įvyko, padėkoti vieni kitiems.  
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Gruodžio 18 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kolektyvai – teatras 

„Pakaleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) ir moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) 

– pakvietė skirsnemuniškius į teatralizuotą padėkos vakarą „Šventinis vinegretas“. 

 

Jaukiame vakare netrūko nieko: „Pakeleivio“ spektaklių ištraukų, smagių ar lyriškų „Vikindos“ 

moterų dainų, linksmos viktorinos, padėkų nuolatiniams Skirsnemunėje vykstančių renginių 

rėmėjams. Na, o pabaigoje pasirodė pats Kalėdų senelis su linksma žvėrelių bei nykštukų palyda. 
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ŽINDAIČIŲ SKYRIUS 

 

Laisvės gynėjų diena. 2021-aisiais sukako 30 metų nuo tragiškos nakties Vilniuje, amžiams 

įrašytos ne tik į Lietuvos, bet ir į viso pasaulio istoriją. 

Dėl karantino apribojimų Žindaičių skyrius organizavo virtualų Laisvės gynėjų dienos 

paminėjimą, kurio metu prasmingus žodžius apie Sausio 13-ąją skaitė skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatorė Silvija Pužeckaitė, Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis, dainavo Andžela Jagminaitė 

ir Gitana Tenikaitienė, https://www.youtube.com/watch?v=7-ie3zOvXY0 (filmavo ir montavo 

Audrius Sinkus). 

Skyrius taip pat prisidėjo prasmingos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ – sausio 

13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės ir taip 

pagerbti kovojusieji ir žuvusieji už Laisvę. 
  

 

Užgavėnės. Užgavėnių proga skyriaus darbuotojai surinko ankstesnių metų nuotraukas, iš kurių 

sukurtas žaismingas filmukas apie triukšmingas, linksmas ir sočias Užgavėnes Žindaičiuose, 

https://www.youtube.com/watch?v=f9zZGs7nRUU (montavo Rūta Vasiliauskienė). 

O kad žiema kartu su koronaviruso pandemija kuo greičiau išeitų, Žindaičių kaimo 

bendruomenės nariai sukūrė originalią Morę – iš sniego.... 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-ąją skyrius pažymėjo virtualia poezijos ir 

muzikos popiete „Laisvos Tėvynės šiluma – kiekvieno mūsų širdyje“, kurioje sveikinimo žodį tarė 

Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis, poetinį tekstą skaitė kultūrinės veiklos organizatorė Silvija 

Pužeckaitė, dainas atliko Andžela Jagminaitė ir Gitana Tenikaitienė, o gimtinės meilės sklidinus 

eilėraščius skaitė: žindaitiškė Aldona Borkertienė – savo pačios eiles, o Birutė Petraitienė – savo 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ie3zOvXY0
https://www.youtube.com/watch?v=f9zZGs7nRUU
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mamos Angelės Jakaitienės kūrybą, https://www.youtube.com/watch?v=P1NCQpxgN5w (montavo 

Rūta Vasiliauskienė). 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-oji Žindaičių skyriuje paminėta 

virtualiu renginiu „Lai Laisve džiaugiasi širdis!“, kuriame skambėjo Jurbarkų seniūno Audronio 

Kačiušio ir žindaitiškių – seniūnaitės Birutės Petraitienės, kultūrinės veiklos organizatorės Silvijos 

Pužeckaitės, medicinos punkto vedėjos Danutės Dovidavičienės, parduotuvės savininko Almanto 

Bietkio – sveikinimai, Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. Andžela 

Jagminaitė) dainos, o žiūrint nuotraukas buvo galima prisiminti, kaip ši šventė buvo Žindaičiuose 

švenčiama anksčiau, https://www.youtube.com/watch?v=iHRiaadD7_A (filmavo Audrius Sinkus, 

montavo Rūta Vasiliauskienė). 

 

Motinos diena. Gegužės 2-ąją Jurbarko kultūros centro Facebook puslapyje Žindaičių skyrius 

pristatė virtualų koncertą, skirtą Motinos dienai, „Mama – gražiausias žiedas žemėje“.  

Koncerte eiles skaitė Silvija Pužauskaitė, Medeina Karčiauskaitė, Auksė Puidokaitė, 

muzikinius kūrinius atliko Danutė, Svajūnas ir Lėja Birgiolai, dainavo Andžela Jagminaitė ir Gitana 

Tenikaitienė, scenografiją kūrė Birutė Petraitienė, 

https://www.youtube.com/watch?v=lhJ_EMHd6ec (filmavo ir montavo Audrius Sinkus). 
      

 

 

 

 

Joninės. Žindaičiai – vienas seniausių Joninių šventimo tradicijas turinčių kaimų Jurbarko 

rajone. Todėl birželio 19 d. Žindaičių kaime šurmuliavo Jurbarkų seniūnijos Joninių šventė.  

Šventiška nuotaika čia vyravo jau gerokai anksčiau – kaimo vyrai ruošė aikštę, vietą šventei, 

moterys – pynė vainikus, puošė, o bendruomenės nariai nupynė plačius ąžuolo vainikus Jonų 

pagerbimui. 

 Joninės šventiškai papuoštoje Žindaičių aikštėje prasidėjo visų Jonų bei Janinų pagerbimu ir 

pasveikinimu, skambias melodijas jiems skyrė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. 

https://www.youtube.com/watch?v=P1NCQpxgN5w
https://www.youtube.com/watch?v=iHRiaadD7_A
https://www.youtube.com/watch?v=lhJ_EMHd6ec
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Pojavis). Sveikinimo žodžius tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, 

Jurbarkų seniūnijos seniūno pavaduotoja Stasė Dulkienė. Kol šiltai sutiktos Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) dainininkės dainavo 

scenoje, aikštėje vyko įvairūs žaidimai, atrakcijos.  

 

 

 

Šventės metu norintieji galėjo dalyvauti smagioje loterijoje „Pagauk auksinę žuvelę“. O kokios 

Joninės be sveikinimų! Visi varduvininkai papuošti ąžuolų vainikais ir apdovanoti. Vėliau visiems 

susirinkusiems koncertavo instrumentinė grupė „Siautuliai“ (vad. R. Valiulis). 

 

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Žindaičiuose ši šventė 

švenčiama jau seniai, kaskart susirinkę aktyviausi gyventojai, galingai traukia Lietuvos himną, 

prisidėdami prie viso pasaulio lietuvių. 

Liepos 6- osios vakare Žindaičių kaimo centre susirinkę gyventojai kartu su Jurbarko kultūros 

centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. Aandžela Jagminaitė) 

dainininkėmis sugiedojo ne tik „Tautišką giesmę“, bet ir padainavo daug liaudies bei patriotinių dainų 

ir gražiai kaimyniškai pabendravo. 
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„Su šypsena einu per rudenį“. Ruduo – tai laikas, kai, atsikvėpus po darbų, galima apmąstyti, 

ką nuveikėme per vasarą, o ilgi vakarai tarytum sutverti tam, kad susitiktume su kaimynais, 

dalintumės su jais šiluma, sukauptomis gėrybėmis ir viskuo, ką turime geriausia... 

 

Spalio 22-osios pavakarę žindaitiškiai ir miestelio svečiai rinkosi į skyriaus salę, kur vyko 

tradicinis rudeninis pasibuvimas „Su šypsena einu per rudenį“.  

Šiemet šventė buvo ypatinga, nes po ilgo laiko žiūrovams pristatyta naujai suremontuota 

skyriaus salė, o taip pat – minėtas Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. 

Andžela Jagminaitė) atnaujintos veiklos 5-metis. 

 

Šventėje netrūko nei gražių moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) dainų, 

nei skambių instrumentinės grupės „Siautuliai“ (vad. R. Valiulis) melodijų, nei gausių sveikinimų. 

Vakaro pabaigoje sukaktį švenčiantį kolektyvą sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis 

Kačiušis, Žindaičių bendruomenės pirmininkė Andžela Petraitienė, Vertimų kaimo bendruomenės 
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pirmininkė Vaida Saročkienė, Žindaičių seniūnaitijos seniūnaitė Birutė Petraitienė ir dar didelis būrys 

sveikintojų. 

Renginiui pasibaigus žindaitiškiai neskubėjo skirstytis namo, o susėdo prie bendro stalo, kur 

jaukiai bendravo, šnekučiavosi ir dalinosi rudeniškais džiaugsmais. 

 

„Tešviečia Advento žvakelė“. Lapkričio 26 d. Žindaičių gyventojai rinkosi į adventinį vakarą 

„Tešviečia Advento žvakelė“, kuriame skambėjo eilės apie adventą, Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus vokalinio moterų ansamblio „Raskila“ (vad. Andžela Jagminaitė) atliekamų dainų. 

 

Į svečius atvykusios Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ bei jų 

vadovė Birutė Bartkutė visiems priminė ką advento metu veikė mūsų seneliai ir tėvai. Visi susirinkę 

žaidė adventinius žaidimus, o vėliau, susėdę prie bendro stalo, vaišinosi adventiniais patiekalais. 
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Kalėdų eglės įžiebimas Jurbarkų kaime. Gruodžio 7-osios pavakare Jurbarkuose, Lietuvos 

100-mečio aikštėje, sužibo kalėdinė eglė.  

 

Susirinkusieji skambant gražioms kalėdinėms dainoms jaukiai šnekučiavosi, o mažieji 

nekantriai dairėsi – laukė ateinančio Kalėdų senelio. Susirinkę vaikučiai ėmė garsiai kviesti Kalėdų 

senelį kuo greičiau ateiti. Ir visai netrukus, vaikų šauksmą išgirdęs senelis pasirodė prie eglutės. 

Aikštėje šalia eglutės netrūko gražių vaikų eilėraščių ir dainelių. Visi sustoję į didelį ratelį kartu 

su Kalėdų seneliu ir jo žaisminga svita linksminosi ir smagiai dainavo. Pašokus, padainavus ir 

pasilinksminus, netrukus lempučių girliandomis nušvito spalvinga Kalėdų eglutė ir dangų nušvietė 

fejerverkai. Po spalvingų fejerverkų muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo Jurbarkų darželio 

– mokyklos dainininkai (vad. Alvyda Latožienė). 

 

Kalėdų eglės įžiebimas Žindaičiuose. Gruodžio 12-ąją Kalėdų senelis su linksma besmegenių 

svita lankėsi Žindaičių kaime, kur prie administracinio pastato jo jau laukė gražiai Žindaičių kaimo 

bendruomenės narių rankomis papuošta Kalėdų eglutė.  
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Gausiai susirinkę vaikučiai ir jų tėveliai kartu su linksmaisiais besmegeniais ėjo ratelius, šoko, 

dainavo. Na, o Kalėdų senelis stebuklingos savo lazdos mostelėjimu ne tik įžiebė eglutę, bet ir 

apdovanojo visus vaikučius saldžiomis dovanėlėmis. 

 

Šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas. 
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SPEKTAKLIŲ PREMJEROS 

 

„Jonas Sobieskis“. Birželio 27 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. 

Danutė Samienė) kartu su Smalininkų „Ąžuolynės“ teatru savo gerbėjus pakvietė į dvigubą premjerą 

pagal Herkaus Kunčiaus pjesę „Jonas Sobieskis“  Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

Smalininkų skyriuje. 

Režisierius – Albertas Vidžiūnas. 

Režisieriaus asistentai: Danutė Samienė, Inesa Kazikaitienė, Indrė Kateivė, Kęstutis Matuzas. 

Vaidino: Danutė Samienė, Aušrinė Meškauskienė, Jonas Mockus, Kęstutis Matuzas, Inesa 

Kazikaitienė, Gitana Barusevičiūtė, Angelina Reičiūnienė, Indrė Kateivė, Vytautas Bacevičius, 

Artūras Butėnas. 

 

„Uždarų durų naktis“. Liepos 9-ąją į Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje Jurbarko 

kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. Birutė Šneiderienė) parodė premjerinį 

spektaklį – Meganos Pesse absurdo komediją „Uždarų durų naktis“. 
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Tai pirmasis „Vaivorykštės“ teatro jaunesniųjų grupės darbas, kuriame jaunieji aktoriai parodė 

visą savo gebėjimą žaisti ir šėlti scenoje, kurti keistus ir absurdiškus personažus, įtraukti žiūrovus į 

įtampos ir lengvo siaubo bei absurdiškos žaismės atmosferą. 

Režisierė –Birutė Šneiderienė. 

Vaidino: Agnė Antanaitytė,  Donata Čyžaitė, Eglė Pranckutė, Ugnė Čiauškaitė, Matas Petraitis, 

Paulius Špigelskis, Nedas Kairys, Aironas Puidokas, Armanda Sadauskaitė, Tomas Budrius, Evita 

Vilkelytė, Kotryna Kiudytė, Ugnė Kuniauskaitė, Ema Stūronaitė. 

 

„Revizorius“. Jau tapo gražia tradicija, kad Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus 

teatras „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) Skirsnemunės miestelio šventės metu savo gerbėjams 

parodo naują spektaklį. Kurį laiką statęs lietuvių autorių kūrinius, šiais metais teatras atsigręžė į 

pasaulinę klasiką ir rugpjūčio 22-ąją skirsnemuniškiams parodė savo naują kūrinį – Nikolajaus 

Gogolio „Revizorių“. 
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Vaidino: Chlestakovas – Mindaugas Dilys, burmistras – Jonas Tamošaitis, burmistro žmona 

Ana – Edita Riaukienė, burmistro duktė Marja – Rasa Dilienė, Liapkinas-Tiapkinas – Alvydas 

Šimaitis, Zemlianika – Sonata Paulienė, Deržimorda – Rūta Vasiliauskienė, Bobčinskis ir Dobčinskis 

– Linas Burnelaitis ir Edmundas Paulis, tarnaitė Maša – Gražina Gelžinienė, pirklė – Albina 

Miliauskienė, moteriškės iš liaudies – Alma Snudaitienė ir Rasa Gudaitienė. 

Režisūra ir kostiumai – Birutės Šneiderienės, scenografija – Zigmo Morlenco. 

 

„Kenotafas. Paminklas mokytojai“. Rugsėjo 10-ąją Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje 

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė)  pristatė premjerinį spektaklį 

pagal Romualdą Granauską „Kenotafas. Paminklas mokytojai“. 

 

Scenarijaus autorė ir režisierė Danutė Budrytė-Samienė. 

Režisieriaus padėjėjai: Indrė Kateivė, Kęstutis Matuzas. 

Dailininkė Alma Busch. 

Kostiumų dailininkė Jolanta Povilaitienė. 

Vaidino: K. Matuzas, G. Barusevičiūtė, B. Skandūnienė, A. Meškauskienė, R. Lukšienė, J. 

Mockus, S. Ambrazaitis, V. Šmatova, L. Šakaitytė, V. Butėnienė, A. Butėnaitė, A. Busch, L. Parulis, 

I. Kazikaitienė. 

 

„Naktukas“. Gruodžio 12-ąją, sekmadienį, į Jurbarko kultūros centro mažąją salę rinkosi 

jaunieji jurbarkiečiai su savo tėveliais. Čia jų laukė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio 

teatro (vad. D. Samienė) premjera – spektaklis vaikams ir visai šeimai „Naktukas“ pagal Birutės Mar 
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apysaką. Įdomu, kad spektaklio veikėjų kasdienybė, problemos, lūkesčiai gerai pažįstami šių laikų 

žmonėms, nors personažai „gyvena“ baroko laikmetyje. 

 

Prieškalėdinio spektaklio kūrybinė grupė  su meile linkėjo visiems: „…padovanoti kam nors 

sapną. Išsklaidyti pyktį ar liūdesį. Mes susitiksime ir išsiskirsime, liūdėsime ir džiaugsimės, 

susipyksime ir atleisime. Svarbiausia reikia mokėti vienas kitą apsikabinti. Ir labai labai mylėti“. 

Inscenizacijos autorė ir režisierė – Danutė Budrytė-Samienė. 

Režisieriaus padėjėjai:  Indrė Kateivė ir Kęstutis Matuzas. 

Scenografija – Almutės Busch. 

Vaidino:  Gytis Gvozdas, Arūnas Samys, Giedrė Jackienė, Aušrinė Meškauskienė, Virginija 

Šmatova, Miglė Šašytė, Vytautas Bacevičius. 

 

„Pavogtos Kalėdos“. Jau tapo gražia tradicija, kad kasmet metų pabaigoje Jurbarko kultūros 

centro darbuotojai – tiek menininkai, tiek administracijos atstovai – susivienija bendram darbui ir 

mažiesiems Jurbarko žiūrovams dovanoja kalėdinį spektaklį.  

Gruodžio 22 dienos vakare Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje įvyko spektaklio 

„Pavogtos Kalėdos“ premjera. Aktyvus ir žaismingas spektaklis pasakojo apie Kalėdų laukimą, apie 
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pyktį ir meilę ir apie tai, kad Kalėdos, pasirodo, ateina į širdį. Na, o kartu su Kalėdomis pasirodo ir 

Kalėdų senelis. 

 

Paprastai kalėdiniai spektakliai gyvuoja trumpai, tačiau šis tapo rekordininku – buvo parodytas 

atskiroms darželių grupėms, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pradinukams, Jurbarko 

evangelikų liuteronų diakonijos „Jurbarko sandora“ Smalininkų vaikų dienos centro lankytojams. Iš 

viso – net 10 kartų. 
 

Scenarijaus autorė ir režisierė Birutė Šneiderienė. 

Scenografas Zigmas Morlencas. 

Šviesų inžinierius Gintaras Zareckas. 

Vaidino: Birutė Šneiderienė, Laura Matulienė, Gintaras Zareckas, Birutė Aksionovienė, Rūta 

Vasiliauskienė, Birutė Bartkutė, Dalė Jonušauskienė, Larisa Simanavičienė, Indrė Kateivė, Laura 

Kuliešiūtė, Danutė Lapienė, Edita Riaukienė, Kęstutis Matuzas. 
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PARODOS 

 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Laisvės gynėjų dienai paminėti paroda tokiu pavadinimu buvo 

eksponuojama Jurbarko kultūros centro languose. Eksponuotos Jurbarko kultūros centro fotografo-

operatoriaus Audriaus Sinkaus nuotraukos iš Laisvės gynėjų dienos minėjimų 2017–2020 metais.  

    

 

 

Virtuali nuotraukų paroda paskelbta Jurbarko kultūros centro YouTube kanale. 

 

„Švenčiame Lietuvą“. Dar viena nuotraukų paroda Jurbarko kultūros centro languose ir 

virtualioje erdvėje, skirta Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

  

 

„Iliuzijų spalvos“. Dviejų Jurbarko kultūros centre dirbančių menininkų – dailininko-

scenografo Zigmo Morlenco ir direktoriaus pavaduotojos Rūtos Vasiliauskienės – karantino metu 

sukurtų darbų paroda „Iliuzijų spalvos“ papuošė Jurbarko kultūros centro mažosios salės sienas. 

Kadangi dėl Covid-19 pandemijos ir karantino gyvi renginiai nevyko, kovo 5-ąją ši paroda virtualiai 

pristatyta Jurbarko kultūros centro Facebook svetainėje. 
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Virtualiame parodos atidaryme ne tik parodos autoriai pristatė savo darbus, tačiau skambėjo ir 

kompozitoriaus bei atlikėjo Kęstučio Vasiliausko smuiko improvizacijos, atspindinčios ir 

įgarsinančios paveikslų nuotaiką. 

 

„Iš Močiutės skrynios“. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 5-ąją, 

Skirsnemunės skyriaus pastato langus papuošė Švendriškių kaimo gyventojos Laimos Bružienės 

išsaugotos jos mamos Danutės Adomaitienės austos lovatiesės. Tiems, kurie neturėjo galimybės 

parodos pamatyti gyvai, ji pristatyta virtualiai Jurbarko kultūros centro Facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/207912249220836/videos/182393260356329  

 

 „Švenčiame Lietuvą. Kovo 11-oji“. Laukiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, 

virtualūs renginiai Jurbarko kultūros centro Facebook svetainėje prasidėjo jau kovo 10 dieną virtualia 

nuotraukų paroda „Švenčiame Lietuvą. Kovo 11-oji“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai, kurioje eksponuojamos 2016–2020 metais vykusių švenčių nuotraukos, primenančios, kaip 

smagiai, įkvėptai ir išradingai šventėme šią šventę anksčiau. 

https://www.facebook.com/207912249220836/videos/182393260356329


96 

 

„Konstantino Glinskio teatro kūrėjai“. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro 

(vad. Danutė Samienė) aktorės Almos Busch tapytų portretų virtuali paroda „Konstantino Glinskio 

teatro kūrėjai“, skirta Valstybės teatro įkūrėjo, režisieriaus, pedeagogo Konstantino Glinskio 135-

sioms gimimo metinėms. Parodą galima pažiūrėti 

https://www.facebook.com/207912249220836/videos/1181366928980477  

 
  
 

Tautodailininkės Laimutės Ašmonaitienės kūrybos darbų paroda. Gegužės 28-ąją kūrybos 

vakaru atidaryta tautodailininkės, Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktorės 

Laimutės Ašmonaitienės tapybos bei siuvinėjimo darbų paroda. Autorės jubiliejui skirta paroda 

žiūrovus kvietė iki pat liepos mėnesio. 

 

„Iliuzijų spalvos“ Skirsnemunėje. Šv. Baltramiejaus atlaidų ir Skirsnemunės miestelio 

šventės metu Zigmo Morlenco ir Rūtos Vasiliauskienės paroda „Iliuzijų spalvos“ papuošė Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyriaus salę.  

  

  

https://www.facebook.com/207912249220836/videos/1181366928980477
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JURBARKO KULTŪROS CENTRE ORGANIZUOTI PROFESIONALAUS MENO 

SKLAIDOS IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS RENGINIAI 

 

Vienas iš Jurbarko kultūros centro veiklos tikslų – profesionalaus meno sklaidos 

organizavimas. Kultūros centras organizuoja įvairių koncertinių organizacijų siūlomų programų 

pristatymą bendruomenei bei sudaro sąlygas profesionaliems atlikėjams parodyti savo programas 

Kultūros centro renginiuose. 

Nors dėl karantino apribojimų ir Jurbarko kultūros centro didžiosios salės atnaujinimo darbų 

tokių renginių labai sumažėjo, vis dėlto siekiant tenkinti profesionalaus meno vartojimo poreikius, 

2021 metais kiek įmanoma buvo rengiami populiariosios ir klasikinės muzikos koncertai, 

demonstruojami kino filmai. 

 

Kino filmai 

 

Jurbarko kultūros centras siekia užtikrinti, kad žiūrovai turėtų galimybę pamatyti lietuviškus ir 

užsienio šalių kino filmus. 2021 metais kultūros centre parodytas filmas „Naktinė žvejyba“, 

mažuosius žiūrovus džiugino animaciniai filmai „Spurguliai“, „Padūkėlė Turu“, „Latė ir stebuklingas 

akmuo“, „Svajoklis Budis 2“, „Dogtanjanas ir trys šunietininkai“. 

Jurbarko kultūros centro Facebook puslapyje pristatytas LRT studijos filmas „Teatro 

instinktas“ (rež. G. Padegimas), skirtas režisieriaus K. Glinskio 135-osioms metinėms. 

Projekto „Kino karavanas“ metu jurbarkiečiams Dvaro parko erdvėse pristatyti nauji kino 

filmai: „Vampyriukas“ (rež. Joann Sfar, 2020, Prancūzija), „Aš esu Greta“ (rež. Nathan Grossman, 

2020, Švedija)  bei „Oskaru“ apdovanota komiška drama „Dar po vieną“ (rež. Thomas Vinterberg, 

2020, Danija, Nyderlandai, Švedija). 

 

Populiariosios muzikos koncertai ir pramoginiai renginiai 

 

Dėl pandemijos bei karantino ir kultūros centro didžiosios salės remonto profesionalių atlikėjų 

pasirodymų 2021-aisiais buvo nedaug. Tačiau prieš naujuosius metus Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriuje įvyko didelio pasisekimo sulaukęs grupės „Husarai“ ir Raimondo Šilansko 

koncertas. 
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Paskutinįjį 2021-ųjų metų vakarą, gruodžio 31-ąją, Jurbarko kultūros centre karaliavo operetė 

– į muzikinį spektaklį „Išsipildžiusios svajonės istorija“ pakvietė duetas „Bella vita“ (Gražina 

Skinderyė-Kurnickienė (Gražina Skinderyė-Kurnickienė ir Vytautas Kurnickas). 

 


