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2020 metai 



„Šv. Jonas Krikštytojas – vienintelis šventasis, kurio 

ne mirties, o gimimo dieną bažnyčia pažymi. 

Švenčiama ji nuo 506 metų. Po valstybės krikšto 

Jonines imta minėti ir Lietuvoje“. 

Juozas Kudirka „Joninės“. 

 

ĮŽANGA 

 

Birželio 23 dienos pavakare daugelis Lietuvos gyventojų švenčia Jonines, o taip pat Rasomis 

ar Kupoline vadinamą ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventę. Ši naktis laikoma pati 

stebuklingiausia, apipinta įvairiais pasakojimais, papročiais ir nutikimais. Ieškome paparčio žiedo, 

kuris jį radusiajam lemia didelius turtus, išmintį ir ilgą gyvenimą. Tik neteko girdėti, kad kas jį būtų 

radęs, bet kodėl nepabandžius. Dabar kaimų bendruomenės ar kultūros centrai rengia Joninių 

šventes, o seniau, kaip prisimena vyresni žmonės, kiekvienuose namuose buvo atliekamos tam 

tikros apeigos, apsaugant šeimas nuo blogos akies, karves nuo pieno sumažėjimo, audeklus nuo 

laumių. Ne tokia ir sena ta praeitis, visi prisimena, kai artėja Joninės. Žinia, vaikai, prisiklausę 

močiutės pasakojimų, paslapčia iš trobos ištrūkę, vis baimindamiesi ir pasigąsdindami krūmuose 

netoli kūdros laukdavo, kada laumės ateis maudytis. Ir iš tikrųjų išgirsdavo, kad kažkas eina. Tada 

pradėdavo kikenti, ne tiek kad juokas ėmė, bet, atrodo, iš baimės. Iš ryto bėgdavo į pievą pasižiūrėti 

rūgštynių, kurių, kaip aiškindavo šeimos suaugusieji, jau rinkti negalima, nes raganų apspjaudytos. 

Kitaip manyti ir negalėjai, jos iš tikrųjų buvo kažkokios seilėtos. Taigi tikėjo, kad laumės, raganos 

ir gal net velniai tą naktį nemiega. Be to, iš pat ryto kaime kalbėdavo, kas kokiam Jonui ar Janinai 

vainiką atnešė ir ant durų užkabino. Iki Joninių su močiute eidavo rinkti žolynų, kurių arbatas 

tekdavo gerti, kai užklupdavo peršalimo ligos. Jau rugiuose žydėdavo rugiagėlės, pakraščiais buvo 

daug kvapnių ramunėlių, asiūklių, vadinamų ožkabarzdžiais, rasa spindinčių raskilų. 

Ir dabar  ne mažiau tikime Joninių nakties stebuklais. Juk labai smalsu, ar tikrai jauni taps 

gražesni, o vyresnieji sveikesni, jeigu nusipraus pirmąja ryto rasa, ar tą dieną surinkta devynių 

žolynų puokštė gydys nuo visų ligų. Visiems smagu pabendrauti, pabūti prie Jonių laužo, 

pasilinksminti ir pamatyti, kaip naktis susitinka su aušra, kaip prasideda pati ilgiausia metų diena. 

Tai gamtos stebuklas ir dovana žmonėms. 

Prieš 100 metų buvo įkurta Vertimų parapija, kuri šiais – 2020 metais – minėjo šį gražų 

jubiliejų, o 1922 metais Vertimų kaime pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Nuo tada Vertimų 

parapijos gyventojai, tame tarpe ir Žindaičių kaimo žmonės, pradėjo švęsti Joninių atlaidus. Kaip 

prisimena senieji Vertimų, Mikutaičių, Žindaičių kaimų gyventojai, pirmosios Joninių gegužinės 

vykdavo Vertimų kaime po Šv. Jono atlaidų dienos metu. Vakarop, saulei leidžiantis, jaunimas po 

gegužinės skirstydavos į namus. Bėgant metams, keičiantis gyventojų kartoms, ši graži tradicija 

nebuvo toliau puoselėjama, tik iki šių dienų Vertimų kaime, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

švenčiami Šv. Jono atlaidai.  



ATGIMSTANČIŲ JONINIŲ ĮŽANGA – JAUNIMO IR VASAROS ŠVENTĖS 

 

1953–1956 metais, dirbant Antanui Švedui, Žindaičių kaime prie Mituvos upelio tilto 

vykdavo gegužinės, o dirbant Vytautui Švelniui, buvo organizuojamos jaunimo šventės, kurių metu 

vyko sportinės varžybos, buvo šokami tautiniai šokiai. Tuomet Žindaičiuose veikė tautinių šokių 

ratelis, kuriame šoko aštuonios poros. 

1965–1970 metais Žindaičiuose dažnai keitėsi kultūros namų direktoriai. Kultūros namai 

buvo kilnojami tai į Vertimus, tai į Žindaičius. 

1969 metais Žindaičiuose buvo pastatyta pradinė mokykla, kurios salėje pradėjo veikti 

kultūros namai. 

1972 metais kultūros namų direktoriumi pradėjo dirbti Romas Ūsas, o meno vadove – jo 

žmona Danguolė Ūsienė. 

1974 metais kultūros namų direktore pradėjo dirbti Irena Pužeckienė.  

Nuo 1975 iki 1990 metų Irena Pužeckienė organizavo daug įvairių renginių, o viena iš 

didžiausių to laikotarpio švenčių – Žindaičių apylinkės Jaunimo šventė, sutraukianti daugybę 

žiūrovų ir dalyvių ne tik iš aplinkinių kaimų, bet ir iš Jurbarko. Šios šventės metu vykdavo 

koncertai, sportinės varžybos, prekyba.  

Organizuojant šventes kultūros darbuotojams į pagalbą visada atskubėdavo Žindaičių 

apylinkės komiteto pirmininkai Algimantas Strašinskas, Alvydas Šimaitis, „Tarybinės žemės“ 

kolūkio valdybos pirmininkas Juozas Granaveckas, partinės organizacijos sekretorė Irena 

Žebrauskienė, visuomeninių organizacijų nariai.  

Aktyviai organizuojant renginius dalyvaudavo saviveiklininkė, dramos ratelio bei moterų 

ansamblio narė Danutė Norkaitienė, žindaitiškė Genovaitė Strašinskienė, O Benediktas Čepas – 

žmogus, gimęs vaidinti, būti renginių vedančiuoju, organizatoriumi, niekada jam netrūko energijos, 

nuoširdumo, gabumų.  

1980 metais „Tarybinės žemės“ kolūkio valdybos pirmininko Juozo Granavecko iniciatyva 

buvo įrengta pastovi švenčių vieta Žindaičiuose, lankoje prie Mituvos tilto. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tautinio atgimimo pakilimo laikotarpiu Žindaičiuose ir 

toliau buvo organizuojamos masinės šventės tik pasikeitė jų pavadinimas – vietoj Jaunimo šventės 

vyko Vasaros šventė. 



Vasaros švenčių akimirkos 



JONINIŲ ŠVENTĖS ŽINDAIČIUOSE 

 

1998 metais Jurbarkų seniūnijos seniūno Vytauto Jurkevičiaus iniciatyva Žindaičiuose vietoj 

Vasaros šventės pradėta švęsti Joninių šventė, kuri, bėgant metams, tapo visos seniūnijos švente. 

Šventė vyko tradicinėje vietoje prie Mituvos tilto. 

 
 

 
 

Sportinės varžybos Joninių šventėje 

 

 

Joninių šventėje linksma visiems: ir mažiems ir dideliems 

 

Nuotraukoje – vieni iš pagrindinių Joninių šventės 

organizatorių: Žindaičių bendruomenės namų 

administratorė Irena Pužeckienė Ir Jurbarkų seniūnijos 

seniūnas Vytautas Jurkevičius. 1998 m. 

Sportinės varžybos Joninių šventės metu. 1998 m. 



Nuo 2001 metų žindaitiškiai pradėjo dalyvauti renginyje „Panemunių žiedai“, kuris iš pradžių 

vyko prie Panemunės pilies, o vėliau persikėlė į Raudonę. Žindaitiškiai šiame renginyje 

prekiaudavo kulinarinio paveldo produktais, o visas gautas lėšas skirdavo Joninių šventės 

organizavimui. Kiekvienais metais į Žindaičių Jonines atvykdavo žinomi Lietuvoje atlikėjai. 

2003 metais buvo įkurta Žindaičių bendruomenė, tapusi aktyvia Joninių šventės rėmėja ir 

kultūros darbuotojų pagalbininke organizuojant šventę. 

2006 metais Joninių šventė, skirta kaimo jubiliejui paminėti, pirmą kartą vyko aikštėje prie 

administracinio pastato. Tais metais suėjo 445 metai, kai Žinadaičiai pirmą kartą buvo paminėti 

istoriniuose šaltiniuose. Vertimų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios 

dekanas Kęstutis Grabauskas aukojo Šv. Mišias už mirusius ir gyvuosius Žindaičių kaimo žmones. 

Vakare Žindaičiuose, aikštėje prie administracinio pastato, susirinko gausus būrys žindaitiškių bei 

aplinkinių kaimų gyventojų. Bibliotekininkė Sivija Pužeckaitė skaitė pranešimą apie Žindaičių 

kaimą, jo buvusius ir esamus gyventojus. Priminė kaimo šviesuolius, Žindaičių vardą išgarsinusius 

už Lietuvos ribų. Tai – žymus operos solistas Vladas Baltrušaitis, operos solistė Marijona 

Rakauskaitė, šiuo metu JAV gyvenantis kunigas Jonas Tamulis. Suvenyrai buvo įteikti šių dienų 

kaimo šviesuoliams – bendruomenės pirmininkui Almantui Bietkiui, mokytojoms Danguolei 

Ambrozaitienei ir Zitai Kubilienei, kaimo verslininkui, pagrindiniam kultūros renginių rėmėjui 

Česlovui Petraičiui bei jo žmonai Birutei už aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, 

Algimantui Strašinskui, Antaninai Balšaitienei, Petrui Kimučiui už pagalbą rašant Žindaičių kaimo 

istoriją, ilgametei pašto darbuotojai Vidai Stonienei, bendruomenės namų administratorei Irenai 

Pužeckienei, kaimo kryžiaus išsaugotojai, vyriausiai kaimo gyventojai, aktyviai renginių dalyvei 

Aldonai Kimutienei, kaimo muzikantui Skirmantui Birgiolui, veterinarijos gydytojui Algirdui 

Venskui. Taip pat buvo pagerbtas buvęs ilgametis Žindaičių kaimo bibliotekos ir kultūros 

darbuotojas Jonas Strašinskas, bei buvusi ilgametė kaimo medicinos punkto darbuotoja felčerė 

Genutė Kimutienė. Susirinkusiai bendruomenei koncertavo Liveta ir Petras Kazlauskai. 

2007 metais Joninių šventėje koncertavo grupė „Žentai“ 

2008 metais Joninių šventėje koncertavo atlikėjas Radži. Tų metų pagrindinis šventės 

rėmėjas – vietos veiklos grupė „Nemunas“, kurios administruojamai programai buvo pateiktas 

projektas „Joninės“ bei gautas renginio finansavimas. Projektą parengė bendruomenės pirmininkė 

Silvija Pužeckaitė. 

2009 metais į Joninių šventę žindaitiškiai pakvietė atlikėją Vytautą Šiškauską. Pagrindiniai 

šventės rėmėjai: Žindaičių kaimo bendruomenė, UAB „Savas medis“ direktorius Česlovas Petraitis, 

Jurbarkų seniūnija seniūnas Audronis Kačiušis, verslininkas iš Girdžių kaimo Kęstutis Mockaitis, 

UAB „Kamės ūkis“ vadovas Kęstutis Saročka. 

Jonų ir Janinų sveikinimas, 2009 m. 

 
Visus susirinkusius sveikina Jurbarkų seniūnijos 

seniūnas Audronis Kačiušis, 2009 m. 



Joninės, 2009 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2010 metais prie administracinio pastato vyko Joninių šventė, kurią organizavo kultūros 

darbuotojos Irena Pužeckienė ir Silvija Pužeckaitė, Žindaičių ir Vertimų kaimų bendruomenės, 

UAB „Savas medis“ direktorius Česlovas Petraitis. Šventės metu pagerbti Jonai ir Janinos, vyko 

paparčio žiedo ieškojimas, loterija, dėka minėtų bendruomenių koncertavo liaudiškos muzikos 

kolektyvas „Sadūnai“. 

 

 

 

 

 

Koncertuoja Vytautas Šiškauskas, 2009 m. 

Keletą metų Joninių šventės diskotekas vedė 

jurbarkietis Saulius Šmuilaitis, 2009m. 

2010 metų Joninių šventėje Jonai, Jonukai ir Janinos Joninių šventės vedančioji – Žindaičių 

bendruomenės pirmininkė ir bibliotekos darbuotoja 

Silvija Pužeckaitė,  2010 m. 



 

Ž 

 

 
 

Koncertuoja Žindaičių bendruomenės moterų vokalinis 

ansamblis ir kaimo kapela „Šilas“ (vad. Vytautas 

Partikas), 2010 m. 

Vienas iš pagrindinių šventės rėmėjų – Vertimų kaimo gyventojas Kęstutis Saročka (stovi 

centre), 2010 m. 

Prisiminimui su kolektyvu „Sadūnai“, 2010 m. 



Žindaitiškių pasiruošimo Joninių šventei sustabdytos akimirkos 

  

 

 
 

Kiekvienais metais moterys sukuria papuošimus Joninių šventei 

Vieni iš aktyviausių žindaitiškių atskubančių kultūros darbuotojoms į pagalbą ruošiant šventę, 2011 m.  



Prie šventės pasiruošimo prisideda ir Žindaičių bendruomenės vyrai, jaunimas 

Daugelį metų šventės elektrifikavimo 

darbus atliko žindaitiškis 

Kęstutis Lipinskas 

Kasmet ne tik su gera nuotaika, bet ir su geromis idėjomis ruoštis 

šventei padeda žindaitiškis Almantas Bietkis 



 
 

Visuomet prie šventės pasiruošimo darbų 

su kūrybingomis idėjomis prisideda 

žindaitiškis Algimantas Rainys 

Birutė ir Česlovas Petraičiai. Šios šeimos dėka vyksta Joninių 

šventės, tai  pagrindiniai Joninių švenčių  pagalbininkai ir rėmėjai 

Pastovūs  Joninių šventės rėmėjai iš kairės 

Jurbarkų seniūnijos seniūnas A.Kačiušis, UAB 

„Jurbarkų mėsa“ vadovas Vyt. Giedraitis, UAB 

„Savas medis“ direktorius Č.Petraitis. 

Rėmėjai iš kairės verslininkai K. Mockaitis iš Girdžių, R. 

Žičkus iš Jurbarko, K. Saročka iš Vertimų kaimo (2020 m. 

tragiškai žuvo autoavarijoje). 

Aldas Petraitis ( nuotrauka kairėje) ir 

Simonas Bietkis – švenčių pagalbininkai 

Keletą metų prie švenčių pasiruošimo darbų aktyviai 

prisidėjo Antanas Puidokas (dešinėje) 

 



2011 metais Žindaičiuose buvo surengta Joninių šventė ir seniūnijos etnokultūros diena. Į 

šventę atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža, Jurbarkų seniūnijos seniūnas 

Audronis Kačiušis, vietiniai ir aplinkinių kaimų gyventojai. Pagerbti Jonai ir Janinos, vyko loterija, 

sportinės varžybos, kurias organizavo žindaitiškis Almantas Bietkis, koncertavo moterų vokalinis 

ansamblis, kaimo kapela „Šilas“ (vad. Vytautas Partikas), šventės svečias – ansamblis „Jonis“. 

Renginį vedė Žindaičių bibliotekos darbuotoja Silvija Pužeckaitė. Šventę rėmė: Lietuvos 

Respublikos Seimo narys Bronius Pauža, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Petras Vainauskas, Jurbarko kredito unija, UAB „Savas medis“, direktorius Česlovas Petraitis, 

UAB „Jurbarkų mėsa“, vadovas Vytautas Giedraitis, IĮ klubas „Mituva“, savininkas Kęstutis 

Mockaitis,UAB „Kamės ūkis“, vadovas Kęstutis Saročka, Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis 

Kačiušis, Žindaičių seniūnaitijos seniūnaitė Rita Kalinskaitė, Žindaičių bendruomenė. Šventės 

pagalbininkai – elektrikas Kęstutis Lipinskas, Aušra Žebrauskienė, Irma Kimutienė, Lijana, 

Almantas, Sigita, Simonas Bietkiai, Antanas Puidokas, Vaida Balšaitienė, Daiva Danielienė, Lina 

Snarskienė, bendruomenės jaunimas. 

Pagrindinė šventės organizatorė kultūrinių renginių organizatorė Irena Pužeckienė 

Jonų ir Janinų pagerbimas, 2011 m. 

Joninės, 2011 m. 

 



2012 metais Joninių šventę vėl organizavo kultūrinių renginių organizatorė Irena Pužeckienė, 

Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis, Žindaičių bendruomenė ir jos pirmininkė Silvija 

Pužeckaitė. Šventės metu pagerbti varduvininkai Jonai ir Janinos, vyko sportinės varžybos, loterija, 

prekyba, liepsnojo šventinis laužas. Koncertavo grupė „Patruliai“. Šventė vyko aikštėje prie 

administracinio pastato, kurioje stovėjo išpuošta vilkiko priekaba, priklausanti UAB „Savas medis“, 

paruošta koncertuoti atlikėjams. Šventės rėmėjai – UAB „Savas medis“ (direktorius Česlovas 

Petraitis), UAB „Jurbarkų mėsa“ (vadovas Vytautas Giedraitis), IĮ klubas „Mituva“ (savininkas 

Kęstutis Mockaitis), Žindaičių bendruomenė. 

 

Joninių šventei pasiruošę, 2012 metai 

 



Joninės, 2012 m. 

 

2013 metų Joninių šventės pasiruošimo darbai 

 

 



2013 metais žindaitiškiai Jonines šventė linksmai, koncertavo atlikėja Vitalija Katunskytė. 

Į šventę susirinko ne tik Žindaičių, bet ir aplinkinių kaimų, Jurbarko miesto gyventojai. 

Organizatoriai ir rėmėjai išliko tie patys, kaip ir 2012 metais. 

 

 

 



2014 metais keitėsi kultūros darbuotojai vietoj ilgametės kultūros darbuotojos Irenos 

Pužeckienės (dirbo nuo 1974 m. iki 2014 m.) pradėjo dirbti Šarūnė Bendžiūtė-Šimkienė iš Jurbarko. 

Naujai pradėjusiai dirbti darbuotojai buvo sudėtinga organizuoti Joninių šventę Žindaičiuose, todėl 

2014-aisais Joninių šventė vyko Vertimų kaime po Šv. Jono atlaidų, o ją organizuoti padėjo 

Vertimų kaimo bendruomenė bei Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis. 

2015 metai vėl pažymėti Žindaičių kaimo kultūros darbuotojų pasikeitimu – nuo vasario 1 

dienos vietoj Šarūnės Bendžiūtės-Šimkienės pradėjo dirbti Algirdas Petruitis iš Jurbarko. Joninių 

šventė tais metais vyko Žindaičiuose prie administracinio pastato. Šventės metu koncertavo 

Jurbarko kultūros centro kolektyvas „Šilas“ (vad. Adolfas Lapė) ir Žindaičių skyriaus kaimo kapela 

„Dargaitėliai“ (vad. Algirdas Petruitis). Šis neseniai susikūręs kolektyvas žiūrovams koncertavo 

pirmą kartą. Šventės viešnia – gerai Lietuvoje žinoma atlikėja Roma Mačiulytė. 

2016 metai paskelbti Bendruomenių metais, tad Joninių šventė tai progai ir buvo skirta. 

Pagrindinė šventės organizatorė buvo Žindaičių bendruomenė bei jos pirmininkė Andžela 

Petraitienė, o jai į pagalbą atskubėjo Jurbarkų seniūnijos bendruomenės, Jurbarko kultūros centras. 

Algirdas Petruitis tąsyk dėl ligos nedirbo. Jėgas suvienijusios Žindaičių, Vertimų, Jurbarkų, 

Rotulių, Dainių ir Mituvos bendruomenės bei partneriai surengė tikrai įspūdingą renginį. Atvykusių 

į šventę laukė ne tik geriausia nuotaika, bet ir nemažai pramogų: vyko loterija bei aukcionas, 

įvairios sportinės rungtys, mažieji šventės dalyviai galėjo pajodinėti poniais, bei papramogauti ant 

pripučiamų atrakcionų. Joninės šventiškai papuoštoje Žindaičių aikštėje prasidėjo visų Jonų bei 

Janinų pagerbimu ir pasveikinimu, skambias melodijas jiems skyrė Jurbarko kultūros centro kapela 

„Santaka“ (vad. P. Pojavis). Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius 

Pauža, Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis, Žindaičių bendruomenės pirmininkė Andžela 

Petraitienė. Vėliau šventės vedėja Silvija Pužeckaitė kartu su bendruomenių pirmininkais ir 

Jurbarkų seniūnu sveikino visus susirinkusius ir įteikė padėką Jurbarko kultūros centro direktorei 

Aidai Bliundžiuvaitienei, šventės rėmėjams ir visam gausiam būriui pagalbininkų, prisidėjusių prie 

renginio organizavimo. Iškart po padėkos žodžių sceną užliejo skambios dainos, pradžiuginusios 

visus susirinkusius – savo koncertą dovanojo atlikėjas Edmundas Kučinskas. Po šio dainininko 

pasirodymo žindaitiškių ir svečių laukė labai graži premjera, paruošta specialiai Joninių šventei – 

Žindaičių kaime susibūrė būrys vaikučių ir padedami vadovo D. Veiverio iš Klaipėdos išmoko 

puikų liaudišką šokį. Dar vieną staigmeną paruošė ir veiklios moterys – jos taip pat pristatė 

nuotaikingą šokį, o vėliau vaikučiai bei jų mamytės susijungė bendrame šokyje. Ši premjera sulaukė 

ypač daug šiltų aplodismentų, pamaloninusių visus šokėjus. 

Po šokių eilė vėl atėjo nuotaikingoms dainoms, kurias šventės žiūrovams atliko energingų 

vyrukų grupė „Husarai“. Šventė buvo labai graži, tačiau dar daugiau geros nuotaikos visiems atnešė 

netikėta staigmena – Joninių šventėje pasirodė atlikėjas Deividas Bastys! Po šio žinomo 

jurbarkiečio pasirodymo į sceną žengė dar viena puiki muzikinė dovana – merginų grupė „Hit“. 

Skambant gerai žinomoms dainoms šventės dalyviai sulaukė ir vidurnakčio – tada ieškojo paparčio 

žiedo bei džiaugėsi nuostabiu vakaru. 

Organizatoriai dėkojo visiems, padėjusiems organizuoti šią nuostabią šventę, bei visiems 

puikia nuotaika spinduliavusiems šventės dalyviams. 



 

2016-ųjų Joninės 

Sveikinimo žodį sako Žindaičių bendruomenės pirmininkė 

Andžela Petraitienė 

Šventės organizatoriai su atlikėju Edmundu Kučinsku 

Šoka Žindaičių kaimo vaikai Koncertuoja Jurbarko kultūros centro kapela 

„Santaka“ (vad. Petras Pojavis) 

Koncertuoja grupė „Husarai“ ir atlikėjas Deividas Bastys 



 

 

2016 metais rugsėjo mėnesį vietoj kultūros darbuotojo Algirdo Petruičio Jurbarko kultūros 

centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatore pradėjo dirbti Silvija Pužeckaitė, 

gyvenanti Mikutaičių I kaime. 

2017 metais Joninių šventės išvakarėse žindaitiškės moterys rinkosi į Česlovo ir Birutės 

Petraičių sodybą pinti ąžuolo vainikų Jonams ir Janinoms. Česlovas ir Birutė, bei jų sūnūs Aivaras 

su žmona Andžela ir Aldas yra taip pat vieni iš pagrindinių šventės organizatorių. Ši šeima 

kiekvienais metais deda dideles pastangas, kad Joninių šventė Žindaičiuose vyktų sklandžiai ir 

linksmai. Birutė ne tik padeda organizuoti šventę, bet ir šventės dieną visuomet atlikėjams kepa 

kaimišką kugelį krosnyje. 

Lietingą Joninių vakarą, Žindaičiuose buvo švenčiama tradicinė Jurbarkų seniūnijos 

Joninių šventė. Šventę pradėjo Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ 

šokėjai, vadovė Jolanta Telišauskienė. Skambias dainas dainavo Jurbarko kultūros centro Žindaičių 

skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, vadovė Andžela Jagminaitė. Buvo pagerbti Jonai ir 

Janinos, jiems padovanoti Joninių medaliai ir ąžuolo vainikai. Varduvininkus ir visus susirinkusius 

sveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis, Lietuvos Respublikos Seimo narys 

Ričardas Juška. Į sceną buvo pakviesti šventės rėmėjai ir pagalbininkai už paramą organizuojant 

šventę jiems dėkojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė 

Silvija Pužeckaitė. Visi susirinkę su nekantrumu laukė svečių , Šilalės kultūros centro Bijotų 

laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ koncerto, vad. K.Mizgirienė ir 

S.Bugenis. Jaunimas su didžiausiu nekantrumu laukė sportinių varžybų, kuriose išbandė savo jėgas, 

varžybas pravedė žindaitiškis Almantas Bietkis. O nuotaikinga grupės „Trivašis“ muzika skambėjo 

Scenoje merginų grupė „Hit“ 

Dega Joninių laužas 



visą vakarą. Šiltai žiūrovų buvo priimtas atlikėjas Eligijus Jukna. Žindaitiškiai ieškojo paparčio 

žiedo, o šventinis Joninių laužas neužgeso net lyjant lietui. 

 

2017 metai. Pasiruošimas šventei 

Ąžuolo vainikų pynimas Birutės ir Česlovo Petraičių sodyboje 

 

Iš kairės: Aušra Žebrauskienė ir Birutė Petraitienė – visų švenčių papuošimų sumanytojos. Į pagalbą joms atskubėjo 

Daiva Danielienė 

Autorės Aušra Žebrauskienė ir 

Birutė Petraitienė 



Lietingos 2017 metų Joninės 

 

 

 

 

Šventės dalyvius sveikina Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška 

(nuotrauka dešinėje) bei Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis ir 

jo pavaduotoja Stasė Dulkienė 

Padėka už paramą ir pagalbą 

organizuojant Joninių šventę UAB 

„Savas medis“ direktoriui Česlovui 

Petraičiui 



 

 

 

Koncertuoja kaimo kapela „Bijotaičiai“ 



2018 metai. Bėgant metams Žindaičiai tapo vienu seniausias Joninių šventimo tradicijas 

turinčių kaimų Jurbarko rajone. Galbūt ir ilgametės tradicijos lėmė, kad 2018-aisiais Joninės buvo 

ypač smagios. Šventiška nuotaika vyravo jau gerokai prieš birželio 23-ąją – kaimo vyrai ruošė 

aikštę, vietą šventei, moterys – pynė vainikus Česlovo ir Birutės Petraičių sodyboje Jonams ir 

Janinoms. Šventę išpuoštoje scenoje pradėjo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų 

vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė). Kol šiltai sutiktos dainininkės dainavo scenoje, 

aikštėje vyko įvairūs žaidimai, atrakcijos ir varžytuvės, kurias pravedė žindaitiškiai Almantas 

Bietkis ir Algimantas Rainys. Po skambių ansamblio „Raskila“ dainų Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė, nuoširdžiai dėkojo  šventės 

rėmėjams bei visiems prisidėjusiems prie jos organizavimo. Šventės metu norintieji galėjo išbandyti 

jėgas virvės traukimo, svorio kilnojimo ir kitose rungtyse. Mažiesiems šventės dalyviams vyko 

smagūs užsiėmimai su asociacija Menų imperija. O kokios Joninės be sveikinimų! Visi 

varduvininkai papuošti ąžuolų vainikais ir apdovanoti. Vėliau visiems susirinkusiems koncertavo 

populiari atlikėja Laisva, buvo uždegtas Joninių laužas. Vidurnaktį žindaitiškiai ieškojo paparčio 

žiedo ir kartu dainuodami  su muzikantais iš Klausučių trumpiausią metų naktį šventė iki paryčių.  

 

Pasiruošimas šventei 

 

 

 

Aivaras Petraitis vienas iš pagrindinių šventės 

organizatorių ir pagalbininkų 

Už kiekvienais metais priskinamas pievų gėles dėkingi  

žindaitiškei Danutei Kalinskienei 



2018 metų Joninės 



2019 metais Žindaičių kaime vėl šurmuliavo Jurbarkų seniūnijos Joninių šventė. Šventės 

išvakarėse Žindaičių moterys – Birutė Stūronienė, Irma Kimutienė, Reda Venckienė, Violeta 

Ulbikienė, Danutė Kalinskienė, Dalia Rainienė, Daiva Danielienė, Andžela Petraitienė, Rasa 

Globienė, Aušra Žebrauskienė, Silvija Pužeckaitė  Česlovo ir Birutės Petraičių sodyboje pynė 

plačius ąžuolo vainikus Jonams pagerbti. Šios moterys jau keletą metų padeda pasiruošti Joninių 

šventei. Vietą šventei tvarko ne tik moterys, bet ir žindaitiškiai vyrai – Almantas Bietkis, 

Algimantas Rainys, Aivaras Petraitis, Artūras Miščiokaitis, Dainius Stankus. Tai vieni iš 

pagrindinių bendruomenės narių, kurie organizuoja šventės pasiruošimo darbus bei kviečia kitus 

žindaitiškius, kaimelio jaunimą į pagalbą. 

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

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

Pojavis). Sveikinimo žodžius tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, 

Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis ir seniūno pavaduotoja Stasė Dulkienė. Šiltai 

žiūrovų sutiktos Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“  

(vad. A. Jagminaitė) dainininkės dainavo scenoje, aikštėje. Po jų skambių dainų Jurbarko kultūros 

centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė,  Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija 

Pužeckaitė ir Žindaičių seniūnaitė Birutė Petraitienė nuoširdžiai dėkojo šventės rėmėjams bei 

visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Šventės metu norintieji galėjo išbandyti jėgas 

virvės traukimo, svorio kilnojimo, žvejybos kubile ir kitose rungtyse. Mažiesiems šventės 

dalyviams vyko smagios atrakcijos. Visi Jonai ir Janinos papuošti ąžuolų vainikais ir apdovanoti. 

Vėliau susirinkusiems koncertavo televizijos projektų, sveikinimų koncertų atlikėjai 

Violeta Cvirkaitė ir Maks Bendelston, buvo uždegtas Joninių laužas. Vidurnaktį žindaitiškiai 

ieškojo paparčio žiedo ir linksminosi  diskotekoje. 

Šventės organizatoriai dėkojo visiems rėmėjams: UAB „Dainiai“, UAB „Savas medis“, UAB 

„Jurbarkų mėsa“, Jurbarko rajono savivaldybei, ūkininkui Giedriui Greičiui bei Žindaičių 

bendruomenių nariams už pagalbą organizuojant Joninių šventę. 

 

Rengiamės šventei 

 

 

 

 

 

 



2019 metų Joninių šventei pasiruošusios 

Aušrai Žebrauskienei ir Birutei Petraitienei niekada netrūksta idėjų, 

kaip papuošti Joninių šventės vietą 

Silvijai, Aušrai, Birutei visuomet 

padeda Dalia Rainienė (stovi iš 

dešinės) 



2019 metų Joninių šventės svečiai 

 

 

 

Jurbarko kultūros centro 

direktorė Aida 

Bliundžiuvaitienė su vyru 

Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis ir pavaduotoja Stasė Dulkienė 

Jurbarko rajono savivaldybės 

meras Skirmantas Mockevičius 

Šventėje dalyvauja ir buvusi ilgametė kultūros darbuotoja ir Joninių švenčių 

organizatorė Irena Pužeckienė (iš dešinės), nuolatinė švenčių organizatorė ir 

pagalbininkė seniūnaitė Birutė Petraitienė, Žindaičių bendruomenės pirmininkė 

Andžela Petraitienė – taip pat Joninių šventės organizatorė 

Dainuoja Žindaičių skyriaus vokalinis moterų ansamblis 

„Raskila“ (vad. Andžela Jagminaitė) 



 

Koncertuoja Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ 

(vad. Petras Pojavis) 

Padėkos žodžiai šventės rėmėjams 

Koncertuoja sveikinimų koncertų ir televizijos projektų dalyviai Violeta Cvirkaitė ir Maksim Bendelston iš Zarasų 



 

 



(NE)PABAIGA 

 

Dėl pasaulinės COVID-19 (korona viruso) pandemijos 2020-aisiais Joninių šventė 

Žindaičiuose, pirmą kartą per daugelį metų, neįvyko. Tačiau neabejojame, kad nei korona virusas, 

nei jokios kitos aplinkybės nesustabdys Žindaičių gyventojų bendruomeniškumo jausmo, noro 

susirinkti ir švęsti šią gražią, ilgametes tradicijas turinčią šventę. 

Baigdami šią istoriją, neabejojame, kad ji bus tęsiama, nes Joninės Žindaičiuose šurmuliuos ir 

skambės dar ilgus metus. 

 


