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ĮVADAS
Jurbarko kultūros centras - daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kurios tikslas -

tenkinti

visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, visuomenės narių
kūrybinius sugebėjimus, įtvirtinti senąsias tradicijas, apeigas, papročius, kurti naujas tradicijas,
organizuoti Jurbarko rajono gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Pagrindiniai uždaviniai –
pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio ir
bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, aktyvinti
etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą.
Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų
kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas,
meno kolektyvų atstovavimas rajonui dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose.
Jurbarko kultūros centras yra viena iš rajono kultūrą reprezentuojančių įstaigų. Čia yra
sumąstomi ir įgyvendinami svarbiausieji renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius,
paminimos valstybės šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta mėgėjų ir
profesionalaus meno kolektyvų bei atlikėjų koncertai, spektakliai ir kiti renginiai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-7 „Dėl Jurbarko
kultūros centro reorganizavimo“ Jurbarko kultūros centras nuo 2010 m. liepos 1 d. reorganizuotas
padalijimo būdu. Nuo 2010 m. liepos 1 d. Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro: Jurbarko
kultūros centras, Girdžių, Skirsnemunės ir Žindaičių skyriai.
Jurbarko kultūros centras siekia bendradarbiauti su visomis organizacijomis, nuolat palaiko
ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, bažnyčia.
Jurbarko kultūros centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų
valdytojo patvirtintą sąmatą.
Jurbarko kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys,
glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos
organizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo
įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, užsienio partneriais, dalyvauja
bendruose projektuose.
Pagrindinės veiklos kryptys:
•
Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką,
įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmones.
•
Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.
•
Pritraukiant respublikos atlikėjus, tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius.
•
Ieškoti ir diegti naujų formų renginius.
•
Bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis.
•
Dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose.
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ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-305 „Dėl
Kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ Jurbarko kultūros centrui
nustatytas etatų skaičius – 39,25, iš jų:
Jurbarko kultūros centre

35 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 19,5 et.)

Skyriuose

4,25 (iš to sk. kultūros ir meno specialistų 3,5 et.)

Jurbarko kultūros centre dirba 45 darbuotojai, iš jų 27 kultūros ir meno specialistai.
Kultūros ir meno specialistų išsilavinimas
Aukštasis
universitetinis
Kultūros ir
meno
Kiti
specialybės
14

Aukštasis
neuniversitetinis
Kultūros ir
meno
Kiti
specialybės

1

1

Aukštesnysis

1

Kultūros ir
meno
specialybės

Kiti

7

2

Specialus vidurinis
Kultūros ir
meno
specialybės

Kiti
1

PERSONALO POKYČIAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2012 metais į Jurbarko kultūros centro kolektyvą priimti dirbti kūrybingi, iniciatyvūs nauji
darbuotojai – choreografas Paulius Vaitkevičius, buhalterė Laura Kuliešiūtė, garso operatorius
Valdas Adomaitis. Pagal viešųjų darbų programą Jurbarko kultūros centre dirbo 8 žmonės.
2012 metais atestuoti 9 kultūros ir meno specialistai: 6 darbuotojams suteikta III kvalifikacinė
klasė, 3 darbuotojams – I kvalifikacinė klasė. Jurbarko kultūros centre kvalifikacinės klasės
suteiktos iš viso 22 kultūros ir meno specialistams, iš jų: 3 darbuotojams suteikta I kvalifikacinė
klasė, 8 darbuotojams – II kvalifikacinė klasė, 11 darbuotojų – III kvalifikacinė klasė.
2012 metais profesinę kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose kėlė 18 Jurbarko
kultūros centro darbuotojų, iš jų 15 kultūros ir meno specialistų.

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI, JŲ KONCERTINĖS IŠVYKOS IR PASIEKIMAI
Jurbarko kultūros centre aktyviai veikia 33 įvairių žanrų kolektyvai, studijos, būreliai, iš jų
16 vaikų ir jaunimo iki 19 metų amžiaus kolektyvų. Kolektyvų veikloje dalyvauja virš 500 narių, iš
jų virš 240 vaikų ir jaunimo.
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Politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“

Kolektyvo kategorija IV
Kolektyvo narių skaičius 28
Kolektyvo vadovė Marija Elena Tautkuvienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Sausio 13 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje – Šv. Mišios skirtos Laisvės gynėjų dienai
paminėti.
Vasario 4 d. Jurbarko kultūros centre- chorinės muzikos popietė skirta Stasio Šimkaus 125osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 11 d. Jurbarko kultūros centre – politinių kalinių ir tremtinių renginys, skirtas Vasario
16-osios paminėjimui.
Birželio 9 d. Seredžiuje, Jurbarko raj. – Stasio Šimkaus mišrių chorų festivalis „Kur bakūžė
samanota“.
Birželio 14 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, Jurbarko kapinėse – gedulo ir vilties dienos
minėjimas.
Birželio 16 d. Ukmergėje – respublikinė politinių kalinių ir tremtinių chorų dainų ir poezijos
šventė „Leiskit į Tėvynę“.
Rugpjūčio 4 d. Ariogaloje – politinių kalinių ir tremtinių sąskrydis „Su Lietuva, širdy“.
Lapkričio 11 d. Gargždų kultūros centre – III-asis politinių kalinių ir tremtinių chorų festivalis
„Atminties aidai“.
Lapkričio 25 d. Šiaulių kultūros centre – XIII-asis respublikinis politinių kalinių ir tremtinių
mišrių chorų festivalis, skirtas Šv. Cecilijos-chorų globėjos garbei.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Gruodžio 26 d. Jurbarko krašto muziejaus koncertų ir parodų salėje – kalėdinis vakaras
„Sugrįšiu aš Kūčių žvaigždėtą naktį“.
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Retro vokalinis ansamblis „Volungė“

Kolektyvo narių skaičius 7
Kolektyvo vadovė Marija Elena Tautkuvienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Gegužės 11 d. Sintautų kultūros centre – romansų muzikos vakaras „Pavasario romansas“.
Gruodžio 26 d. Jurbarko krašto muziejaus koncertų ir parodų salėje – kalėdinis vakaras
„Sugrįšiu aš Kūčių žvaigždėtą naktį“.
Mišrus choras „Barkūnas“

Kolektyvo kategorija III
Kolektyvo narių skaičius 25
Kolektyvo vadovė Rita Dovidaitytė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 4 d. Jurbarko kultūros centre - chorinės muzikos popietė skirta Stasio Šimkaus 125osioms gimimo metinėms paminėti.
Kovo 11 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
paminėjimas.
Gegužės 20 d. Vievio kultūros centre – chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose“.
Birželio 2 d. Kaune – Kauno dainų ir šokių šventė.
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Birželio 9 d. Seredžiuje, Jurbarko raj. – Stasio Šimkaus mišrių chorų festivalis „Kur bakūžė
samanota“.
Birželio 10 d. Klaipėda – Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos
lietuvių dainų šventės 85-mečiui paminėti.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Vokalinis vyrų ansamblis „Vyturiai“

Kolektyvo kategorija I
Kolektyvo narių skaičius 7
Kolektyvo vadovė Rita Dovidaitytė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Balandžio 14 d. – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre – tradicinė Lietuvos vokalinių
ansamblių šventė-konkursas „Šilų aidai-2012“.
Balandžio 21 d. Tauragės kultūros centre – respublikinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim,
vyrai, dainą“.
Berniukų choras „Bildukas“ (2 grupės)
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Kolektyvo kategorija IV
Kolektyvo narių skaičius 37
Kolektyvo vadovė Danutė Lapienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 4 d. Jurbarko kultūros centre - chorinės muzikos popietė skirta Stasio Šimkaus 125osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centre – koncertas skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai.
Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre – vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
Gegužės 17 d. Jurbarko krašto muziejaus koncertų ir parodų salėje – koncertas „Dainuok,
širdie, gyvenimą.
Birželio 9 d. Klaipėdoje – XIII festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir
narkomaniją“.
Birželio 10 d. Klaipėda – Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos
lietuvių dainų šventės 85-mečiui paminėti.
Liepos 6 d. Vilniuje – Lietuvos moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Gruodžio 16 d. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje – respublikinės moksleivių dainų
šventės dalyvių koncertas „2012 metus palydint“.
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla užsienyje:
Balandžio 29-30 d. Jelgava (Latvija) – šventinis koncertas.
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Vaikų folkloro grupė „Imsrė“

Kolektyvo kategorija II
Kolektyvo narių skaičius 7
Kolektyvo vadovė Birutė Bartkutė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 16 d. Jurbarko kultūros centre – respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro šventė
„Vieversiukas ant dirvono 2012“.
Kovo 30 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre – popietė „Šv. Velykų
belaukiant“.
Balandžio 15 d. Jurbarke prie krašto muziejaus – atvelykio popietė „Mažosios Velykėlės“.
Birželio 29 d. Jurbarke – tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“.
Liepos 8 d. Vilniuje – Lietuvos moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas-Lietuva“. Ansamblių
vakaras „Tai gražiai, gražiai mane augino“.
Lapkričio 30 d. Jurbarko kultūros centre – adventinis vakaras „Sodai, sodai leliumoj“.
Suaugusiųjų folkloro grupė „Imsrė“

Kolektyvo kategorija II
Kolektyvo narių skaičius 9
Kolektyvo vadovė Birutė Bartkutė
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2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 11 d. Jurbarko miškų urėdijoje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
paminėjimas.
Gegužės 27 d. Kauno tautinės kultūros centre – XXVII tarptautinis folkloro festivalis
„Atataria lamzdžiai – 2012“.
Birželio 16 d. Sintautų kultūros centre – respublikinė folkloro šventė „Ir dalgis prie klėties“.
Birželio 29 d. Jurbarke – tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“.
Lapkričio 30 d. Jurbarko kultūros centre – adventinis vakaras „Sodai, sodai leliumoj“
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla užsienyje:
Balandžio 25-27 d. Brianskas (Rusija) – XI tarptautinis jaunimo folkloro kolektyvų festivalis
„Krasnaja gorka“.
Liepos 20 d. Rynas (Lenkija) – tarptautinis folkloro kolektyvų konkursas.
2012 m. Suaugusiųjų folkloro grupės „Imsrė“ pasiekimai:
XI-ame tarptautiniame folkloro festivalyje „Krasnaja gorka“ (Rusija, Brianskas) pelnė I vietą.
Tarptautiniame folkloro kolektyvų konkurse (Lenkija, Rynas) pelnė Grand prizą.
Moterų choras „Lelija“

Kolektyvo kategorija III
Kolektyvo narių skaičius 28
Kolektyvo vadovė Dalė Jonušauskienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Sausio 12 d. Jurbarke – atminimo valanda prie laužo, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Vasario 4 d. Jurbarko kultūros centre - chorinės muzikos popietė skirta Stasio Šimkaus 125osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 16 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje – koncertas skirtas Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienai.
Birželio 9 d. Seredžiuje, Jurbarko raj. – Stasio Šimkaus mišrių chorų festivalis „Kur bakūžė
samanota“.
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Birželio 10 d. Klaipėda – Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos
lietuvių dainų šventės 85-mečiui paminėti.
Liepos 1 d. Jurbarko Evangelikų liuteronų bažnyčioje – koncertas „Skambėk, draugystės
daina“.
Lapkričio 10 d. Jurbarko kultūros centre – chorinės muzikos šventė „Aidėkit širdys nuo
dainų“, skirta moterų choro „Lelija“ 30-mečio jubiliejui.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“

Kolektyvo kategorija I
Kolektyvo narių skaičius 8
Kolektyvo vadovė Dalė Jonušauskienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 10 d. Jurbarko kultūros centre – nominacijos „Aukso paukštė“ įteikimas K. Glinskio
teatrui ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas.
Balandžio 14 d. – Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre – tradicinė Lietuvos vokalinių
ansamblių šventė-konkursas „Šilų aidai-2012“.
Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre – vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
Rugpjūčio 22 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje – iškilmingos Šv. Mišios, skirtos Juodojo
kaspino dienai paminėti.
Lapkričio 10 d. Jurbarko kultūros centre – chorinės muzikos šventė „aidėkit širdys nuo
dainų“, skirta moterų choro „Lelija“ 30-mečio jubiliejui.
Lapkričio 17 d. Šiaulių kultūros centro Ginkūnų filiale – regioninė vokalinės muzikos šventė
„Auksinis ruduo“
Lapkričio 25 d. Veliuonos kultūros centre – šventinė popietė „Rudens elegija“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
2012 m. Moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ pasiekimai:
Tradicinėje Lietuvos vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Šilų aidai-2012“ (Šilalė) pelnė
II vietą.

11

Vaikų folkloro ansamblis „Pasagėlė“ (2 grupės)

Kolektyvo kategorija II
Kolektyvo narių skaičius 21
Kolektyvo vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Sausio 7 d. Jurbarko kultūros centre – akustinės muzikos grupės „vėjųkas“ dainų popietė.
Kovo 16 d. Kidulių pagrindinėje mokykloje – „Juozuko mugė“
Kovo 16 d. Jurbarko kultūros centre – respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro šventė
„Vieversiukas ant dirvono 2012“.
Balandžio 15 d. Jurbarke prie krašto muziejaus – atvelykio popietė „Mažosios Velykėlės“.
Gegužės 15 d. Jurbarko kultūros centre – popietė su vaikų ir jaunimo folkloro ansambliu
„Pasagėlė“, skirta šeimos dienai paminėti.
Gegužės 19 d. Šiauliuose – aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalis „Aš
muzika, daina ir meile dalinuos“.
Gegužės 26 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre – mėgėjų teatrų festivalis
„Ąžuolynė“
Birželio 4 d. Vytėnų pagrindinėje mokykloje - projektas „Tautos dvasios beieškant: mūsų
krašto tradicijų puoselėtojai“.
Birželio 9-10 d. Zarasų kultūros centre – IX vaikų ir jaunimo folkloro sambūris-stovykla
„Zalvynė“.
Birželio 29 d. Jurbarke – tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“.
Liepos 8 d. Vilniuje – Lietuvos moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas-Lietuva“. Ansamblių
vakaras „Tai gražiai, gražiai mane augino“.
Rugsėjo 8 d. Jurbarke – Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos paminėjimas.
Spalio 13 d. Jurbarko A. Giedraičio- Giedriaus gimnazijoje – Jurbarko dekanato jaunimo
dienos.
Lapkričio 17 d. Vilkijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje – tradicinė šventėkoncertas „Brolių Juškų dainos“.
Lapkričio 24 d. Jurbarko kultūros centre – liaudiškų kapelų šventė „Pamituvio armonika“.
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Akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“

Kolektyvo narių skaičius 10
Kolektyvo vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Sausio 7 d. Jurbarko kultūros centre- akustinės muzikos grupės „Vėjūkas“ dainų popietė
Kovo 11 d. Veliuonos kultūros centre - Kovo 11-osios paminėjimui skirtas koncertas.
Kovo 16 d. Kidulių pagrindinėje mokykloje – „Juozuko mugė“.
Gegužės 26 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre – mėgėjų teatrų festivalis
„Ąžuolynė“.
Birželio 1 d. Jurbarko V. Grybo memorialiniame muziejuje- renginys skirtas tarptautinei
vaikų gynimo dienai.
Birželio 9-10 d. Zarasai – IX vaikų ir jaunimo folkloro sambūris-stovykla „Zalvynė“.
Rugpjūčio 25 d. Klausučių kultūros centre - šventė „Vasaros palydos“.
Rugpjūčio 26 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre – jaunimo muzikos
festivalis „Gyvas uostas - gyvas miestas“.
Rugsėjo 16 d. Vilkijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje – paroda skirta
brolius Antaną ir Joną Juškus pagerbti.
Spalio 13 d. Jurbarko A. Giedraičio- Giedriaus gimnazijoje – Jurbarko dekanato jaunimo
dienos.
Lapkričio 17 d. Vilkijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje – tradicinė šventėkoncertas „Brolių Juškų dainos“.
Lapkričio 23 d. Jurbarko kultūros centre – Meno injekcija.
Lapkričio 30 d. Vilniuje – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija TV laida „Duokim garo!”.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Gruodžio 21 d. Jurbarko kultūros centre – Brolių Antano ir Jono Juškų užrašytos lietuvių
liaudies dainos autentiškai ir šiuolaikiškai.
Gruodžio 22 d. Zapyškio kultūros centre – advento vakaras „Laiko ratu“.
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Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (2 grupės)

Kolektyvo kategorija I
Kolektyvo narių skaičius 41
Kolektyvo vadovė Birutė Šneiderienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Sausio 11 d. Jurbarko kultūros centre – spektaklis „Pasiklydusios dovanėlės“.
Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centre – koncertas skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai.
Kovo 24-25 d. Ukmergės kultūros centre – vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Nenuoramos
2012“.
Kovo 27 d. Jurbarko kultūros centre – teatro dienos paminėjimas.
Kovo 29 d. Jurbarko kultūros centre - spektaklio premjera „Škac, mirtie“.
Balandžio 13-14 d. Pasvalio kultūros centre - tarptautinis teatrų festivalis „Teatrų naktis
2012“.
Balandžio 19-20 d. Jonavos rajono savivaldybės teatre – tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų
festivalis „DEK-2012“.
Gegužės 11-12 d. Jurbarko kultūros centre – tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
„Vaivorykštė 2012“.
Birželio 13-17 d. Anykščių kultūros centre – 12 - sis vaikų ir jaunimo Menų festivaliskūrybinė stovykla „Troškūnai“.
Liepos 19-21 d. Vytėnai – menų festivalis „Pilies aidai“.
Rugsėjo 7-8 d. Šiaulių moksleivių namuose – IX tarptautinis jaunimo teatrų festivalis „Baltoji
varnelė 2012“.
Spalio 13 d. Jurbarko A. Giedraičio- Giedriaus gimnazijoje – Jurbarko dekanato jaunimo
dienos.
Spalio 29-30 d. Palangoje – vaikų ir jaunimo kino ir teatrų festivalis „Teatrinės ir kino
improvizacijos Palanga 2012“.
Lapkričio 17 d. Raudonės pilyje – Jurbarko LIONS klubo 15 metų minėjimo renginys.
Lapkričio 23 d. Jurbarko kultūros centre – Meno injekcija.
Lapkričio 24 d. – Birštono kultūros centre – suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis „Rojaus
obuoliukai“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
2012 m. Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ pasiekimai:
Vaikų ir jaunimo kino ir teatrų festivalyje „Teatrinės ir kino improvizacijos Palanga 2012“
(Palanga) pelnė I vietą.
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Konstantino Glinskio teatras

Kolektyvo kategorija I
Kolektyvo narių skaičius 33
Kolektyvo vadovė Danutė Samienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 15 d. Jurbarko kultūros centre – literatūros skaitymai. Draminė apysaka „Daukantas“,
skirtas J. Marcinkevičiaus atminimui
Kovo 10 d. Jurbarko kultūros centre – nominacijos „Aukso paukštė“ įteikimo Jurbarko
kultūros centro Konstantino Glinskio teatrui šventėje.
Kovo 27 d. Jurbarko kultūros centre – teatro vakaras „Puodelis kavos K. Glinskio teatre“.
Gegužės 26-27 d. Paįstrio kultūros centre – tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Tiltai 2012“.
Liepos 5 d. Raseinių kultūros centre – respublikinis projektas „Tarp amžių prašnek“.
Liepos 21 d. Jurbarke – Lietuvos kariuomenės Jurbarko krašto savanorių šventė.
Rugpjūčio 3-5 d. Jurbarke – K. Glinskio teatro vasara „L‘été du théâtre K.Glinskis“.
Rugpjūčio 23 d. Vadžgiryje – Juodojo kaspino dienos paminėjimas prie generolo J. Žemaičio
vadavietės-bunkerio Šimkaičių girioje.
Rugsėjo 15 d. Rumšiškėse – seminaras onkohematologiniams pacientams.
Spalio 26-27 d. Jurbarko kultūros centre – XXI Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra
šventė „Atspindžiai-2012“.
Lapkričio 24 d. – Birštono kultūros centre – suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis „Rojaus
obuoliukai“.
Lapkričio 29 d. Jurbarko kultūros centre – teatro vakaras „Teatras-mano meilė“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Gruodžio 26 d. Jurbarko krašto muziejaus koncertų ir parodų salėje – kalėdinis vakaras
„Sugrįšiu aš Kūčių žvaigždėtą naktį“.
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Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studija

Kolektyvo narių skaičius 15
Kolektyvo vadovė Agnė Banytė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Gegužės 11-12 d. Jurbarko kultūros centre – tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
„Vaivorykštė 2012“.
Gegužės 30- birželio 1 d. Jurbarke – tarptautinis projektas „WOW“.
Rugpjūčio 3-5 d. Jurbarke – K. Glinskio teatro vasara „L‘été du théâtre K.Glinskis“.
Rugsėjo 14-16 d. Telšių Žemaitės dramos teatre – tarptautinis jaunimo teatrų festivalis
„Teatras-tautos sparnai 2012“.
Spalio 26 d. Jurbarko kultūros centre – XXI Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra
šventė „Atspindžiai-2012“ atidarymo ceremonijoje.
Lapkričio 17 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 40ties metų jubiliejaus šventė.
Lapkričio 23-24 d. Kretinga pranciškonų gimnazija – teatro renginys „Para su teatru“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“

Kolektyvo kategorija III
Kolektyvo narių skaičius 21
Kolektyvo vadovas Adolfas Lapė
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2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Balandžio 29 d. Jurbarke – Jurbarko Kauno gatvės fiesta „Dūdos kviečia šventėn“.
Gegužės 5 d. Jurbarke – Jurbarko miestelio ir verslo dienos.
Rugpjūčio 4 d. Viduklėje Raseinių rajone – „Koldūnų šventė“.
Rugpjūčio 11 d. Gaurės pilietinės bendruomenės centre – tradicinė kraštiečių šventė „Mūsų
Gaurė - po ąžuolu dangus“.
Rugpjūčio 26 d. Skirsnemunės skyriuje – Skirsnemunės miestelio šventė. Šv. Baltramiejaus
atlaidai.
Lapkričio 2 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje – Šv. Huberto, medžiotojų dienos
paminėjimas.
Lapkričio 17 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 40ties metų jubiliejaus šventė.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla užsienyje:
Rugsėjo 11-18 d. Crailsheimas (Vokietija) – Frankų liaudies šventė.
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“

Kolektyvo kategorija II
Kolektyvo narių skaičius 18
Kolektyvo vadovas Paulius Vaitkevičius
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Balandžio 28 d. Kaišiadorių kultūros centre – respublikinis vyresnio amžiaus liaudiškų šokių
kolektyvų festivalis „Subatos vakarėly“.
Gegužės 12 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre – liaudiškų šokių festivalis
„Smalininkų sueiginis“.
Lapkričio 24 d. Širvintos – respublikinis vyresniųjų šokių kolektyvų konkursinis sambūris „Iš
aplinkui 2012“.
Gruodžio 15 d. Kaišiadorių kultūros centre – pagyvenusių žmonių šokių kolektyvų šventė
„Gudobelės žiedai“.
Gruodžio 15 d. Elektrėnų kultūros centre – Stanislovo Vaitkevičiaus liaudies šokių kūrybos
vakaras.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
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Šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ vaikų grupė

Kolektyvo narių skaičius 22
Kolektyvo vadovas Paulius Vaitkevičius
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 17 d. Gargždų kultūros centre – Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio
festivalis „Draugų rate“
Kovo 25 d. Šiaulių moksleivių namuose – Tarptautinis festivalis- konkursas „Vaikystėsvaivorykštė 2012“.
Balandžio 20-21 d. Jurbarko kultūros centre – Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis
„Šypsena 2012“.
Gegužės 5 d. Jurbarke – Jurbarko miestelio ir verslo dienos.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
2012 m. Šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“vaikų grupės pasiekimai:
Tarptautiniame festivalyje- konkurse „Vaikystės- vaivorykštė 2012“ (Šiauliai) pelnė I vieta.
Liaudiško šokio studija „Nemunėlis“ (3 grupės)
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Kolektyvo kategorija I
Kolektyvo narių skaičius 55
Kolektyvų vadovai Jolanta Telišauskienė, Paulius Vaitkevičius
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centre – koncertas skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai
(vyresniųjų ir jaunių grupė).
Vasario 25 d. Raudondvario kultūros centre – liaudiškų šokių festivalis „Subatėlė“
(vyresniųjų grupė).
Kovo 10 d. Jurbarko kultūros centre – nominacijos „Aukso paukštė“ įteikimas Jurbarko
kultūros centro Konstantino Glinskio teatrui (vyresniųjų grupė).
Kovo 23 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje – moksleivių dainų šventės
šokių dienos apžiūra (jaunių ir jaunuolių grupė).
Balandžio 28 d. Kaišiadorių kultūros centre – respublikinis vyresnio amžiaus liaudiškų šokių
kolektyvų festivalis „Subatos vakarėly“ (vyresniųjų grupė).
Gegužės 5 d. Jurbarke – Jurbarko miestelio ir verslo dienos (jaunių grupė).
Gegužės 12 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre – liaudiškų šokių festivalis
„Smalininkų sueiginis“ (vyresniųjų grupė).
Gegužės 12 d. Marijampolės kultūros centre – respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių
konkurso „Aguonėlė“ respublikinis ratas (jaunių grupė).
Gegužės 13 d. Marijampolės kultūros centre – respublikinio vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių
konkurso „Aguonėlė“ respublikinis ratas (jaunuolių grupė).
Gegužės 15 d. Jurbarko kultūros centre – neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas (jaunių
grupė).
Birželio 3 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre – respublikinio
vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkurso „Aguonėlė laureatų koncertas (jaunių ir jaunuolių
grupės).
Birželio 16-17 d. Šventosios sveikatos centre „Energetikas“ – liaudies dainų, šokių muzikos
festivalis „Nepalikit su negalia vienų“ (vyresniųjų ir jaunuolių grupės).
Liepos 7 d. Vilniuje – Lietuvos moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“ (jaunuolių
grupė).
Lapkričio 24 d. Širvintos – respublikinis vyresniųjų šokių kolektyvų konkursinis sambūris „Iš
aplinkui 2012“ (vyresniųjų grupė).
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“ (jaunių ir vyresniųjų grupės).
Gruodžio 15 d. Kaišiadorių kultūros centre – pagyvenusių žmonių šokių kolektyvų šventė
„Gudobelės žiedai“.
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Gruodžio 15 d. Elektrėnų kultūros centre – Stanislovo Vaitkevičiaus liaudies šokių kūrybos
vakaras.
2012 m. Liaudiško šokio studija „Nemunėlis“ pasiekimai:
Respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkurse „Aguonėlė“ (Marijampolė)
jaunių ir jaunimo grupės pelnė Laureato vardo diplomus.
Respublikiniame vyresniųjų šokių kolektyvų konkurse sambūryje „Iš aplinkui 2012“
(Širvintai) vyresniųjų grupė pelnė III vietą.
Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (2 grupės)

Kolektyvo narių skaičius 40
Kolektyvo vadovė Jolanta Telišauskienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 17 d. Gargždų kultūros centre – respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio
festivalis „Draugų rate“.
Kovo 25 d. Šiaulių moksleivių namuose – tarptautinis festivalis- konkursas „Vaikystėsvaivorykštė 2012“.
Balandžio 20-21 d. Jurbarko kultūros centre – tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis
„Šypsena 2012“.
Balandžio 29 d. Jurbarke – Jurbarko Kauno gatvės fiesta „Dūdos kviečia šventėn“.
Gegužės 5 d. Jurbarke – Jurbarko miestelio ir verslo dienos.
Gegužės 15 d. Jurbarko kultūros centre – neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas.
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Liepos 7 d. Vilniuje – Lietuvos moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“.
Lapkričio 17 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 40ties metų jubiliejaus šventė.
Lapkričio 25 d. LCC tarptautinio universiteto „Michealsen“ centre (Klaipėda) – „Lithuanian
CUP 2012“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
Gruodžio 15 d. Jurbarko verslo informacijos centre – Lions klubo ataskaitinis šventinis
koncertas.
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla užsienyje:
Gegužės 26 d. Nemanas (Rusija) – Nemano dienos.
Liepos 20-21 d. Rynas (Lenkija) – tarptautinis šokių festivalis „Taniem nie zna granic“.
Rugsėjo 11-18 d. Crailsheimas (Vokietija) – Frankų liaudies šventė.
2012 m. Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“pasiekimai:
Tarptautinis festivalis- konkursas „Vaikystės- vaivorykštė 2012“ (Šiauliai) mergaičių grupė I
vieta.
Tarptautiniame šokio čempionate „Lithuanian Cup 2012“ (Klaipėda) jaunimo grupė „Street
show“ kategorijoje pelnė II vietą, „Contemporary“ kategorijoje pelnė I vietą.
Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“

Kolektyvo kategorija II
Kolektyvo narių skaičius 12
Kolektyvo vadovas Vidmantas Žemliauskas
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 16 d. Veliuonos kultūros centre – Vasario 16-osios skirtas renginys.
Vasario 25 d. Jurbarko kultūros centre-Žemaitijos regiono kaimo kapelų šventė „Grok, Jurgeli
2012“.
Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre - vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
Birželio 2 d. Veliuonos kultūros centre - XI tautinių šokių festivalis „Veliuonos kadrilis“.
Lapkričio 24 d. Jurbarko kultūros centre - liaudiškų kapelų šventė „Pamituvio armonika“.
Gruodžio 8 d. Jurbarko kultūros centre – Jurbarko kultūros centro saviveiklininkų šventė
„Istorija apie auksinę žuvelę“.
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla užsienyje:
Sigulda (Latvija) –Turaidos draustinio muziejaus šventinė programa.
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Žindaičių skyriaus moterų ansamblis

Kolektyvo narių skaičius 8
Kolektyvo vadovas Vytautas Antanas Partikas
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre - vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
Gegužės 5 d. Jurbarke – Jurbarko miestelio ir verslo dienos.
Spalio 6 d. Jurbarke – Derliaus šventė.
Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Šilas“

Kolektyvo narių skaičius 10
Kolektyvo vadovas Vytautas Antanas Partikas
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centre – koncertas skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai.
Vasario 25 d. Jurbarko kultūros centre - Žemaitijos regiono kaimo kapelų šventė „Grok,
Jurgeli 2012“.
Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre - vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
Gegužės 5 d. Jurbarke – Jurbarko miestelio ir verslo dienos.
Birželio 2 d. Veliuonos kultūros centre - XI tautinių šokių festivalis „Veliuonos kadrilis“.
Spalio 6 d. Jurbarke – Derliaus šventė.
22

Spalio 13 d. Kauno sporto halėje – baigiamosios kaimo kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli
2012“.
Lapkričio 24 d. Jurbarko kultūros centre - liaudiškų kapelų šventė „Pamituvio armonika“.
Girdžių skyriaus vaikų dramos būrelis

Kolektyvo narių skaičius 9
Kolektyvo vadovė Loreta Zdanavičienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 27 d. Girdžių kultūros centre – teatro dienos paminėjimui skirtame renginyje.
Gegužės 27 d. Girdžių klojime – klojimo teatrų šventė.
Gruodžio 14 d. Girdžiuose – kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
Girdžių skyriaus suaugusiųjų dramos būrelis „Mituvis“

Kolektyvo narių skaičius 12
Kolektyvo vadovė Loreta Zdanavičienė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 27 d. Girdžių skyriuje – teatro dienos paminėjimui skirtame renginyje.
Gegužės 27 d. Girdžių klojime – klojimo teatrų šventė.
Liepos 6 d. Vytėnuose – mėgėjų teatrų šventė „Prie pilies“.
Rugsėjo 30 d. Gidžių skyriuje – popietė „Rudens darbų pabaigtuvės“.
Lapkričio 10 d. Girdžių skyriuje – vakaronė „Rudens gryčia“.
Lapkričio 17 d. Pavidaujo bendruomenės namuose – Bulvės šventė.
Gruodžio 8 d. Rutkiškių bendruomenės namuose – bendruomenės vakaras.
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Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis

Kolektyvo narių skaičius 8
Kolektyvo vadovas Algimantas Vizbara
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Vasario 16 d. Girdžių skyriuje – Vasario 16-sios paminėjimas.
Gegužės 1 d. Jurbarko kultūros centre – vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“.
Gegužės 27 d. Girdžių klojime – klojimo teatrų šventė.
Liepos 6 d. Vytėnuose – mėgėjų teatrų šventė „Prie pilies“.
Spalio 6 d. Jurbarke – Derliaus šventė.
Lapkričio 10 d. Girdžių skyriuje – vakaronė „Rudens gryčia“.
Skirsnemunės skyriaus gitaristų būrelis

Kolektyvo narių skaičius 3
Kolektyvo vadovas Vidmantas Misevičius
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Gegužės 27 d. Skirsnemunės skyriuje – popietė skirta Šeimos dienai.
Gruodžio 19 d. Skirsnemunės skyriuje – Adventinė popietė.

24

Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis

Kolektyvo narių skaičius 9
Kolektyvo vadovė Evelina Tamošaitytė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 11 d. Skirsnemunės skyriuje – Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtas
renginys.
Gegužės 27 d. Skirsnemunės skyriuje – popietė skirta Šeimos dienai.
Birželio 17 d. Veliuonos kultūros centro Stakių skyriuje – Šv. Antano atlaidų šventė.
Liepos 6 d. Skirsnemunės skyriuje – Lietuvos valstybės dienos paminėjimas.
Rugpjūčio 26 d. Skirsnemunės skyriuje – Skirsnemunės miestelio šventė.
Gruodžio 19 d. Skirsnemunės skyriuje – Adventinė popietė.
Skirsnemunės skyriaus jaunimo ansamblis

Kolektyvo narių skaičius 7
Kolektyvo vadovė Evelina Tamošaitytė
2012 m. kolektyvo koncertinė veikla:
Kovo 11 d. Skirsnemunės skyriuje – Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtas
renginys.
Gegužės 27 d. Skirsnemunės skyriuje – popietė skirta Šeimos dienai.
Birželio 1 d. Skirsnemunės skyriuje – tarptautinės vaikų dienos paminėjimas.
Liepos 6 d. Skirsnemunės skyriuje – Lietuvos valstybės dienos paminėjimas.
Gruodžio 19 d. Skirsnemunės skyriuje – Adventinė popietė.
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JURBARKO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
Jurbarko kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria
Jurbarko miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros
puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo
organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui,
profesionalaus meno sklaidai.
2012 metais Jurbarko kultūros centre įvyko 151 įvairaus žanro renginių, iš jų 40 renginių
skirtų vaikams ir jaunimui, 37 etnokultūriniai renginiai. Jurbarko kultūros centre vykusius renginius
aplankė daugiau kaip 38000 žiūrovų. Kultūros centro kolektyvai savo programas pristatė 89
koncertinėse išvykose įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje.
Plačiau apie keletą 2012 metais Kultūros centro organizuotų renginių:
Sausio mėnuo______
• Sausio 6 d. į Jurbarką atvykusį Kultūros ministrą Arūną Gelūną įteikti tautodailininkams
„Aukso vainiko“ ir su kultūros darbuotojais pabendrauti pasitiko Trys Karaliai.
Trys Karaliai linkėdami sėkmės, gero derliaus, sveikatos aplankė Jurbarko miesto,
Skirsnemunės ir Girdžių gyventojus, įstaigas.

Trys Karaliai

• Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.
Aikštėje prie Jurbarko kultūros centro sausio 12 – ąją buvo uždegti atminimo laužai, žvakelės.
Visi atvykusieji dalijosi prisiminimais apie 1991 metų sausio 12-13 dienų įvykius bei dainavo kartu
su Jurbarko kultūros centro moterų choru „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) .
Sausio 13 – ąją Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Šv. Mišios Laisvės gynėjų dienai
atminti. Po mišių vyko Laisvės gynėjų dienai atminti koncertas, kuriame dalyvavo Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos kolektyvai, bei Jurbarko kultūros centro Politinių kalinių ir tremtinių
choras „Versmė“ (vadovė Marija Elena Tautkuvienė), Jurbarko kultūros centro vaikų folkloro
ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė), eiles skaitė Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro režisierė Danutė Samienė.
Laisvės gynėjų dienos paminėjimo metu Žindaičių, Girdžių ir Skirsnemunės miesteliuose
skambėjo lietuvių liaudies dainos, buvo skaitomos eilės, dalijamasi to laiko prisiminimais bei
deginamos atminimo žvakelės.
Vasario mėnuo___
• Chorinės muzikos popietė skirta kompozitoriaus Stasio Šimkaus 125-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos liaudies instrumentų ansamblio atlikta Stasio
Šimkaus daina „Kur bakūžė samanota“ ir Jurbarko Konstantino Glinskio teatro aktorių suvaidinta
ištrauka iš spektaklio „Elegija apie atsiskyrėlį Ignacą“ pakvietė šventės dalyvius pasivaikščioti
Stasio Šimkaus prisiminimų takais. Skambiomis dainomis žiūrovus džiugino Jurbarko kultūros
centro moterų choras „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė), mišrus choras „Barkūnas“ (vadovė
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Rita Dovidaitytė), tremtinių ir politinių kalinių choras „Versmė“ (vadovė Marija Elena
Tautkuvienė), Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos merginų choras „Saulė“ (vadovė Danutė
Lapienė), Antano Sodeikos meno mokyklos jaunių choras ir Jurbarko kultūros centro berniukų
choras „Bildukas“ (vadovė Danutė Lapienė). Naujais akordais šventę pagyvino Jonavos kultūros
centro moterų choras „Guoba“ (vadovė Neringa Kukarinienė).
Šventėje, skirtoje kompozitoriaus Stasio Šimkaus 125-osioms gimimo metinėms paminėti,
dalyvavo dirigentas, pedagogas, nuo 2000 metų vykstančių kompozitoriaus Stasio Šimkaus chorų
festivalių Jurbarke ir Seredžiuje globėjas ir koordinatorius Robertas Varnas.

Chorinės muzikos popietė skirta kompozitoriaus Stasio Šimkaus 125-osioms gimimo metinėms
paminėti

• Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.
Vasario 16-osios dienos paminėjimas prasidėjo iškilminga trispalvės pakėlimo ceremonija
prie Vytauto Didžiojo paminklo. Po ceremonijos, visi susirinkusieji buvo pakviesti dalyvauti
tradiciniame 3 km sveikatingumo bėgime miesto gatvėmis. Pasibaigus bėgimui, Jurbarko kultūros
centre, šventinį koncertą Vasario 16-osios dienai paminėti jurbarkiečiams ir miesto svečiams
dovanojo Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ (vadovė Danutė Lapienė), Jurbarko
kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta Telišauskienė), Jurbarko
kultūros centro Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Šilas“ (vadovas Vytautas Antanas Partikas).
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimui skirti renginiai vyko Skirsnemunės,
Žindaičių ir Girdžių skyriuose. Minint šią dieną Skirsnemunės skyriuje, savo koncertinę programą
pristatė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos auklėtiniai. Žindaičių skyriuje savo programą
pristatė Jurbarko kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Vyturiai“ (vadovė Rita Dovidaitytė),
Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Šilas“ (vadovas Vytautas Antanas Partikas). Girdžių skyriuje
koncertavo Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vadovas Algimantas Vizbara), Girdžių
pagrindinės mokyklos merginų vokalinis ansamblis (vadovė Onutė Patašinė). Nusipelniusiems
Girdžių seniūnijos gyventojams įteiktos nominacijos „Gyvenimo burė“.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Jurbarke
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Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Girdžiuose

• Kaip ir kiekvienais metais prie Jurbarko kultūros centro šurmuliavo Užgavėnių
persirengėliai. Šiais metais buvo galima ne tik įvairiausių kaukių prisižiūrėti, pašokti, jėgas virvės
tempimo rungtyje išbandyti, bet ir dviejų rūšių Užgavėnių blynų paragauti - vienus kepė Jurbarko
kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro „Bišpilis“ vadovas Adolfas Lapė, o kitus dovanojo
Seimo narys Bronius Pauža.
Užgavėnių šventės metu persirengėliai lankė Jurbarko miesto, Žindaičių, Girdžių ir
Skirsnemunės gyventojus. Vakarėjant gyventojai buvo kviečiami pažiūrėti stilizuotos –
teatralizuotos Lašininio ir Kanapinio kovos, bei uždegti žiemos pabaigą simbolizuojančią Morę.

Užgavėnių linksmybės Jurbarke
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Užgavėnės Girdžiuose

Užgavėnės Žindaičiuose

• Žemaitijos regiono kaimo kapelų šventė „Grok, Jurgeli 2012“.
Daugiau kaip keturis dešimtmečius Lietuvoje gyvuojančios liaudiškos muzikos šventės
„Grok, Jurgeli“ Žemaitijos zonos kapelų atranka šiemet vyko Jurbarke, kurioje dalyvavo kaimo
kapelos iš Tauragės, Raseinių, Šilutės, Kelmės, Mažeikių rajonų ir dvi iš Jurbarko - Jurbarko
kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vadovas Vidmantas Žemliauskas) ir Žindaičių skyriaus
kaimo kapela „Šilas“ (vadovas Vytautas Antanas Partikas). Žindaičių skyriaus kaimo kapela „Šilas“
šiose varžytuvėse buvo atrinkta groti respublikiniame „Grok, Jurgeli“ ture.

Žemaitijos regiono kaimo kapelų šventė „Grok, Jurgeli 2012“

Kovo mėnuo____
• Jurbarko kultūros centre vyko dviguba šventė - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
paminėjimas ir nominacijos „Aukso paukštė“ įteikimas Jurbarko kultūros centro Konstantino
Glinskio mėgėjų teatrui bei šio teatro vadovei Danutei Samienei. Šis kolektyvas išrinktas geriausiu
2011 metų mėgėjų teatro kolektyvu Lietuvoje. Aukso paukštės apdovanojimą Jurbarko kultūros
centro Konstantino Glinskio teatrui įteikė Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius
Liausa ir Lietuvos liaudies kultūros centro teatro poskyrio vadovė vyriausioji specialistė Irena
Maciulevičienė.
Jurbarko kultūros centre šventinę programą pristatė Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių
studija „Nemunėlis“ (vadovė Jolanta Telišauskienė), moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
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(vadovė Dalė Jonušauskienė), Konstantino Glinskio teatras (vadovė Danutė Samienė), Eržvilko
kultūros centro Vadžgirio skyriaus sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Lina Lukošienė) ir
Eržvilko kultūros centro „Eržvilko bandonija“ (vadovė Gintarė Stirbienė).

Akimirkos iš renginio

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui skirti renginiai vyko
Skirsnemunėje, Girdžiuose. Minit šią dieną Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Šv. Mišios
skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Po mišių tautines dainas dainavo
Skirsnemunės skyriaus jaunimo ansamblis (vadovė Evelina Tamošaitytė). Girdžių skyrius sukvietė
visus pasivaržyti orientaciniame bėgime ir laimėti seniūnijos įsteigtą Taurę. Vėliau visi dalyviai,
skambant Girdžių pagrindinės mokyklos merginų vokalinio ansamblio (vadovė Onutė Patašinė) ir
Girdžių skyriaus vokalinio ansamblio (vadovas Algimantas Vizbara) atliekamoms dainoms
vaišinosi karšta arbata ir dalijosi prisiminimais.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Girdžiuose
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• Respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Vieversiukas ant dirvono“ į Jurbarko
kultūros centrą sukvietė penkis autentiškąjį folklorą atliekančius kolektyvus. Šventėje skambėjo
Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Šebukai“ (vadovė
Lina Lukošienė) atliekamos dainos. Zarasų kultūros centro folkloro ansamblis „Seluona“ (vadovė
Rima Vitaitė) žiūrovus nudžiugino rytų aukštaičių tarme jaunųjų ansamblio dalyvių pasakojamos
istorijos ir dainuojamos dainos. Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis „Imsrė“ (vadovė Birutė
Bartkutė) į sceną kilo su šventojo Jurgio pagarbinimu – kad paleistų žolę, paskubintų pavasarį. Iš
Zapyškio, Kauno r., atvykęs ansamblis „Altonė“ (vadovė Jūratė Mackonienė) atvežė daug dainelių
apie paukščius. Modernų folklorą grojo iš Zarasų atvykusi post folk grupė „Mindrauja“ (vadovė
Augustė Gaidytė) ir Jurbarko kultūros centro akustinės muzikos grupė „Vėjūkas” (vadovė Aušra
Masteikaitė Mičulė). Jurbarko kultūros centro jaunimo akustinės muzikos grupės „Vėjūkas“
muzikavimas patvirtina, kad modernas ateina po nepaviršutiniško autentiškojo folkloro pažinimo.

Respublikinė vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Vieversiukas ant dirvono“

• Teatro dienos paminėjimui skirtame vakare „Puodelis kavos K. Glinskio teatre" žiūrovų
laukė teatrinės improvizacijos, skaitymai, dainos iš spektaklių dalyvaujant aktorei Doloresai
Kazragytei, Konstantino Glinskio teatro artistams ir šio teatro vaikų ir jaunimo studijos nariams.
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktoriai buvo apdovanoti simbolinėmis
stiklinėmis vazelėmis, kurias įteikė Jurbarko kultūros centro režisierės Danutė Samienė ir Agnė
Banytė.
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Puodelis kavos K. Glinskio teatre

Teatro dienos paminėjimo proga vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė
Šneiderienė) pristatė žiūrovams spektaklio „Škac, mirtie“, pagal S. Šaltenį, premjerą. Girdžių
skyriaus suaugusiųjų teatras pradžiugino savo žiūrovus spektakliu „Bobų gryčia“, pagerbė
apdovanojimais vyriausius šio teatro aktorius.

Akimirkos iš spektaklio „Škac, mirtie“

Balandžio mėnuo____
• Atvelykio popietė „Mažosios Velykėlės“, sukvietė mažuosius jurbarkiškius prie Jurbarko
krašto ir istorijos muziejaus pažaisti judriųjų lauko žaidimų, padainuoti velykinių dainų kartu su
vaikų folkloro grupės „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė) ir vaikų folkloro ansamblio „Pasagėlė“
(vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė) dainorėliais.

„Mažosios Velykėlės“

• Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Šypsena“, kurio pagrindinė idėja - suteikti
galimybę naujų choreografijos stilių ir tendencijų pristatymui, jaunosios kartos pažinčių rato plėtrai,
tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui. Festivalyje dalyvavo:
Kaliningrado (Rusija) miesto vokalo ir choreografijos ansamblis „Vdoxnovienijie“ (vadovės Fukina
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Natalija Vladimirovna, Jakovleva Irina Vladimirovna), Klaipėdos jaunimo centro choreografijos
studija „Inkarėlis“ (vadovė Esmeralda Zubrickienė), Klaipėdos miesto vaikų laisvalaikio centro
šiuolaikinio šokio studija „Credo“ (vadovės Inga Palaitienė ir Danguolė Dapšytė), Jurbarko
Naujamiesčio vidurinės mokyklos šokių grupė „Justa“ (vadovė Justė Lukauskienė), Klaipėdos
miesto vaikų laisvalaikio centro šiuolaikinio šokio studija „J“ (vadovė Jolanta Budrienė), Gargždų
kultūros centro šokių studija „Trepsiukas“ (vadovės Lilija Šepčenko ir Sandra Ruzgytė), Jurbarko
miesto šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vadovė Kristė Donauskienė), Marijampolės kultūros
centro šokių grupė „Arabeskas“ (vadovė Daina Misiukevičienė), Jurbarko Antano Giedraičio –
Giedriaus gimnazijos šokių studija „ERA“ (vadovė Reda Žemelienė, Ryno (Lenkija) miesto
šiuolaikinio šokio grupė „Dangerous team“ (vadovas Piotr Frackiewicz), Nemano (Rusija) miesto
kultūros centro šokių ansamblis „Edelveis“ (vadovės Natalija Gilo ir Viktorija Zastupnievič), Ryno
(Lenkija) miesto šiuolaikinio šokio grupė „Ryn Breakers“ (vadovas Piotr Frackiewicz), Klaipėdos
miesto šokių mokykla „CODA“ (vadovė Inga Briazkalovaitė), Kauno miesto kultūros centro
„Tautos namai“ vaikų dainos ir šokio teatras „Vaidilutė“ (vadovas Edmundas Alseika), Jonavos
miesto šiuolaikinių ir ritminių šokių klubas „Versmė“ (vadovė Vilma Širkaitė), Ryno (Lenkija)
miesto šiuolaikinio šokio grupė „Green Team“ (vadovė Patrycja Borozynska), Prienų šokio studija
„GS“ (vadovė Gina Kareivaitė), Bialystoko (Lenkija) šiuolaikinių šokių grupė „Takt“ (vadovė
Maria Gierasimiuk), Šiaulių miesto VšĮ meninės raiškos mokykla „Incognito“ (vadovė Virginija
Medžiaušienė), Kauno miesto vaikų ir jaunimo šokio teatras „Gijelė“ (vadovas Kęstutis
Jackevičius), Jonavos miesto Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos šokių studija
„Magija“ (vadovė Rima Auglienė), Ryno (Lenkija) miesto šiuolaikinio šokio grupė „Ladies Gang“
(vadovė Patrycja Borožynska), Vilkaviškio miesto jaunimo šokių kolektyvas „Staigmena“ (vadovė
Sonata Jankienė), Kauno miesto kultūros centro „Tautos namai“ neoklasikinio šokio teatras
„Releve“ (vadovė Rasa Butrimavičiūtė), Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“ (vadovė Jolanta Telišauskienė).

Akimirkos iš šiuolaikinio šokio festivalio „Šypsena“

• Jurbarko Kauno gatvės fiesta „Dūdos kviečia šventėn“, kurioje ypatingai šventinę nuotaiką
sukūrė net penki pučiamųjų instrumentų orkestrai iš Tauragės apskrities - Jurbarko, Tauragės ir
Šilalės. Orkestrai, lydimi šokėjų, žygiavo centrinėmis Jurbarko gatvėmis. Visus susirinkusius
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pasveikino ir tausoti gražią gatvę linkėjo Jurbarko rajono meras Ričardas Juška. Skambant orkestrų
muzikai, buvo paleistas ir naujasis aikštės fontanas.

Kauno gatvės fiesta „Dūdos kviečia šventėn“

Gegužės mėnuo____
• Vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“ jau dešimtą kartą sukvietė Jurbarko krašto ir
kitų regionų vokalinius kolektyvus. Šventėje dalyvavo: Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių
kolektyvo „Veliuonietis“ vokalinė grupė (vadovė Jadvyga Žemliauskienė), Klausučių Stasio
Santvaro pagrindinės mokyklos mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Meilutė Džiaugienė), Jurbarko
kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vadovas Vytautas Antanas
Partikas), Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vadovė
Evelina Tamošaitytė), Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus mišrus vokalinis ansamblis
(vadovas Algimantas Vizbara), Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vokalinis
ansamblis (vadovė Kristina Martinaitytė – Glinskienė), Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus
sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Lina Lukošienė), Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ (vadovė Dalė Janušauskienė), Palangos miesto mišrus vokalinis ansamblis
„Savo malonumui“ (vadovas Edmundas Jucevičius). Visiems šventės atlikėjams ir žiūrovams
koncertą, kaip jubiliejinę dovaną, padovanojo Lietuvos solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas
Seilius.

„Daina gydo sielą“

• Koncertas Miestelio ir verslo dienai prasidėjęs Jaunimo organizacijų sąjungos akcija
„Mankštinkis su šypsena“, tęsėsi net 6 valandas, kuriame savo programas pristatė: Žindaičių
skyriaus kaimo kapelos „Šilas“ moterų vokalinis ansamblis, Raudonės kaimo kapela, Jurbarko
„Ažuoliuko“ darželio – mokyklos šokių kolektyvas „Musmiriukai“, „Boružiukai“, solistės Gabrielė
Babiliūtė ir Ugnė Samulevičiūtė, Jurbarko kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras
„Bišpilis“, Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos kolektyvai: „Riešutukai“ vokalinis
tercetas, mergaičių vokalinis duetas, šiuolaikinių šokių grupė „Žmogeliukai“, „Demingo“,
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos madų teatras, Jurbarko kultūros centro šiuolaikinių
šokių studijos „Šypsena“ šokėjai, šiuolaikinių šokių grupė „Dona“, Veliuonos kultūros centro
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liaudies ansamblis „Veliuonietis“, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos šokių studija
„Era“, Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos šiuolaikinių šokių grupė „Justa“, Jurbarko A.
Sodeikos meno mokyklos choreografijos skyriaus šokėjai bei pučiamųjų instrumentų orkestras
„Sodeikietis“.
Renginių „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2012" maratonas baigėsi „Trip band", Vestos
Eizaitės, Merūno Vitulskio ir grupės „Lemon Joy“ koncertu. Vakaro renginį vedė radijo stoties
„Lalūna“ didžėjus Artūras Trofimovas, turėjęs žiūrovams klausimų iš Jurbarko rajono verslo srities
ir, kuris iš senamiesčio, visus kvietė persikelti į Jurbarko kavinėje „Boulingas" rengtą vakarą
„Pajusk jūros dvelksmą su radijo stotimi „Lalūna“.

Jurbarko miesto ir verslo dienos

• Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaivorykštė 2012“. Festivalio tikslas skatinti vaikų, paauglių ir jaunimo iniciatyvą, ugdyti meninį skonį, puoselėti kūrybiškumą, formuoti
dvasinio gyvenimo poreikį, sudaryti terpę jauno žmogaus vidinio pasaulio tobulėjimui ir
atsivėrimui, aktyvinti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, skatinti teatrinį judėjimą. Festivalio metu
vyko įvairios teatrinės diskusijos, susitikimai su profesionaliais aktoriais (Vilniaus „Keistuolių
teatras“) ir scenos judesio meistrais (Kauno šokio studija „Me Gusta“), kūrybinės laboratorijos
„Muzikinė Vaivorykštė”, kurioje grojo pačios geriausios mūsų miesto ir rajono jaunimo muzikinės
grupės ir atlikėjai.
Festivalio metu savo spektaklius žiūrovams pristatė vaikų ir jaunimo teatrai iš Lvovo
(Ukraina) (režisierius Valerij Sobetskyj), Anykščių rajono Troškūnų kultūros centro teatro studija
„Mes“ (režisierė Jolanta Pupkienė), Ukmergės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija
„Nykštukas” (režisierė Tamara Kvietkienė), Tauragės moksleivių kūrybos centro „Pilies teatras”
(režisierė Jolanta Kazlauskienė), Rezeknės (Latvija) jaunimo teatro studija (režisierius Andris
Ušpielis), Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Skruzdėlė“
(režisierė Daiva Jackevičienė), Kauno Šv. Mato gimnazijos teatro studija „Kubas” (režisierius
Tomas Erbrėderis), Seinų (Lenkija) kultūros centro teatras „Atame“ (režisierė Anna Szafranowska),
Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras „Svajoklis” (režisierė Albina Ramašauskienė), Lvovo
(Ukraina) jaunimo rūmų teatro studija „Volšebnaja škatulka“ (režisierė Olena Milevskaja), Birštono
kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija (režisierius Rimantas Jacunskas), Jonavos
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savivaldybės teatro jaunimo grupė (režisierė Živilė Martinaitienė), Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studija (režisierė Agnė Banytė) ir Jurbarko kultūros
centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (režisierė Birutė Šneiderienė).

Akimirkos iš tarptautinio vaikų ir jaunimo teatrų festivalio „Vaivorykštė 2012“

• Sūrių šventėje, kurią organizavo Girdžių šeimos centras, seniūnija ir Girdžių skyrius,
svečiavosi Šakių rajono Ritinių kaimo bendruomenės atstovai, grojo Slavikų kaimo kapela.
Šventėje išrinktas Sūris Karalius, vyko įvairios rungtys – pieno gėrimo, sviesto mušimo, penkių
kilogramų sūrio kėlimo ir t.t. Ši šventė girdžių bendruomenėje jau tampa tradicine, kurios tikslas
išsaugoti kulinarinį paveldą.

Sūrių šventė Girdžiuose
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• Klojimo teatrų šventė jau antrus metus organizuojama Girdžių klebonijos kieme esančiame
klojime. Šventės metu Girdžių skyriaus suaugusiųjų ir vaikų teatrai žiūrovams pristatė du
premjerinius spektaklius – pagal Didžiulienės Žmonos kūrinį „Paskubėjo“ ir pagal Michalkovo
kūrinį „Zuikis su šautuvu“. Abu šiuos spektaklius režisavo Loreta Zdanavičienė. Šimkaičių skyriaus
teatro aktoriai žiūrovus pralinksmino spektakliu „Apsiriko“. Visi susirinkusieji klojimo kieme
klausėsi Girdžių vokalinio ansamblio atliekamų dainų, stebėjo kaip seniau buvo verpiamos vilnos,
gėrėjosi savo bendruomenės darbštuolių mezginiais, vaišinosi blynais, ragavo žuvienės.

Klojimo teatrų šventė

Birželio mėnuo____
• Joninių (Rasos) šventė.
Girdžiai visus miestelio gyventojus pakvietė į linksmą gegužinę, kuri vyko lauko estradoje.
Šventės metu vyko įvairios, linksmos sportinės varžybos, atliekamos Joninių apeigos, apdovanoti ir
pagerbti visi šventėje dalyvavę Jonai ir Janinos.

Joninių šventė Girdžiuose
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Žindaičiuose renginys prasidėjo Šv. Jono atlaidais Vertimų bažnyčioje, vėliau visi seniūnijos
gyventojai bei kraštiečiai buvo pakviesti į aikštę, kurioje vyko vainikų pynimas, Jonų, Janinų
pagerbimas, laužo uždegimas, gegužinė, paparčio žiedo ieškojimas, žaidimai. Susirinkusius šventės
dalyvius prie laužo savo dainomis džiugino grupė „Patruliai“, Tauragės Bandonijų kapela.

Akimirkos iš Joninių šventės Žindaičiuose

Skirsnemunėje buvo apdovanoti ir pagerbti visi šventėje dalyvavę Jonai ir Janinos, vyko linksmos
sportinės varžybos, laužo uždegimas, visus susirinkusius linksmino Raudonės kaimo kapela
(vadovas Jonas Apolius Grygartas). Vakarėjant jaunimas rinkosi į šventinę diskoteką.
• Tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“ į Jurbarką jau ketvirtą kartą sukvietė
spalvingiausius įvairių Lietuvos regionų kolektyvus. Festivalyje dalyvavo 1 užsienio ir 10
respublikos folkloro kolektyvų: Seinų (Lenkija) folkloro ansamblis (vadovas Dariusz Tomczyk),
Kelmės folkloro ansamblis „Ramsčiai“ (vadovas Valdas Rutkūnas), Vilniaus folkloro ansamblis
„Ratilai“ (vadovas Darius Mockevičius), Kalvarijos folkloro ansamblis „Diemedis“ (vadovė
Žydruolė Jankauskaitė-Zenevičienė), Šakių rajono Patašinės folkloro ansamblis „Nova“ (vadovė
Nijolė Černevičienė), Kauno rajono Neveronių folkloro ansamblis „Viešia“ (vadovė Jolanta
Balnytė), Palangos folkloro ansamblis „Mėguva“ (vadovė Zita Baniulaitytė), Biržų folkloro
ansamblis „Siaudela“ (vadovė Jūratė Garnelienė), Panevėžio folkloro ansamblis „Raskila“ (vadovė
Lina Vilienė), Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė
Mičiulė) ir Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė).
Festivalio metu vyko amatininkų, tautodailininkų mugės, maisto paveldo pristatymas. Maisto
paveldo pristatymo metu buvo verdama Viešvilės, Veliuonos ir Jurbarko tradicinė, tai vietovei
būdinga, žuvienė, demonstruotas mūsų kraštui būdingas žiobrių kepimas ant laužo. Smalininkų
tautinio kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenė demonstravo 3 val. trukusio šakočio kepimo
procesą, o gurmanai galėjo pasivaišinti Veliuonos bendruomenės keptomis vynuoginėmis sraigėmis
ant laužo. Jurbarko krašto liaudies meistrų klubas „Mituva“, demonstravo medžio drožybos
galimybes: medinės „žuvys padėklai“ lėkštės, šaukštai žuvienei valgyti, lydekos skulptūros
drožimas. Vyko juodosios keramikos puodynių lipinimo edukacinė programa. Seminaras „Tautinio
kostiumo smulkiosios detalės„ supažindino ir pademonstravo mūsų kraštui būdingas gūnias, skaras,
riešines, karūnas, karolines, pabruvėlius, delmonus, kuriuos demonstravo skambant sutartinėms
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Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“. Viso festivalio metu dainos skambėjo ir ant
vandens - dalyviai turėjo galimybę paplaukioti laivu, o jų dainų klausėsi kartu plaukiantys žiūrovai.

Tarptautinio folkloro festivalio „Ant vandens“ akimirkos

Liepos mėnuo__
• Koncertas „Skambėk, draugystės daina“. Prieš keturis metus užsimezgusios draugystės tarp
vyrų choro (vadovė Alvina Gavėnaitė – Reiss) iš Reino krašto Pfalco žemės (Vokietija) ir moterų
choro „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) dėka Smalininkų evangelikų liuteronų bažnyčioje ir
Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje skambėjo gražios abiejų chorų lietuviškai ir vokiškai
atliekamos dainos.

• Oninių šventė Girdžiuose tęsėsi dvi dienas. Pirmoji šventės diena „Pakol jauni esma...“
buvo skirta jaunimui, antroji – „Sugrįžti kvietė Šv. Onos atlaidai...“ visiems, kuriems brangi
tėviškė, kuriems gera linksmintis kartu. Pirmąją šventės dieną sportininkai varžėsi krepšinio 3x3
rungtyje, žiūrėjo šokio studijos „Viva“ šokio spektaklį, vakare jaunimas linksminosi diskotekoje.
Antroji diena prasidėjo Šv. mišiomis, po jų šventės organizatoriai susirinkusius kvietė į naujai
sutvarkytą Girdžių lanką, kur laukė daug atrakcijų, muzikos ir siurprizų. Koncertinę programą
susirinkusiems dovanojo atlikėja Mama Rock‘n‘Roll.
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Oninių šventė Girdžiuose

Rugpjūčio mėnuo___
• Skirsnemunės miestelio šventė. Šv. Baltramiejaus atlaidai.
Skirsnemunėje vyko ne tik tradiciniai Šv. Baltramiejaus atlaidai, bet vietiniai ir svečiai
minėjo 220 metų, Magdeburgo teisių suteikimo Skirsnemunės miesteliui sukaktį. Miestelio šventė
prasidėjo iškilmingomis mišiomis, neseniai atidarytame sporto stadione, vyko įvairios sporto
varžybos. Visiems susirinkusiems sutiktuvių maršą grojo Jurbarko kultūros centro pučiamųjų
instrumentų orkestras „Bišpilis" (vadovas Adolfas Lapė), skambant fanfaroms į salę iškilmingai
įnešta istorinė Skirsnemunės miestelio vėliava. Jurbarko rajono meras Ričardas Juška, į
skirsnemuniškius kreipęsis kaip skirsnemuniškis, nuoširdžiai džiaugėsi, kad miestelis pastaraisiais
metais smarkiai pagražėjo, Seimo narys Bronius Pauža šventės dalyviams linkėjo visiems didžiuotis
ir mylėti šį nepaprasyą vaizdingą panemunės kraštą. Vienas garbiausių šventės svečių – iš
Skirsnemunės kilęs žymus istorikas Alvydas Nikžentaitis, trumpai, bet labai įdomiai pristatė
Skirsnemunės miestelio istoriją.
Šventės organizatoriai svečius nustebino išradingumu: buvo atidaryta paroda „Kūrybingas
Skirsnemunės jaunimas: idėjos ir darbai“, miestelio centrinėje aikštėje dalyviams išdalinta 220
balionų, skirtų „Skirsnemunės ateičiai“. Iki pat sutemų aikštėje skambėjo atlikėjo Antano Čapo
atliekamos dainos ir „Naisių vasaros“ aktorių grupės muzikinė programa.

Skirsnemunės miestelio šventė. Šv. Baltramiejaus atlaidai

Spalio mėnuo___
• Respublikinė suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra – šventė „Atspindžiai“ organizuojama nuo
1997 metų. Organizatoriai Lietuvos liaudies kultūros centras ir Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga.
Šiais metais vyko jau 21 –ieji „Atspindžiai“, kur naujausius savo pastatymus pateikė devyni
Lietuvos miestų, rajonų centrų ir kaimų teatrai. Profesionali komisija spektaklius vertino pagal
temos aktualumą, aktorių vaidybą, sceninės kalbos kultūrą, režisūrinį sprendimą – iš viso 10
vertinimo kriterijų, iš kurių patys svarbiausi spektaklio įtaigumas ir poveikis žiūrovams. Šioje
apžiūroje K. Glinskio teatras pristatė komediją J. Skinkio „Moters kerštas“.
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Respublikinė suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra – šventė „Atspindžiai“

Lapkričio mėnuo___
• Chorinės muzikos vakaras „Aidėkit širdys nuo dainų“, skirtas moterų choro „Lelija“ 30-ties
metų veiklos jubiliejui paminėti. Paminėti savo veiklos 30-mečio moterų choras „Lelija“ pakvietė
svečius, šeimos narius, gimines, draugus, pažįstamus ir visus jurbarkiečius, neabejingus muzikai.
Moterų choras „Lelija“ surengė skambią dainų šventę, kurioje dainavo ne tik sveikintojai – Jurbarko
kultūros centro vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vadovė Dalė Janušauskienė), Lietuvos kariuomenės
Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (vadovas profesorius Tadas Šumskas), bet
ir visi tądien Jurbarko kultūros centro didžiojoje salėje buvę svečiai.

Chorinės muzikos vakaras „Aidėkit širdys nuo dainų“, skirtas moterų choro „Lelija“ 30-ties metų veiklos jubiliejui
paminėti

• Kapelų šventė „Pamituvio armonika“ vyko teatralizuotoje aplinkoje – Pamituvio užeigoje,
kurioje užeigos šeimininkas linksmai ir nuotaikingai priiminėjo ir žiūrovams pristatė pačias
linksmiausias kapelas: Jurbarko kultūros centro liaudiškos muzikos kapelą „Mituva“ (vadovas
Vidmantas Žemliauskas), vaikų kapeliją „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė), Žindaičių
skyriaus kapelą „Šilas“ (vadovas Vytautas Antanas Partikas), Eržvilko kultūros centro kapelą
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„Eržvilko bandonija“ (vadovė Gintarė Stirbienė), Jurbarko miestelėnų kapelą „Draugai“ (vadovas
Jonas Girėnas), Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyriaus kapelą
„Smalinė“ (vadovas Valdas Žemaitis), Veliuonos kultūros centro Raudonės skyriaus kaimo kapelą
(vadovas Jonas Apolius Grygartas) ir Marijampolės VšĮ laisvalaikio ir užimtumo centro liaudiškos
muzikos kapelą (vadovas Albinas Venclovas).

Kapelų šventė „Pamituvio armonika“

• Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre, skirta Lietuvos kultūros centrų asociacijos 10ties metų veiklos jubiliejui. Renginio tikslas – pakviesti kuo daugiau žmonių aplankyti Kultūros
centrą ir susipažinti iš arčiau su čia vykstančia, tiek dienos metu tiek vakare, veikla, kuri siūloma
įvairaus amžiaus, pomėgių ir interesų žmonėms. Nuo pat ryto vyko įvairių pažintinių renginių:
supažindinimas su lietuvių liaudies muzika, orkestrine muzika ir instrumentais, liaudiškos muzikos
instrumentais, šokio pamokos, teatro ir choro atviros repeticijos. Vėliau visi galėjo dalyvauti
darbuotojų parengtoje pažintinėje ekskursijoje, kurios metu aplankė patalpas, skirtas repeticijoms
bei techniniams darbuotojams. Daugiausia dėmesio sulaukė patalpos virš didžiosios scenos. Vakare
lankytojai dalyvavo viktorinoje „Visa tiesa apie Jurbarko kultūros centrą“, kurioje klausimai buvo
apie Kultūros centro ir čia dirbančių darbuotojų ir kolektyvų veiklą.
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Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre

• Advento vakare „Sodai, sodai leliumoj“ dalyvavo rankdarbius iš lietuviškų žolynų jau
dešimt metų daranti ir kitus šio amato mokanti tautodailininkė G. Giedraitienė. Skambant folkloro
grupės „Imsrė“ dainininkių atliekamoms sutartinėms, tautodailininkė pynimo paslapčių mokė
susirinkusias moteris ir merginas.

Advento vakaras „Sodai, sodai leliumoj“

Gruodžio mėnuo____
• Miesto eglės įžiebimo šventę pradėjo Kalėdinių nykštukų karavanas miesto gatvėmis
atvedęs visus dalyvius į centrinę aikštę, kur itin gausiai susirinkusius gyventojus pasveikino
Jurbarko rajono meras R. Juška bei Kalėdų senelis ir paskelbė švenčių laukimo pradžią įžiebiant
eglutę šventiniais fejerverkais. Šių metų miesto eglės įžiebimo šventę ypatingai papuošė „Oksalo“
fejerverkų kolekcija. Po įspūdingai įžiebtos eglutės, visi susirinkusieji buvo pakviesti į Kultūros
centro salę pažiūrėti spektaklio „Istorija apie auksinę žuvelę“, kurią pasakojo visi Jurbarko kultūros
centro meno mėgėjų kolektyvai. Spektaklis sulaukė labai didelio jurbarkiečių dėmesio, nes scenoje
buvo galima pamatyti įvairiausių profesijų atstovais virtusius kolektyvų dalyvius – nuo karatisčių
„Lelijos“ moterų iki treninguotų gatvinių „Vaivorykštukų“.
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Girdžiuose jau ketvirtą kartą vyko „Gerumo ir šviesos“ dienos renginiai - su dovanomis
aplankyti vieniši žmonės, o vakare įžiebta Kalėdinė eglutė. Jau tradicija tampa ir miškininkų akcija
„Parsinešk Kalėdas į savo namus“, kurios dėka Girdžių gyventojai galėjo namo parsinešti
miškininkų dovanotą, dar mišku kvepiančią eglutės šaką arba įsigyti eglutę. Visos dienos renginių
kulminacija – Girdžių Kalėdinės eglutės įžiebimas. Kalėdų Senelio belaukiant, aplink papuoštą
žaliaskarę sukiojosi ir šventinę nuotaiką kūrė žiemos personažai: kiškučiai, lėlytė bei visiškai
nešalta Pūga. Kalėdų Senelis žaidė su mažaisiais, klausė eilėraštukų, pačius aktyviausius
apdovanojo saldainiais ir pažadėjo vaikučius būtinai aplankyti namuose. Visiems kartu sušukus
burtažodį – įsižiebė Kalėdinė eglutė.

• Brolių Antano ir Jono Juškų užrašytos lietuvių liaudies dainos autentiškai ir šiuolaikiškai.
Jurbarko kultūros centro akustinės muzikos grupės „Vėjūkas“ muzikantai pristatė
klausytojams brolių Antano ir Jono Juškų užrašytas Veliuonos krašto lietuvių liaudies dainas.
Lietuvių liaudies dainos skambėjo autentiškai ir šiuolaikiškai – pritariant gitaroms. Koncerto metu,
sukauptomis žiniomis apie tautosakos rinkėjus ir leidėjus brolius Juškas, dalinosi Vilkijos brolių
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus direktorius Arūnas Sniečkus.
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Kino filmų festivaliai
Dokumentinio kino filmų festivalio metu žiūrovams, naujausią savo kūrybos filmą „Eurazijos
aborigenas“, pristatė režisierius Šarūnas Bartas. Šio festivalio dėka žiūrovai galėjo pabendrauti ir
pamatyti jaunųjų Lietuvos kino kūrėjų Ramunės Čekuolytės, Andriaus Blaževičiaus, Ievos
Jasaitytės sukurtus kino filmus.
Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ metu mažieji žiūrovai galėjo pamatyti
Lietuvos ir užsienio animatorių naujausius darbus. Apie šių filmų autorius pasakojo festivalio
direktorius Valentinas Aškinis.
Seminarai – mokymai, edukacinės programos
1. Edukacinis seminaras „Žolinukai“.

2. Vaikų ir jaunimo liaudiško muzikavimo ir meninės saviraiškos stovykla-seminaras
„Mikutis“.
Parodos
1. Rankdarbių paroda „Tai gražiai mane augino“.
2. Velykinių margučių paroda Žindaičių skyriuje.
3. Tarptautiniai teatro dienai skirta paroda „Jurbarko K. Glinskio teatro nominacijos,
leidiniai ir straipsniai respublikinėje spaudoje“.
4. Tautodailininkės S. Mardosienės tapybos darbų paroda.

Profesionalaus meno sklaidos renginiai
1. Juditos Leitaitės koncertas.
2. Dainų ir šokių ansamblio „Zestafoni“ koncertas (Gruzija).
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3. Balerinos Eglės Špokaitės koncertas „Iš meilės – muzikai ir šokiui“.

4. Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas.

5. Liudo Mikalausko koncertas.
6. Virgilijaus Noreikos koncertas.
Kiti renginiai Jurbarko kultūros centre
1. Spektakliai:
„Domino“ teatro spektakliai: „Striptizo ereliai“; „2 vyrai – 1 tiesa“; „Apie ką kalba vyrai“;
„SEX guru“; „Žirklės“.
Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai: „Katės namai“ ir „Beprotiškas savaitgalis“.
Kauno mažojo teatro spektakliai: „Sidabrinės fėjos šaukštelis“; „Sesuo“.
„Užupio teatro“ spektaklis „Skapeno klastos“.
2. Koncertai: Radži ir R. Cicėno koncertas; A. Vilčinsko koncertas; Marius Jampolskis ir
Irūna su grupe; grupė „Pikaso“; grupė „DAR“; V. Katunskytės koncertas; muzikinė humoristinė
grupė „Alergija“; XIX humoro šventė „Juokis‘2012“; humoristinis trio „Čilinam“; anekdotų grandų
šou „Mūšis be taisyklių“.
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3. Cirkas: Šakių cirkas; Ukrainos liliputų cirkas.
4. Kitų įstaigų organizuoti renginiai, kurių kultūrinėje programoje dalyvavo Jurbarko
kultūros centro kolektyvai:
• Akademiko J. Brėdikio knygos „Likimas leido“ pristatymas.
• „PRO LT“ jaunimo judėjimas. Diskusijų ciklas „Mums (ne)rūpi Lietuva!“.
• Žaidimas „Europrotai“.
• A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos šokių grupės „Era“ šokių šventė „Vakarinė žvaigždė“.
• Moksleivių iš Crailsheimo koncertas (Vokietija).
• A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos 120-ųjų veiklos metų paminėjimas.
• Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitini susirinkimas.
• A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientų išleistuvių šventė.
• Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 40-ties veiklos metų paminėjimas.
• Ekspedicijos „Kraslagas’12 Prezidento Aleksandro Stulginskio tremčiai atminti“
pristatymas.
• Mokytojų dienos paminėjimas.
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RINKODARA
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (žin., 2010, Nr.
133-6791) 2012 metais atnaujinta Jurbarko kultūros centro internetinė svetainė (www.jurbarkokc.lt). Šioje svetainėje talpinama visa informacija apie įstaigos veiklą, kuri nuolat atnaujinama.
Informacija apie Jurbarko kultūros centre vykstančius renginius nuolat pateikiama ir
skelbiama Jurbarko rajono dienraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“, bei internetiniuose tinklapiuose
www.jurbarkas.lt,
www.jurbarkosviesa.lt,
www.musulaikas.com,
www.jurbarkiskis.lt,
www.facebook.com. Apie vykstančius tradicinius festivalius ir šventes skelbiama per Lietuvos
radiją (www.lrt.lt). Įstaigos organizuojamus renginius filmuoja ir rodo savo programų metu
Jurbarko kabelinė televizija „Rygveda“ (www.jurbarkotv.lt). Reklaminiai renginių plakatai
kabinami Jurbarko mieste įrengtose skelbimų lentose, įstaigose, mokyklose.
IŠVADOS
2012 metais Jurbarko kultūros centras dirbo pakiliai ir rezultatyviai, organizavo 151 įvairių
gyventojų pamėgtų, tradicinių švenčių, vakaronių, koncertų, valstybinių švenčių, reikšmingų ir
atmintinų datų paminėjimų, masinių renginių. Tai metai, kurie nestokojo įvairių žanrų renginių,
festivalių.
Jurbarko kultūros centre dirba kompetentingi darbuotojai, įvertinti respublikos specialistų,
turintys didelę darbo patirtį kultūros srityje.
Prie Kultūros centro kolektyvo prisijungė keletas jaunų specialistų, kurių negalėjome
pritraukti keletą metų. Priėmus naują režisierę, įkurta Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo
studija. Naujoji režisierė įnešė kitokį teatrinį pristatymą ir matymą, tai teikia vilčių ir naujų
galimybių kultūros savitumo ieškojimams, naujo tradicinių renginių interpretavimo, jaunų ir naujų
minčių įliejimo į kultūrinį Jurbarko krašto gyvenimą.
Problemos
LR Kultūros ministerijai panaikinus eilę finansavimo programų ir palikus tik vieną – kultūros
rėmimo fondą, tapo problematiška gauti papildomų lėšų tęstiniams renginiams ir atskiriems
kultūriniams projektams, labai didelė konkurencija net tarp vieno rajono skirtingų įstaigų paraiškų.
Problema išlieka profesionalaus meno sklaida, kadangi žiūrovo ugdymas, jo mokumas
atsilieka nuo profesionalų koncertų ar spektaklių kainų. Dažnai jaučiame nepasitenkinimą dėl
renginių jaunimui trūkumo, tačiau dalis renginių neįvyksta dėl to, kad išperkama nepakankamai
bilietų, arba parduotų bilietų pajamos nepadengia renginio aptarnavimo išlaidų, todėl didelę dalį
planuotų renginių atšaukia patys organizatoriai.
2011 metais LR Kultūros ministerijos iniciatyva panaikintas Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centras. Nebeliko galimybių kultūros darbuotojams kelti kvalifikaciją be papildomų
išteklių, o rengiamų ir siūlomų kursų įkainiai biudžetinei įstaigai yra per dideli. Dėl nedidelių
atlyginimų retas darbuotojas pasiryžta už kvalifikacijos kėlimo kursus susimokėti pats.
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Vienas iš valstybės kultūros politikos tikslų – sudaryti visuomenei ir kiekvienam jos
nariui sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, rasti mėgstamą laisvalaikio formą ir progą
išreikšti save. Todėl, remiantis šia nuostata, svarbia kultūros dalimi laikoma mėgėjų veikla. Jau
prieš 100 metų iš žmonių saviraiškos, kūrybos ir saviugdos, noro tobulėti, kilęs platus mėgėjų
sąjūdis neatslūgsta Lietuvoje ir dabar. Visuomenės kūryba gyvuoja įvairiuose mėgėjų meno
kolektyvuose: choruose, orkestruose, teatruose ir dramos kolektyvuose, šokio ir folkloro
ansambliuose, etninės kultūros baruose. Aktyvus gyventojų dalyvavimas kultūros veikloje ir
palankios sąlygos meninei saviraiškai yra svarbus krašto kultūros brandos požymis. Kultūrine
veikla stiprinamas krašto bendruomenių tapatumas, skatinama vaikų ir jaunimo saviraiška.
Meninė saviveikla padeda sušvelninti neigiamų socialinių, ekonominių problemų poveikį
žmonių gyvensenai ir dvasinei savijautai.
Lietuvos mėgėjų meninė kūryba, prasidėjusi XIX a. paskutiniame dešimtmetyje, dabar
tęsiama juridinį statusą turinčiuose kultūros centruose. Laikas keitė šių kultūros centrų statusą,
veiklos turinį ir darbo formas. Noromis nenoromis teko taikytis prie dešimtmečius trukusios
ideologinės prievartos, tačiau, laimei, per tuos dešimtmečius, išsaugotas svarbiausias tikslas – burti
žmones pagal pomėgius, tenkinti jų kultūrinius poreikius, plėsti profesionalaus meno sklaidą, dirbti
su vaikais ir jaunimu, tęsti dainų švenčių tradicijas. Lietuvos kultūrinio palikimo bei naujų tradicijų
kūrimas, regionų savitumo išsaugojimas, kultūrinio turizmo plėtra taip pat labai priklauso nuo šių
įstaigų aktyvios ir įdomios veiklos.
Gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės
aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas. Jurbarko kultūros centre vykstanti mėgėjų
meno kolektyvų veikla yra kultūrinio savitumo garantas, tai jų dėka kuriamos naujos,
kiekvienam regionui savitos kultūrinės tradicijos, vyksta įvairūs festivaliai, plečiasi tarptautinis
bendradarbiavimas.
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