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2021 metai 

  



PATI PRADŽIA 

 

Kaip upės turi pradžią, taip ir mūsų gyvenimo įvykiai turi pradžią. Žindaičių moterų vokalinio 

ansamblio pradžia – 1965 metai. 1965–1970 metais Žindaičiuose dažnai keitėsi kultūros namų 

direktoriai. Ši įstaiga buvo kilnojama į Vertimų ir Žindaičių kaimus. 1969 metais Žindaičiuose buvo 

pastatyta pradinė mokykla, kurios salėje pradėjo veikti kultūros namai. Nuo 1972 metų kultūros 

namų direktoriumi pradėjo dirbti Romas Ūsas, o meno vadove Danguolė Ūsienė. Dirbant Ūsams 

gyvavo ir moterų vokalinis ansamblis.  

Žindaičių kaimo moterų ansamblis 1966 m. 

 

Nuo 1974 metų Žindaičių kultūros namų direktore, o nuo 2001 metų – Žindaičių 

bendruomenės namų administratore dirbo Irena Pužeckienė,. Nuo 1974 iki 1988 metų meno 

vadovais dirbo Rimantas Gecevičius, Aldonius Paulaitis, Angelė Zigmantavičienė, Zofija 

Totoraitienė, Snieguolė Vasiliauskaitė, Lijana Lingaitytė, Alvydas Balčaitis, Vidmantas 

Bielkauskas, Inga Andreikevičienė. Meno vadovai keitėsi dažnai, sunku net rasti jų paskyrimo 

datas, tačiau moterų ansamblis 1980–1989 metais nuolat dalyvaudavo rajone rengiamose apžiūrose, 

o tuo pačiu – ir rajono dainų šventėse. 

Ne vienerius metus moterų vokaliniame ansamblyje dainavo Genė Kimutienė, Angelė 

Adomaitienė, Danutė Norkaitienė, Marytė Marencholcienė, Antanina Balšaitienė, Lena 

Virbickienė, Vida Atkočaitytė, Zofija Šetkienė, Julija Navickienė, Alytė Bulotienė-Valaitienė, Rūta 

Kriščiukaitienė, Ilda Mankienė-Pikčiūnienė, Irena Pužeckienė, Zofija Šetkienė, Genė Liutkienė, 

Adelė Petraitienė, Vida Raudoniūtė, Genė Kundrotienė, Stasė Lingienė. 

Buvo laikotarpis, kai moterų vokalinio ansamblio veikla buvo sustabdyta, nes neatsirado 

meno vadovo, galinčio dirbti su kolektyvu. Per tą laiką, nuo 1989 iki 2005 metų, vietoj moterų 

vokalinio ansamblio aktyviai vyko dramos ratelio, kuriam vadovavo kultūros darbuotoja Irena 

Pužeckienė, veikla. 

 

 



Moterų vokalinis ansamblis dalyvaudavo apžiūrose, rajono Dainų šventėse 1985–1986 metais 

  



2005–2009 METAI 

 

Nuo 2005 metų moterų vokalinio ansamblio vadovu pradėjo dirbti Valdas Žemaitis iš 

Jurbarko.  

O ansamblyje dainavo Aušra Žebrauskienė, Aldona Borkertienė, Rūta Kriščiukaitienė, Silvija 

Pužeckaitė, Genė Kimutienė, Eleonora Petraitienė, Alytė Valaitienė, Birutė Stūronienė, Ona 

Budrienė. 

Moterų ansamblis, vadovaujamas Valdo Žemaičio, 2005 metais dalyvavo Jurbarko rajono 

vokalinių ansamblių šventėje „Daina 2005“, Žindaičių bendruomenės namuose koncertavo 

šventiniame renginyje, skirtame Motinos dienai, Vertimų pagrindinės mokyklos 90-mečio sukakties 

šventėje. 

2006 metais Žindaičių bendruomenės namuose taip pat vyko šventinis vakaras, skirtas 

Motinos dienai. Koncertą šiai pavasario šventei parengė Žindaičių moterų vokalinis ansamblis kartu 

su Jurbarko silpnaregių kolektyvu. Abiem šiems kolektyvams vadovavo Valdas Žemaitis. 

 

Su kolektyvo vadovu Vytautu Partiku ir kultūrinės veiklos organizatore Irena Pužeckiene 

 



Nuo 2007 metų Žindaičių moterų ansambliui pradėjo vadovauti Vytautas Partikas iš Jurbarkų 

kaimo. Dirbant šiam vadovui keitėsi ir ansamblio dalyvės. Kolektyve pradėjo dainuoti Rima 

Bajorinienė, Irena Partikienė, Stasė Lingienė. Kolektyvą paliko Birutė Stūronienė ir Ona Budrienė. 

2007 m. balandžio 14 d. moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Jurbarke vykusiame renginyje 

„Daina 2007“.  

2007 m. gegužės 4 d. bendruomenės namuose vyko tradicinis renginys, skirtas Motinos 

dienai. Šventiniame vakare koncertavo Jurbarkų kaimo kapela „Šilas“ kartu su Žindaičių moterų 

vokaliniu ansambliu 

2007 m. birželio 24 d. Vertimų kaime, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Šv. Jono 

atlaidai. Po Mišių susirinkusiems koncertavo Jurbarkų kaimo kapela „Šilas“ kartu su Žindaičių 

moterų vokaliniu ansambliu. 

2007 m. liepos 13 d. ansamblio narės Aušra Žebrauskienė, Rūta Kriščiukaitienė, Aldona 

Borkertienė, Silvija Pužeckaitė, Eleonora Petraitienė, Genė Kimutienė, Stasė Lingienė, Rima 

Bajorinienė, Irena Partikienė, Alytė Valaitienė, bendruomenės namų administratorė Irena 

Pužeckienė ir Jurbarkų bendruomenės namų kaimo kapela „Šilas“ vyko į Šiluvą. Šiluvos bažnyčioje 

buvo aukojamos Šv. Mišios už Jurbarko krašto žmones. Po Šv. Mišių Jono Pauliaus II namuose 

vyko šventiniai pietūs – Agapė, kurių metu koncertavo minėti kolektyvai. Ši išvyka baigėsi liūdnai 

–vykstant namo kolektyvai pateko į avarinę situaciją, kurios metu žuvo berniukas. 

2007 metais Šiluvoje po koncerto  

 

2007 m. rugpjūčio 26 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Žindaičių bendruomenės 

namų moterų ansamblio koncertas, skirtas bažnyčios 100 metų jubiliejui. 

2007 m. spalio 6 d. žindaitiškės kartu su kaimo kapela „Šilas“ dalyvavo Alytuje vykusioje 

respublikinėje  derliaus šventėje „Jievaro tiltai“. 

 



Respublikinėje derliaus šventėje „Jievaro tiltai“ Alytuje 

 

2007 m. lapkričio 11 d. tie patys kolektyvai koncertavo Antanave vykusiame paramos 

koncerte, skirtame vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis. 

 

2008 m. vasario 15 d. Žindaičių bendruomenės namuose vyko teminis vakaras „Mūsų Tėvynė 

– marga nuo trispalvių gėlių“, skirtas Vasario 16-ajai paminėti. Nuotaikingą koncertą 

susirinkusiems žiūrovams dovanojo Žindaičių moterų vokalinis ansamblis kartu su kaimo kapela 

„Šilas“. 

2008 m. moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Jurbarke vokalinių ansamblių šventėje „Daina 

2008“. 

2008 m. moterų vokalinis ansamblis dar koncertavo Žindaičiuose renginyje, skirtame Motinos 

dienai paminėti, Raudonėje vykusiame renginyje „Panemunių žiedai“, Žindaičiuose vykusioje 

Jurbarkų seniūnijos etnokultūros šventėje, Jurbarkų bendruomenės namuose, seniūnijos 

saviveiklininkų šventėje. 



2009 metais Jurbarko kultūros centro Žindaičių bendruomenės namų moterų vokalinis 

ansamblis ir Jurbarkų bendruomenės namų kaimo kapela „Šilas“ kartu koncertavo ne viename 

renginyje: 

Kovo 27 d. – Jurbarko kultūros centre vykusiame renginyje „Pamituvio armonika“; 

Balandžio 18 d. – Jurbarke kultūros centro vokalinių ansamblių šventėje „Daina 2009“; 

Gegužės 30 d. – Raudonėje vykusiame renginyje „Panemunių žiedai“; 

Birželio 5 d. –  bendruomenės Vasaros šventėje Jurbarkuose; 

Birželio 20 d. – Jurbarko miesto 750 metų jubiliejaus šventėje; 

Birželio 21 d. – Vertimų Šv. Jono atlaiduose po Šv. Mišių; 

Birželio 23 d. – Girdžiuose vykusioje Joninių šventėje;  

Birželio 27 d. –Joninių šventėje Žindaičiuose; 

Spalio mėn. –vakaronėje, skirtoje rudens darbų pabaigtuvėms, Žindaičiuose. 

Šv. Jono atlaiduose Vertimuose 

 

  



2010–2014 METAI 

 

2010–2011 metai moterų vokalinio ansamblio dalyvėms taip pat buvo darbingi vyko 

repeticijos, išvykos, koncertai įvairiomis progomis: 

Ansamblis Jurbarko miesto šventėje 2011 metais 

 

2010 m. kovo 7 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salėje vyko popietė „Kai 

galvojame apie Moterį sakome – Meilė“, skirta Tarptautinei moters dienai paminėti, kurioje 

skambėjo ansamblio dainos. 

2010 metais ansamblis dar koncertavo: 

Gegužės 1 d. – Jurbarke vykusiose „Miesto ir verslo dienose“; 

Gegužės 1 d. Žindaičiuose vykusiame renginyje „Dovana mylimai Mamai; 

Renginyje,  skirtame Motinos dienai paminėti, Žindaičiuose 

 

Gegužės 21 d. – kaimo gegužinėje Vosbutuose; 

Gegužės 29 d. – renginyje „Panemunių žiedai“ Raudonėje; 



Birželio 12 d. – „Medaus slėnyje“ Šilinėje; 

Birželio 27 d. – Joninių šventėje Žindaičiuose; 

Rugsėjo 25 d. – Jurbarke vykusioje Derliaus šventėje; 

Spalio 22 d. Žindaičiuose vykusiame renginyje „Muzika ir daina – vaistas nuo rudens 

tingulio“. 

 

Aktyvi moterų ansamblio koncertinė veikla vyko ir 2011 metais: 

Balandžio 16 d. – Jurbarko kultūros centre vykusioje vokalinių ansamblių šventėje „Daina 

gydo sielą“; 

Balandžio 29 d. –  Jurbarko miesto ir verslo dienose; 

Gegužės 29 d. – Raudonės pilyje vykusiame kultūrinio turizmo renginyje „Panemunių 

žiedai“; 

Renginyje „Panemunių žiedai“ Raudonėje 

Joninių šventėje Žindaičiuose 

 



Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga Česlovo ir 

Birutės Petraičių sodyboje vykusiame „Tautiškos giesmės“ giedojime ir koncerte; 

Spalio 1 d. – Derliaus šventėje Jurbarke; 

Lapkričio 12  d. – Žindaičiuose vykusioje vakaronėje „Šviesa languose – šiluma širdyje“; 

Lapkričio 17 d. – Girdžiuosevykusioje bendruomenės rudens vakaronėje. 

 

Vienas iš išskirtinių kolektyvo pasirodymų buvo dalyvavimas respublikinėje kaimo kapelų 

šventėje „Grok, Jurgeli“, kuri vyko Kaune 2012 m. 

Kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ 

 

 



Akimirkos, kai kolektyvui vadovavo Vytautas Partikas 

 

          

 

                                                                             

           

 

 

 



Oninių šventėje Raudonėje kartu su kaimo kapela „Šilas“ 

 

Aktyvi moterų vokalinio ansamblio veikla kartu su kaimo kapela „Šilas“ vyko iki 2013 m. 

pabaigos. 

Vytautas Partikas 2013 metais atsisakė toliau dirbti meno vadovu. Moterų vokalinio 

ansamblio veiklą teko sustabdyti. 2014 metų pradžioje kultūrinės veiklos organizatorės darbo toliau 

nebedirbti nusprendė ir ilgametė kultūros darbuotoja Irena Pužeckienė. 

Netrukus kultūrinės veiklos organizatore Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje pradėjo 

dirbti Šarūnė Šimkienė iš Jurbarko, o po keletos mėnesių meno vadovu pradėjo dirbti Algirdas 

Petruitis. A. Petruičiui atnaujinti moterų vokalinio ansamblio veiklos nepavyko. Šie kultūros 

darbuotojai dirbo neilgai, kiekvienas dėl asmeninių priežasčių darbo vietas paliko. 

  



2016 METAI 

 

2016 m. rugsėjo 7 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatore pradėjo dirbti Silvija Pužeckaitė. 

2016 m. spalio 3 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje meno vadove pradėjo dirbti 

Andžela Jagminaitė iš Jurbarko. 

Naujos darbuotojos nusprendė atnaujinti moterų vokalinio ansamblio veiklą, tad spalio 12-ąją 

pakvietė moteris į pirmą repeticiją. Repeticijoje dalyvavo žindaitiškės Aušra Žebrauskienė, Aldona 

Borkertienė, Rūta Kriščiukaitienė, Alytė Valaitienė, Rima Bajorinienė, Eleonora Petraitienė, 

Andžela Petraitienė, Silvija Pužeckaitė, Vaida Saročkienė iš Vertimų kaimo. Prieš pradėdamos savo 

veiklą moterys pirmiausiai išsirinko kolektyvo pavadinimą, vienbalsiai buvo pritarta, kad nuo šiol 

ansamblis vadinsis „Raskila“. Prasidėjo ansamblio repeticijos ir pasirodymai scenoje. O pirmieji 

pasirodymai buvo Žindaičiuose vykusioje adventinėje popietėje „Sodai, sodai leliumoj“ ir kartu su 

Jurbarko kultūros centro kaimo kapela „Santaka“, vad. Petras Pojavis, teatralizuotame Jurbarko 

kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncerte „Saulės namai“. 

Po koncerto adventinėje popietėje „Sodai, sodai leliumoj“ Žindaičiuose 2016 metais 

Teatralizuotame Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncerte „Saulės namai“ 2016 

metais 



2017 METAI 

 

Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Žindaičiuose paminėta linksmai ir 

skambiai. Gražias dainas ir nuotaikingą muziką susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro 

kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis), Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ ir Žindaičių 

kaimo vaikučiai (vad. Andžela Jagminaitė).  Kartu su žindaitiškiais šventiniame renginyje dalyvavo 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai Daivaras Rybakovas, Darius Virvilas. Visus 

susirinkusius su švente sveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronius Kačiušis, seniūnaitė Birutė 

Petraitienė, Žindaičių bendruomenės „Mituva“ pirmininkė Roma Kasparaitienė. Renginį organizavo  

Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė ir Jurbarko rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Žindaičių filialo bibliotekininkė Silvija Pužeckaitė. 

 

Šiltą, pavasariu kvepiantį penktadienio, gegužės 5-osios, vakarą į Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus salę rinkosi mamos ir močiutės. Vyko šventinis renginys „Tu tokia šviesi, kad 

galėtum saule būti“, skirtas Motinos dienai paminėti. Gražiausios eilės, skambiausios dainos ir 

gražiausi gėlių žiedai buvo skirti visoms susirinkusioms mamoms ir močiutėms. Koncertavo 

Žindaičių kaimo vaikai , moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ ir Jurbarko kultūros centro kaimo 

kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis).  



Gegužės 20 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis 

„Raskila“ kartu su kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis) koncertavo Skirsnemunėje vykusioje 

šventėje „Mes kartu“. Renginys skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

Lietingą birželio 24-osios, Joninių, vakarą, Žindaičiuose buvo švenčiama tradicinė Jurbarkų 

seniūnijos Joninių šventė. Šventę pradėjo Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos 

„Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) šokėjai. Skambias dainas dainavo Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. 

Spalio 20-osios vakarą žindaitiškiai rinkosi į rudeninį pasibuvimą „Po savo stogu labai 

patogu“. Eiles apie rudenį skaitė ir dainas dainavo Žindaičių kaimo vaikai  ir Žindaičių skyriaus 

moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. Vakaro metu vyko loterija „Ką pasėsi 2018“, kurioje buvo 

galima laimėti įvairiausių prizų – nuo sėklų pakelio iki grūdų maišo, vyko rudens gėrybių paroda. O 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L.Zdanavičienė), 

žindaitiškiams parodė savo naujausią spektaklį J. Grušo „Kelionė su kliūtimis“. 

Gruodžio 3 d. žindaitiškiai kartu su Vertimų kaimo bendruomene rinkosi į Žindaičių skyrių, 

kur vyko adventinė popietė „Ramybės taku į Kalėdų šviesą“. Popietėje skambėjo eilės, giesmės ir 

dainos, kurias atliko Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, dainų atlikėjas 

Valdas Žemaitis, o Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė Birutė Bartkutė 

visiems papasakojo, ką Advento vakarais veikė mūsų seneliai ir tėvai. Seniūnaitė Birutė 



Petraitienė   susirinkusius pasveikino su prasidėjusiu Adventu ir visiems padovanojo po mažą 

angeliuką, linkėdama, kad jis atneštų į kiekvieno namus šilumą ir ramybę. 

 

 

  



2018 METAI 

 

Kovo 11-oji,  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, diena Žindaičiuose paminėta linksmai. 

Skambias dainas ir nuotaikingą muziką susirinkusiems dovanojo Žindaičių skyriaus moterų 

ansamblis „Raskila“ ir vaikų vokalinis ansamblis (vad. A. Jagminaitė). Visus susirinkusius su 

švente sveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis, Lietuvos Respublikos Seimo nario 

Ričardo Juškos padėjėja Liudmila Norkaitienė. 

 

Balandžio 15 d. Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ dalyvavo vokalinių 

ansamblių šventėje „Pavasario gaida“, kuri vyko Kudirkos Naumiestyje. 



                          

Gegužės 4 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje nuskambėjo šventiškas Motinos 

dienai skirtas koncertas „Ant tavo rankų supas gerumas“, kuriame netrūko šiltų sveikinimų ir 

nuoširdžių mamų šypsenų. Šventinio koncerto metu gražiausią programą mamytėms dovanojo 

Žindaičių skyriaus vaikų vokalinis ansamblis Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ ir 

Šakių rajono Mamų ir dukrų kvartetas (vad. V. Simonavičienė). 

                   

Birželio 15 d. Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, dalyvavo Jurbarko 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jurbarkų filialo organizuotame renginyje „Saulės ir 

knygos vienoda paskirtis – šviesti ir šildyti“. Šventės metu vyko susitikimas su rašytojais Violeta 

Šoblinskaite ir Gasparu Aleksa. Dainininkės atliko nuotaikingas ir vasariškas dainas, kurios 

pradžiugino šventės dalyvius. 

                                   



Žindaičiai – vienas iš seniausias Joninių šventimo tradicijas turinčių kaimų Jurbarko rajone. 

Birželio 23-ąją šią šventę išpuoštoje scenoje pradėjo Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis 

„Raskila“. Kol šiltai sutiktos dainininkės dainavo scenoje, aikštėje vyko įvairūs žaidimai, atrakcijos 

ir varžytuvės. Po skambių „Raskilos“ dainų Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės 

veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė, nuoširdžiai padėkojo  šventės rėmėjams bei visiems, 

prisidėjusiems prie jos organizavimo.   
Lapkričio 17 d. Žindaičių skyriuje vyko dainų ir romansų vakaras „Atsiliepki tu manoj 

dainoj“. Į renginį susirinko Žindaičių, Žindaičių „Mituvos“ ir Vertimų kaimų bendruomenės. 

Skambia melodija vakarą pradėjo šaunus močiutės ir anūko duetas – Svajūnas Birgiolas ir Danutė 

Birgiolienė. Eilėmis apie dainą visus susirinkusius pasveikino renginio organizatorė Silvija 

Pužeckaitė. Ji trumpai papasakojo kad prieš 52-jus metus Žindaičiuose susikūrė moterų vokalinis 

ansamblis. Per tiek metų keitėsi vadovai, ansamblio narės, kurių nemažai jau iškeliavę Anapilin, bet 

ansamblis išliko iki šių dienų. Todėl šis vakaras ir buvo skirtas dainai. 

Vakaro metu gražius ir melodingus romansus bei dainas atliko Eržvilko kultūros centro grupė 

„Gintarinis medis“ (vad. Ieva Šimkūnienė), grupė „Muzikinis vizitas“ (vad. Aušra Mičulė) iš 

Jurbarko ir Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, o tarp kolektyvų pasirodymų 

skambias ir nuotaikingas melodijas griežė Svajūnas ir Danutė. 



Lapkričio pabaigoje Žindaičių skyriuje vyko neeilinis įvykis – profesionali moterų vokalinio 

ansamblio „Raskila“ fotosesija, kurios metu ansamblio moteris nuotraukose įamžino Jurbarko 

kultūros centro fotografas-operatorius Audrius Sinkus. 

Moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. Iš kairės: Aušra Žebrauskienė, Andžela Jagminaitė, Aldona 

Borkertienė, Rima Bajorinienė, Gitana Tenikaitienė, Alytė Valaitienė, Silvija Pužeckaitė 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

    

      

 



2019 METAI 

 

Vasario 15 d.  Kartupių kultūros namuose vyko Eržvilko kultūros centro Kartupių skyriaus 

organizuotas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventės metu visiems susirinkusiems 

gerą nuotaiką savo atliekamomis dainomis skleidė Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus 

moterų vokalinis ansamblis „Raskila“.  

Vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadienis pradėtas švęsti Jurbarkuose, kur 

Šimtmečio aikštėje buvo atidengtas paminklinis akmuo žymintis Lietuvos šimtmetį ir aikštei 

suteiktą pavadinimą. Paminklinį akmenį pašventino Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios parapijos 

klebonas dekanas kun. Darius Auglys. Vasario 16-osios proga Jurbarkų seniūnijos ir miesto 

gyventojus, svečius pasveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis, Jurbarko rajono 

savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška. 

Šventę gražiomis dainomis papuošė Jurbarkų darželio-mokyklos mokinių choro būrelis (vad. 

A.  Latožienė) ir Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ . 

Žindaičiuose Lietuvos valstybės atkūrimo diena paminėta linksmai ir skambiai. Šventinis 

renginys prasidėjo sugiedotu Lietuvos valstybės himnu bei eilėmis apie Lietuvą. Su gražia švente 

visus susirinkusius žindaitiškius  pasveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis, 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis ir Jurbarko 

rajono savivaldybės tarybos narys Daivaras Rybakovas. Šventinę nuotaiką visiems susirinkusiems 

dovanojo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis), Žindaičių skyriaus moterų 

ansamblis „Raskila“ bei Svajūnas Birgiolas ir Danutė Birgiolienė iš Jurbarko. 

Vasario 16-oji Jurbarkuose 

Vasario 16-osios minėjimas Žindaičiuose 



Kovo 11-ąją Jurbarkų seniūnijos gyventojai ir miestelio svečiai rinkosi į seniūnijos salę 

paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos. Visus susirinkusius pasveikino Jurbarkų 

seniūnas Audronis  Kačiušis, eiles apie Lietuvą skaitė renginio vedėja Žindaičių skyriaus kultūrinės 

veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė. Eilėraščių posmais dalijosi Jurbarkų darželio–mokyklos 

auklėtiniai. O skambiomis dainomis susirinkusiųjų širdis džiugino Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ ir Jurbarkų darželio – mokyklos moksleivių choro 

dainorėliai (vad. A. Latožienė). 

 

Balandžio 6-ąją „Raskila“ dalyvavo tradicinėje vokalinių ansamblių šventėje „Daina gydo 

sielą“ Jurbarko kultūros centre.  

 

Gegužės 3 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje nuskambėjo šventiškas Motinos 

dienai skirtas koncertas „Mama – gražiausias žiedas Žemėje“, kuriame netrūko šiltų sveikinimų ir 

nuoširdžių mamų šypsenų. Šventinio koncerto metu gražiausią programą mamytėms dovanojo 

moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, Svajūnas Birgiolas ir Danutė Birgiolienė iš Jurbarko, bei 

Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“ (vad. 

Lina Lukošienė). 
 Gegužės 4 d. moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ pasirodė Jurbarko miesto ir verslo dienų 

šventiniame koncerte. 



  

Birželio 22 d. Žindaičių kaime šurmuliavo Jurbarkų seniūnijos Joninių šventė. 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. Kol Jurbarko 

kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ dainininkės dainavo 

scenoje, aikštėje vyko įvairūs žaidimai, atrakcijos ir varžytuvės. 

Rugpjūčio 8 d. moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ koncertavo Jurbarko rajono neįgaliųjų 

draugijos narių šventėje, kuri vyko Vertimų kaime. Šis pasirodymas kolektyvo narėms buvo 

išskirtinis – kolektyvas koncertavo su naujais scenos rūbais, kuriuos įsigijo Žindaičių 

bendruomenės pirmininkės Andželos Petraitienės dėka. Sukneles moterims siuvo dizainerė Dinara. 

Pirmasis pasirodymas su nauja apranga 

 

Rugpjūčio 31-ąją, paskutinę kalendorinės vasaros dieną, Klausučiuose (Jurbarko r.) vyko šilta 

ir vis dar vasariška šventė „Vasaros palydos“. Klausutiškiams palydėti vasarą padėjo ir Jurbarko 



kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, ta proga dovanojęs savo 

pačias gražiausias dainas. 
Spalio 26-ąją Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Girdžių filialas šventė savo 

70-ies metų veiklos jubiliejų. Šiame renginyje koncertavo Jurbarko kultūros centro Žindaičių 

skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. 

 

               Lapkričio 9d. vakarą žindaitiškiai rinkosi į Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus 

salę, kur vyko jaukus vakaras „Ant metų slenksčio ruduo prisėdo“. Renginys prasidėjo šiltomis 

eilėmis apie rudenį. Visus susirinkusius sveikino Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė 

Silvija Pužeckaitė. Vėliau susirinkusiems gražias ir melodingas dainas dovanojo Jurbarko kultūros 

centro Žindaičių skyriaus vokalinis moterų ansamblis „Raskila“ (vad. Andžela Jagminaitė). Po 

svajingų dainų žindaitiškių laukė ypatingas svečių pasirodymas – į šiltą ir jaukų rudenišką vakarą 

atvyko Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. Loreta 

Zdanavičienė), pristatęs naujausią savo spektaklį S. Kancevičiaus „Jubiliejinis sveikinimas“. 

                     

 
Žiemišką gruodžio 1-osios, sekmadienio, popietę žindaitiškiai rinkosi į adventinę popietę 

„Sodai, sodai, leliumoj“, kurioje skambėjo eilės apie Adventą, Jurbarko kultūros centro Žindaičių 



skyriaus vokalinio moterų ansamblio „Raskila“ atliekamos dainos, visus susirinkusius su 

prasidėjusiu Adventu pasveikino Vertimų parapijos Carito bendrijos pirmininkė Zita Žičkuvienė. 

Gražią programą pristatė į svečius atvykusi Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir 

jos vadovė Birutė Bartkutė. Seniūnaitė Birutė Petraitienė visiems padovanojo pačios sukurtus 

angeliukus. 

                                        

Gruodžio 16 d.  Eičių kultūros namuose (Tauragės r.) vyko šiltas, jaukus Kalėdinės eglutės 

įžiebimo vakaras. Vakaro metu susirinkusiems pačią geriausią nuotaiką ir skambiausias dainas 

dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“. Dainininkės 

labai džiaugiasi turėjusios galimybę sudalyvauti jaukioje bei šiltoje Eičių bendruomenės šventėje. 

 

Gruodžio 18 d. artėjančių Šv. Kalėdų proga Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus 

moterų ansamblis „Raskila“ savo šventinį koncertą dovanojo VšĮ Jurbarko ligoninės Palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyriaus ligoniams bei visam ten dirbančiam personalui. Ansamblio „Raskila“ 

dainininkės susirinkusius džiugino gražiomis dainomis.  

 

 



2019 METŲ ŠVENTINIS KALĖDINIS „RASKILOS“ VAKARAS 

 

 

 

 

  

Vadovė Andžela kartu su seniūnaite Birute 

Petraitiene (dešinėje). Birutė didžiausia 

kolektyvo gerbėja, pagalbininkė, patarėja 



Kolektyvas nuo seniausių laikų turi gražią tradiciją 

paminėti ansamblio narių gimimo dienas. Keletas 

sustabdytų gimtadienių akimirkų 

 

 

 

 

2019 metais nauja apranga kolektyvui įgyta iš Jurbarko kultūros centro lėšų. Iki tol moterys 

koncertavo su asmeniniais rūbais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmasis koncertas su naujais scenos rūbais Kartupių bendruomenėje 2019 m.  



2020 METAI 

 

2020-ieji prasidėjo aktyvia kolektyvo koncertine veikla: 

Vasario 15 d. moterų vokalinis ansamblis koncertavo Pašaltuonio bendruomenei. 

Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje vyko Vasario 16-osios 

paminėjimas. Visus susirinkusius sveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronius Kačiušis, rajono 

savivaldybės tarybos narys Daivaras Rybakovas. Į svečius atvykęs Jurbarko kultūros centro  

Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatras (vad. Birutė Šneiderienė) parodė nuotaikingą Balio Sruogos 

komediją „Dobilėlis penkialapis“. Vakaro metu skambėjo ir moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ 

dainos. 

 

Vasario 29 d. kolektyvas dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje „Daina gydo sielą“, kuris 

vyko Jurbarko kultūros centre. Moterims akomponavo Svajūnas Birgiolas iš Jurbarko. 

 



Nuo kovo 16 d. iki birželio mėn. vidurio dėl pasaulinės  COVID-19 pandemijos buvo atšaukti 

visi renginiai ir kolektyvo repeticijos sustojo. 

 

Birželio 1 d. visoje šalyje vyko akcija „Ačiū, Lietuva“. Tai padėka visiems darbuotojams, 

kurie dirbo karantino metu. Prie šios akcijos prisijungė ir moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. 

Gražias renginio akimirkas įamžino Jurbarko kultūros centro fotografas-operatorius Audrius Sinkus. 

Iš kairės: Silvija Pužeckaitė, Andžela Jagminaitė, Aušra Žebrauskienė, Alytė Valaitienė, Rūta 

Kriščiukaitienė, Gitana Tenikaitienė, Aldona Borkertienė 

 



Nuo rugsėjo mėn. vietoj kolektyvo narės Rimutės Bajorinienės „Raskiloje“ pradėjo dainuoti 

Danutė Birgiolienė iš Jurbarko.  

Spalio 17 d. Žindaičiuose vyko rudeninis pasibuvimas „Rudens taku“. Renginio metu 

koncertavo Jurbarko kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ (vad. Jadvyga 

Žemliauskienė), Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, pop grupė 

„Lietuvaičiai“. 

 

Pandemijai tęsiantis nuo lapkričio mėn. 7 d. paskelbtas karantinas visoje Lietuvoje dėl viruso 

COVID-19 grėsmės. Atšaukti visi renginiai ir kolektyvo repeticijos vėl sustojo. 

  



2021 METAI 

 

Griežtas karantinas tęsėsi ir 2021 metais. Tik atlaisvinus ribojimus „Raskilos“ moterys vėl 

kibo į darbą, prasidėjo kolektyvo repeticijos. 

Birželio 19 d. Žindaičiuose vyko tradicinė Joninių šventė, kurioje „Raskila“  koncertavo kartu 

su naujai susikūrusią instrumentine grupe „Siautuliai“ (vad. Raimundas Valiulis) iš Jurbarko. 

Šventėje taip pat  koncertavo ir Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis). 

Moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ 

Instrumentinė grupė „Siautuliai“ 

 



Bendras „Raskilos“ ir „Siautulių“ pasirodymas 

 

Liepos 17 d moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ kartu su instrumentine grupe „Siautuliai“ 

pasirodė Gatvės muzikos dienoje prie Jurbarko turgaus. 

 

Liepos 10 d. moterys dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje „Daina gydo sielą“, 

Skirsnemunėje. 



 

Rugpjūčio 14 d. Žolinių proga „Raskila“ kartu su Svajūnu Birgiolu (saksofonas) koncertavo 

Rotulių kaimo bendruomenės nariams. Popietėje dalyvavo žinomas žolininkas V. Skirkevičius. 

 

Rugpjūčio 1 d. moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ kartu su saksofonininku Svajūnu 

Birgiolu antrą kartą dalyvavo respublikinėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“ Sujainiuose 

(Raseinių r.) 

 

  



 

                                               

APIE KOLEKTYVO NARES 

 

Moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ vadovė Andžela Jagminaitė su kolektyvu dirbti 

pradėjo 2016 metų spalio mėn. Andžela ne tik moko moteris dainavimo meno, bet ir kartu dainuoja 

– ji yra sopranas. Vadovė kartu su savo sese dvyne be šio kolektyvo dar gieda Jurbarko Kristijono 

Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje, dainuoja senosios muzikos ansamblyje TOCCO 

MUZIKALE, taip pat koncertuoja dviese su seserimi dvyne Gitana, pasivadinusios vokaliniu 

ansambliu SORELLE DICANTO. Muzikinį talentą paveldėjo iš savo tėvelių. Andžela gimė ir 

gyvena Jurbarke. 

GitanąTenikaitienę prisijungti prie kolektyvo pakvietė vadovė Andžela, nes sesės 

muzikiniame gyvenime visuomet kartu. Gitana kolektyve dainuoja altu. Gimė ir gyvena Jurbarke. 

Aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje. 



Rūta Kriščiukaitienė gimė Montvilių kaime, Jurbarko rajone. Meilę dainai įskiepijo tėveliai. 

Tėvelis kartu su mama buvo žinomi, kaip kaimo giesmininkai, ilgus metus giedojo Vertimų kaime 

bažnytiniame chore. Šią gražią šeimos tradiciją tęsia, talentą giedoti, dainuoti paveldėjusi ir jų duktė 

Rūta. Jos balsas ne kartą skambėjo Vertimų bažnyčios chore, šermenyse, kaimo šventėse. Šiame 

kolektyve Rūtelė pradėjo dainuoti apie 1985 metus, kai meno vadove dirbo Angelė 

Zigmantavičienė ir dainuoja iki šiolei. Ji – sopranas.  Šiuo metu Rūtelė gyvena Jurbarke.  

Aldona Borkertienė gimė Betygaloje, Raseinių rajone. Nuo 1958 m. iki 1970 m. Aldonai 

teko gyventi Vilkaviškio raj. Nuo 1970 m. dirbo Jonavos rajone kultūros namų direktore ir meno 

vadove. 

Apie 1980 metus  gyveno Vilkijos miestelyje. Likimas Aldoną 1985 m. atvedė į Žindaičių 

kaimą. Čia Aldona, turėdama laisvo laiko, prisijungdavo prie kultūrinės veiklos. Nuo 2005 m., 

meno vadovu pradėjus dirbti Valdui Žemaičiui, Aldona tapo moterų ansamblio nare ir dainuoja iki 



šiolei. Ji – sopranas. Meilę dainai ir gebėjimą dainuoti paveldėjo iš savo tėvelių. Tėvelis ne tik 

dainavo, bet ir buvo muzikantas. Aldona šiuo metu gyvena Žindaičių kaime. 

Alytė Valaitienė gimė Naujininkėlių kaime Jurbarko raj. Apie 1962 metus apsigyveno 

Kulautuvoje, Kauno r. Sukūrusi šeimą gyveno Raudondvaryje, Kauno r., o 1965 metais sugrįžo į 

tėviškę – Naujininkėlių kaimą. Čia gyveno, dirbo, augino vaikus. Nuo 1969 metų dainavo 

tuometiniame Kirovo kolūkio moterų ansamblyje. Nuo 1985 metų pradėjo dainuoti Žindaičių 

moterų ansamblyje, kuriam tuo metu vadovavo Angelė Zigmantavičienė. Nuo to laiko iki šių dienų 

Alytė yra ansamblio narė. Ji – altas. Alytės tėveliai buvo muzikalūs. Mama buvo žinoma kaip 

kaimo giesmininkė, o tėvelis ne tik giedojo, dainavo, bet ir grojo kontrabosu kaimo vestuvėse. 

Tėvelių muzikalumą paveldėjo ir Alytė, šiuo metu gyvenanti Žindaičiuose. 

Aušra Žebrauskienė gimė Vilniškių kaime. Jau daugelį metų gyvena Žindaičių kaime ir yra 

moterų ansamblio narė (altas), bei aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Aušra visuomet 



dovanoja ir padeda įgyvendinti gražias idėjas, kaip apipavidalinti ne tik tradicinę Joninių šventę, 

vykstančią Žindaičių kaime, bet ir kitus renginius. Moterų ansamblyje dainuoti pradėjo nuo 1990 

m., tuo metu kolektyvui vadovavo Lijana Lingaitytė. Kaip sako pati Aušra, visus savo talentus 

paveldėjo iš  močiutės Elenos, kuri buvo ir kaimo giesmininkė, ir šeimininkė, bei visuomet skubėjo 

visiems į pagalbą. Tą patį dabar kartoja ir Aušra. 

Danutė Birgiolienė gimė Girdžių kaime. Vilniaus kultūros mokykloje įgijusi chorinio 

dirigavimo specialybę, visą savo gyvenimą susiejo su muzika. Muzikinį talentą paveldėjo iš savo 

tėvelių, kurie buvo ir dainininkai, ir muzikantai. 40 metų Danutė dirbo Vytėnuose muzikos 

mokytoja, meno vadove. Vadovavo moterų ir vyrų ansambliams, subūrė kaimo kapelą. Teko dirbti 

Paulių pagrindinėje mokykloje ir Rotulių pradinėje mokykloje muzikos mokytoja. Moterų 

vokaliniame ansamblyje „Raskila“ pradėjo dainuoti (altas) 2020 metais, pakviesta vadovės 

Andželos. Kartu su Danute prie kolektyvo prisijungė ir Danutės anūkas Svajūnas Birgiolas, kuris 

kolektyvui akomponuoja su pianinu ir saksofonu, kuria oranžuotes dainoms. Be šio kolektyvo 

Danutė dar yra Jurbarko kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio „Jurolė“ narė bei muzikuoja 

Eržvilko kultūros centro kolektyve „ Eržvilko bandonija“. Šiuo metu gyvena Jurbarke. 

  



Silvija Pužeckaitė gimė Mikutaičių I kaime. Nuo pat vaikystės Silvija buvo kultūrinio 

gyvenimo dalyvė Žindaičių kaime, nes jos mama Irena Pužeckienė daugiau, kaip 40 metų dirbo 

renginių organizatore. Tad po truputį į šią veiklą įsitraukė ir Silvija. Nuo 1999 metų dirba Jurbarko 

raj. sav. viešosios bibliotekos Žindaičių filialo vyresniąja bibliotekininke, o nuo 2016 m. pradėjo 

dirbti Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatore. Kartu su 

ansamblio vadove Andžela atnaujino šio kolektyvo veiklą. Ansamblio nare tapo 2005 metais, tuo 

metu kolektyvo vadovu dirbti pradėjo Valdas Žemaitis iš Jurbarko. Silvijos mama šiame 

ansamblyje pradėjo dainuoti nuo pat pirmųjų šio kolektyvo 1965 susikūrimo metų. Toliau 

dainavimo tradicijas tęsia ir Silvija, gyvenanti savo gimtąjame Mikutaičių kaime. 

 

2021 m. spalio mėnesį Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis 

ansamblis „Raskila“ švenčia penkerių metų atnaujintos kolektyvo veiklos sukaktį. 

 


