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ĮVADAS

Jurbarko kultūros centrą galima traktuoti kaip organizaciją, teikiančią didžiausias kultūrines
paslaugas mieste, sudarančią sąlygas jurbarkiškiams naudotis kultūra, plėtoti savo kūrybines galias,
atveriančią plačias galimybes visuomenės ir asmenybės, kolektyvo ir individo dvasinio gyvenimo
keitimuisi, sudarančią sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją puoselėti.
Jurbarko kultūros centro veikla plati ir įvairi: puoselėjama meno mėgėjų kolektyvų veikla,
plėtojama mokamų paslaugų įvairovė, užtikrinamas etninės kultūros puoselėjimas, sudaromos
galimybės miesto visuomenei pažinti Lietuvos ir užsienio kolektyvus bei atlikėjus, keliamas
organizuojamų renginių meninis lygis. Tuo siekiama sukurti visapusišką kultūros įstaigą, ugdančią
demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.
Jurbarko kultūros centras – daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kuriai priklauso Girdžių,
Skirsnemunės, Žindaičių skyriai.
2013 metais į Jurbarko kultūros centro kolektyvą priimti dirbti kūrybingi ir iniciatyvūs nauji
darbuotojai: kapelos vadovas Petras Pojawis, choreografas Giedrius Paulauskas, dailininkas
scenografas Zigmas Morlencas, Skirsnemunės kultūros skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė
Raimonda Vaičaitytė. Dėl įvairių priežasčių teko atsisveikinti su 4 kultūros ir meno specialistais:
Skirsnemunės kultūros skyriaus kultūrinės veiklos organizatore Evelina Tamošaityte, choreografu
Pauliumi Vaitkevičiumi, folkloro ansamblio vadove Aušra Masteikaite Mičule, kapelos vadovu
Vytautu Antanu Partiku. Išėjus iš darbo kolektyvo vadovams ir neatsiradus specialistų užimti jų
pareigoms, netekome ir kelių meno mėgėjų kolektyvų – mišraus choro „Barkūnas“, vyrų ansamblio
„Vyturiai“, vaikų folkloro ansamblio „Pasagėlė“, akustinės muzikos grupės „Vėjūkas“. Laikinai
sustabdyta Skirsnemunės moterų vokalinio ansamblio ir Žindaičių moterų vokalinio ansamblio
veikla.
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.
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ ĮSIMINTINIAUSIOS KONCERTINĖS IŠVYKOS,
PASIEKIMAI, VEIKLOS JUBILIEJAI, SPEKTAKLIŲ PREMJEROS
Daugelis Jurbarko kultūros centro renginių vyksta bendradarbiaujant su bendruomenėmis,
seniūnijomis - be nuoširdaus komandinio darbo būtų sunku surengti kokybiškas šventes. Galime
pasidžiaugti ir kultūros darbuotojų kūrybiškumu bei puikiomis bendradarbiavimo kompetencijomis.
Didelę reikšmę turi ir meno kolektyvai, kurie noriai dalyvauja renginiuose, kultūrinėje veikloje,
rengia įvairias programas, pristato jas savo krašte ir svetur. 2013 metais Jurbarko kultūros centre
veikė 28 meno mėgėjų veiklos kolektyvai, studijos ir būreliai kuriuose dalyvavo virš 430
saviveiklininkų, iš jų 12 jaunimo kolektyvų, kuriuose lankėsi 190 vaikų ir jaunimo iki 19 metų
amžiaus.
2013 metais Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai savo programas pristatė 98
koncertinėse išvykose įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje, dalyvaudami įvairiuose
konkursuose pelnė ne vieną apdovanojimą, žiūrovams pristatė ne vieną spektaklio premjerą.
ĮSIMINTINIAUSIOS KONCERTINĖS IŠVYKOS
Berniukų choras „Bildukai“ (jaunuolių grupė)
Vadovė Danutė Lapienė

Balandžio mėnesį Tauragėje vyko ketvirtasis Lietuvos vyrų chorų festivalis „Užtraukim,
vyrai, dainą“, kuriame dalyvavo berniukų choro „Bildukai“ jaunuolių grupė (vadovė Danutė
Lapienė). Į šventę atvyko kolektyvai ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš Vilniaus, Kauno. Tai chorai, kurių
kūrybinis kelias tęsiasi jau daugiau kaip pusę amžiaus: Vilniaus dailės muziejaus vyrų choras
„Varpas“ (vadovas prof. Jurijus Kalcas), Kauno „Tautos namų“ vyrų choras „Perkūnas“ (vadovas
doc. Romualdas Misiukevičius), Kretingos vyrų choras „Žilvinas“ (vadovas Aloyzas Žilys),
Palangos vyrų choras „Naglis“ (vadovas Edmundas Jucevičius) ir Tauragės kultūros centro vyrų
choras „Mintauja“ (vadovė Danutė Petraitienė).
Gegužės mėnesį, Alberto Šveicerio kvietimu, berniukų choro „Bildukai“ jaunuolių grupė
lankėsi Crailsheime (Vokietija). Kelionės metu aplankė Prahą, koncertavo Crailsheimo merijoje,
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gimnazijoje, bažnyčioje. Viešėjo barono fon Šteteno pilyje. Grįždami namo surengė koncertą
Berlyne, Lichtenbergo senelių namuose. Kelionės metu ne tik daug koncertavo, bet ir aplankė
Štutgartą, Niurnbergą ir Rotenburgą.

Moterų choras „Lelija“
Vadovė Dalė Jonušauskienė

Gegužės mėnesį moterų choras „Lelija“ dalyvavo Jonavoje vykusiame tarptautiniame chorų
festivalyje „Šviesa amžinoji dainos“. Lietuvos Dainų švenčių tradicijas puoselėjantis ir chorinę
veiklą propaguojantis festivalis vyko aštuntą kartą. Šis tarptautinis vaikų, jaunių, moterų ir mišrių
chorų koncertinis projektas įtraukia ir įspūdingas chorines programas, ir pučiamųjų instrumentų
orkestrų akomponavimą.
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Gegužės mėnesį moterų choras „Lelija“ buvo pakviestas į chorų šventę „Su jūra dainuok“,
kuri buvo skirta Palangos kurorto atidarymui. Šventėje dalyvavo dvylika chorų iš įvairių Lietuvos
vietovių. Chorai žygiavo iškilmingoje eisenoje, o didysis koncertas vyko pagrindinėje miesto
aikštėje.

Birželio mėnesį Zarasuose, Zaraso ežero salos Didžiojoje estradoje, vyko regioninė dainų
šventė „Čia – mano namai“, kurioje dalyvavo šalies suaugusiųjų ir studentų mišrūs bei moterų
chorai. Labai džiugu, kad šioje Dainų šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro moterų choras
„Lelija“.
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Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
Vadovė Dalė Jonušauskienė

Spalio mėnesį vokalinių ansamblių tradicijas saugančius ir vertinančius kolektyvus,
koncertuojančius mūsų respublikos ir kitų šalių scenose, marijampoliečiai, kultūros centro vyrų
vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, sukvietė į festivalį „Kviečia sūduviečiai 2013“. Festivalyje
dalyvavo aukščiausio meninio lygio Lietuvos vokaliniai kolektyvai, tarp jų – moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ bei svečiai iš Černiachovskio miesto (Rusija) ir Latvijos sostinės Rygos.
Folkloro grupė „Imsrė“
Vadovė Birutė Bartkutė

Birželio mėnesį folkloro grupė „Imsrė“ vyko į festivalį „Tek saulužė ant maračių“, kuris
kasmet suburia Lietuvos ir užsienio tradicinio bei modernaus folkloro ansamblius muzikuoti
įvairiose Kuršių nerijos erdvėse bei dalyvauti Rasų šventės apeigose, tautodailininkus ir
amatininkus – varžytis dėl „Dienos meistro“ titulo amatų mugėje, o visus kitus atvykusius – surasti
sau patinkančių užsiėmimų: klausytis įvairiomis etninių regionų tarmėmis pasakų, mokytis liaudies
šokių, dainų, ragauti kulinarinio paveldo patiekalų, dalyvauti folkloro laboratorijose ir kūrybinėse
liaudies menų dirbtuvėse po atviru Kuršių nerijos dangumi.
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Penkioliktąjį kartą vykstantis festivalis buvo skirtas šiemet minimiems Tarmių metams. Į
festivalio organizatorių kvietimą trumpiausią metų naktį susitikti Neringoje atsiliepė svečiai iš
Norvegijos, Estijos, Austrijos, Baltarusijos bei dvi dešimtys folkloro kolektyvų iš visų Lietuvos
regionų.

Gruodžio mėnesį Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko respublikinė sutartinių
šventė „Sesė sodų sodina“. Tai jau ketvirtas giedotojų sambūris, organizuojamas Kauno rajone.
Sutartines giedojo kolektyvai „Ratilio“ (Vilnius), „Sasutalas“ (Kaunas), „Altonė“ (Zapyškis),
„Jorė“ ir „Viešia“ (Neveronys), „Kupkėmis“ (Kupiškis), „Vijūnytė“ (Salamiestis) ir Jurbarko
kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vadovė Birutė Bartkutė). Šventę vedė ir apie šio unikalaus
žanro istoriją, išskirtinius bruožus, atlikimo būdus papasakojo laidų vedėja, etnomuzikologė Loreta
Mukaitė-Sungailienė.
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Tradicinė kapela „Santaka“
Vadovas Petras Pojawis

Kapela „Santaka“, susibūrusi 2011 metais, prie Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvų prisijungė 2013 metais. Kapelos muzikantus vienija meilė muzikai, dainai ir didelis noras
groti armonikomis. Kapela aktyviai dalyvauja ne tik rajono kultūriniame gyvenime, bet ir už jo
ribų: LRT laidoje „Duokim garo“ (Vilniuje) dalyvavo net du kartus (svečių teisėmis), LRT
Andriaus Pojavio palaikymo koncerte „Būkime kartu“ (Vilniuje) ir kt. Šiuo metu kapelą sudaro
10 vyrų, bet vadovas Petras Pojawis įsitikinęs, kad dar yra ne vienas muzikantas, norintis prie jų
prisijungti.
Liaudiškos muzikos kapela „Mituva“
Vadovas Vidmantas Žemliauskas

Rugsėjo mėnesį kapela „Mituva“ kartu su Veliuonos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų
šokių ansambliu „Veliuonietis“ dalyvavo Crailsheimo (Vokietija) miesto šventėje, koncertavo
barono Volfgango fon Šteteno pilyje, miesto aikštėje, dalyvavo šventės eisenose. Liaudiška kapela
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„Mituva“ šioje šventėje pabuvojo jau aštuntą kartą, todėl šiame mieste daugelis kapelos muzikantų
turi gerų draugų ir pažįstamų.

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“
Vadovas Giedrius Paulauskas

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ rugpjūčio mėnesį keliavo po Vengriją – šokėjai
dalyvavo tarptautiniame folkloro šokių festivalyje „Country Wantering“ Szeged‘o mieste.
Festivalis vyksta visą vasarą, kas dvi savaitės keičiasi dalyviai. „Mituva“ pateko į grupę, kurioje
šoko Lenkijos, Kroatijos ir Estijos kolektyvai. „Mituva“ kelionės metu ne tik kasdien koncertavo su
kitų šalių kolektyvais, bet ir aplankė Bugac Puszta vietovę, kurioje virš 200 ha plote veikia žirgų
auginimo, išjodinėjimo įmonė, ruošianti stulbinančius žirgų pasirodymus, o nepakartojamas
pasiplaukiojimas Dunojumi nakties tyloje vainikavo kolektyvo kelionę po Vengriją.
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Liaudiško šokio studija „Nemunėlis“ (vyresniųjų grupė)
Vadovė Jolanta Telišauskienė

Spalio mėnesį Gargždų kultūros centre vyko tarptautinis šokių kolektyvų festivalis
,,Šokim, trypkim, linksmi būkim“. Be Gargždų šokių ir dainų ansamblio ,,Minija“, šventėje
dalyvavo tautinių šokių kolektyvas ,,Svita“ iš Latvijos (Tukumo miesto), Marijampolės kultūros
centro liaudiškų šokių grupė ,,Jotvingis“ ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos
,,Nemunėlis“ vyresniųjų grupė.
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Lapkričio mėnesį „Nemunėlio“ vyresniųjų grupė dalyvavo Garliavos kultūros centre
vykusiame respublikiniame liaudiškų šokių festivalyje „Atdarykim vartelius – 2013”. Šventė
buvo skirta 2012–ųjų metų nominacijos „Aukso paukštė“ laimėtojų Garliavos vyresniųjų liaudiškų
šokių grupės „Ąžuolas“ (vad. Z. Vaškelienė) kūrybinės veiklos dešimtmečiui paminėti, taigi
,,Nemunėlis“ sveikino šeimininkus gardėsiais ir linksmais šokiais.

Gruodžio mėnesį Tauragės kultūros centre vykusiame liaudiškų šokių festivalyje „Susibėgę
patrepsėkim“ dalyvavo ir „Nemunėlio“ šokėjai, kurie yra nuolatiniai tokių festivalių dalyviai,
pasirodymais garsinantys savo kraštą. Susirinkę liaudiško šokio mėgėjai ir puoselėtojai iš Tauragės,
Radviliškio, Naujosios Akmenės, Kėdainių, Klaipėdos, Palangos parodė savo naujausius šokius.
Koncerto pabaigoje kolektyvai susijungė ir visi kartu pašoko liaudišką šokį „Patrepsėlis“. Sušokę šį
šokį kolektyvai parodė, kad jau yra pasiruošę 2014 metų Dainų šventei.

Birželio mėnesį „Nemunėlis“ (vyresniųjų ir jaunimo grupės) pabuvojo Makedonijoje. Šioje
Balkanų pusiasalio valstybėje šokėjai dalyvavo tarptautiniame folkloro šokių festivalyje „Ohrid
Lake“, kuris vyko Ohrido mieste. Šis miestas įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kaip
vienas seniausių Europos miestų, kūręsis VII-IX a. Folkloro šokių festivalis Makedonijoje turi
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gilias tradicijas, kasmet sukviečia įvairių šalių ir tautų kolektyvus. „Nemunėlio“ vyresniųjų ir
jaunimo grupės pristatė šiam festivaliui parengtą lietuviškų šokių programą.

Konstantino Glinskio teatras
Vadovė Danutė Samienė

Gegužės mėnesį Vilniuje, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijoje, vyko
„Muziejų naktis 2013“, kuriame dalyvavo Konstantino Glinskio teatro kolektyvas, suvaidinęs
ištrauką iš režisierės Danutės Samienės spektaklio „...jie mane paliko“ pagal Birutės Pūkelevičiūtės
romaną „Devintas lapas“. Spektaklis priminė kainą, kurią už viską, kas šiandien gražu ir gera, teko
sumokėti laisvės gynėjams, kurių dalis ilsisi Tuskulėnų rimties parko koplyčioje – kolumbariume.
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Balandžio mėnesį asociacija „Jumelages – Amitiés“ ir Lycée du Castella Pamiers pakvietė
Jurbarko Konstantino Glinskio teatro suaugusiųjų grupę ir jaunimo studiją į Pamiers miestą
dalyvauti Pamiers miesto licėjaus kasmetinės menų savaitės renginiuose. Kolektyvas parodė du
spektaklius: etiudų spektaklį „Būti paaugliu“ (rež. Agnė Banytė) ir J. Skinskio „Moters kerštas“
(rež. Danutė Samienė). Taip pat jaunimo studija turėjo 15 minučių trukmės pasirodymą bendroje
licėjų menų savaitės programoje.
Keturias dienas praleidę Pamiers mieste teatro artistai aplankė Pirėnų kalnus, Andorą, įvairias
pilis ir bažnyčias, vyko priėmimas Pamiers merijoje, licėjaus administracijoje. Didžiausią įspūdį,
ypač jaunimui, paliko gyvenimas šeimose, leidęs pamatyti prancūzų gyvenimo būdą, bent šiek tiek
pažinti jų kultūrą.
Grįžtant namo kolektyvas sustojo pailsėti pas Crailsheimo (Vokietija) bičiulius, kuriems
vadovauja p. Francas Kazimieras. Crailsheimo mieste kolektyvas lankėsi muzikos mokykloje,
nakvynei savo šeimose juos priėmė Crailsheimo bičiulių bendruomenės nariai ir visą laiką
rūpestingai globojo šios bendruomenės pirmininkė Dominique Lafont.

Žydintys migdolai Lycée du Castella Pamiers kieme

Oficialūs susitikimai su merijos ir licėjaus darbuotojais
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Karkasonės pilis

Ekskursija Bundestage

Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
Vadovė Birutė Šneiderienė

Kovo mėnesį Ukmergės kultūros centre jau 17-ąjį kartą vyko tradicinė vaikų ir jaunimo
teatrų šventė „Nenuoramos“. Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
šioje šventėje rodė inscenizaciją pagal Giedrės Kazlauskaitės apysaką „Leta“ - „aš esu Aš“. Aštuoni
teatrai iš įvairių šalies miestų dvi dienas rodė spektaklius, linksminosi pertraukėlėse, kur buvo
galima stebėti jaunuosius šokėjus, patiems pasimokyti šokių, padaryti „Pirato mankštą“ – tradicinio
šokio laboratoriją vedė Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė Vilma MulevičiūtėSabaliauskienė. Šventės dalyviai gilino žinias teatrinio meistriškumo srityje – meistriškumo
laboratoriją vedė Olga Lapina – Rusijos teatro menų akademijos absolventė, 2012 metų „Auksinio
scenos kryžiaus“ laureatė, Rusų dramos teatro režisierė. „Nenuoramų“ šventė baigėsi Taujėnų
dvare, kuriame jaunuosius aktorius teatralizuotai sveikino kaimo bendruomenės atstovai.
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Balandžio mėnesį tarptautinis jaunimo teatrų festivalis „Vėjo malūnėlis“ Žvejų rūmuose
(Klaipėda) žiūrovus ir dalyvius pasitiko atsinaujinęs ir papildęs programą keliais patraukliais ir
smagiais dalykais: šalia įprastos festivalio programos – spektaklių, kuriuos vaidino vaikų ir jaunimo
teatras „Vaivorykštė“, Klaipėdos Jaunimo centro teatro kolektyvai („Svajonė“, „Trepsė“, „Aušra“)
bei svečiai iš Šiaulių (Kultūros centro jaunimo teatro studija „Helijas“) ir Ignalinos (Teatras „IKI“)
– atsirado šiuolaikinio šokio mini festivalis „Čia ir dabar“ bei fantastiška kūrybinė laboratorija.
Savo meistriškumu, energija ir pietietišku temperamentu su jaunaisiais aktoriais bei teatro ir šokio
pedagogais iš visos Lietuvos dalinosi Europos menininkų asociacijos „Ser‘p‘art“ nariai, gatvės
teatro artistai iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos.

KOLEKTYVŲ PASIEKIMAI
Balandžio mėnesį Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vadovė
Dalė Jonušauskienė) dalyvavo Pakruojo raj. Linkuvos kultūros centro Guostagalio kultūros
namuose vykusiame respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“.
Šiame konkurse dalyvavo dvidešimt trys vokaliniai kolektyvai iš Lietuvos, bet skambesnio už
„Verdenę“ nebuvo – komisija jai skyrė 1-ąją vietą.
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Balandžio mėnesį Kaune vyko Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso I turas, kuriame
dalyvavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė). Šiame
konkurse „Lelija“ pelnė III laipsnio diplomą.

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė)
ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio vaikų ir jaunimo studija (vadovė Agnė Banytė)
sėkmingai pasirodė respublikiniame vaikų ir jaunimo teatrų konkurse „Šimtakojis' 2013“, kurį
kas du metus organizuoja LLKC teatro skyrius. Šiais metais vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
konkursui pristatė spektaklį „Škac, mirtie...“ (S. Šaltenis), o K. Glinskio vaikų ir jaunimo studija
etiudų spektaklį „Būti paaugliu“. Baigiamojoje jaunimo teatrų šventėje abu Jurbarko kultūros centro
vaikų ir jaunimo teatrai pelnė Šimtakojo statulėles ir abiem teatrams suteiktas laureato vardas. Tai
pagrindinis ir svarbiausias teatro įvertinimas.
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Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“

Konstantino Glinskio vaikų ir jaunimo studija

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vadovė Birutė Šneiderienė)
lapkričio mėnesį dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje „Vivo avanscena“
Kaune. Malonu girdėti puikius festivalio komisijos atsiliepimus apie spektaklį „aš esu AŠ“ (pagal
G. Kazlauskaitės novelę): „... puiki dramaturgija ir jaunų aktorių darbas pavertė spektaklį teatriniu
įvykiu, kuris ne tik nenusileidžia nacionalinį statusą turintiems teatrams, bet ir turi ko pamokyti
juos, kaip turi atrodyti tikras spektaklis ir kokį poveikį jis turi sukelti...“.
Šį spektaklį Kauno Vytauto Didžiojo universiteto teatrologai įvertino kaip geriausią festivalio
spektaklį ir jis nekantriai laukiamas VDU teatro scenoje.

Liepos mėnesį Žemaitijos miestelyje Laukuvoje (Šilalės raj.) vyko 25-oji Lietuvos klojimo
teatro krivūlė. Renginyje dalyvavo du Jurbarko kultūros centro teatrai: Jurbarko Konstantino
Glinskio teatras ir Girdžių teatras „Mituvis“. Šioje Klojimo teatrų šventėje iš aštuonių dalyvavusių
teatrų sėkmė nusišypsojo mūsų kolektyvams.
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras šiame renginyje rodė Danutės
Samienės režisuotą spektaklį J. Skinskio „Moters kerštas“, kuriame vaidina Monika Buitkuvienė,
Agnė Banytė, Edita Gylienė, Violeta Greičiūnienė ir Kęstutis Matuzas. Spektaklius vertinusi
komisija Didįjį kunigo Jono Katelės prizą ir Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vardinę 1000 Lt
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premiją skyrė Jurbarko Konstantino Glinskio teatrui už trisdešimties metų lietuvių dramaturgijos
vaidinimus, už vaidinimus partizanų žūties vietose, Panemunių pilyse.

Jurbarko K.Glinskio teatras eisenoje per Laukuvą

Jurbarko teatrui atiteko kun. J. Katelės prizas
(A. Banytė, K. Matuzas, D. Samienė)

Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ į Lietuvos klojimo teatro krivūlę pakviesti jau trečią
kartą. Laukuvos krivūlėje Girdžių teatras Juozo Grušo pjesę „Nenuorama žmona“ vaidino Baublių
vandens malūne ir sulaukė labai gražių komisijos įvertinimų – simbolinę klojimo teatro krivūlę –
lazdą, naudotą žmonėms į bendruomenės sueigą kviesti, organizatoriai įteikė Girdžių teatrui. Taip
pat jiems atiteko Laukuvos seniūnijos įsteigtas prizas. Tačiau pats svarbiausias įvertinimas – teisė
organizuoti 2014 m. respublikinį klojimo teatrų festivalį Girdžiuose.

Girdžių teatras „Mituvis“ eisenoje per Laukuvą

Simbolinė klojimo teatro krivūlė – lazda įteikiama
Girdžių seniūnui D. Juodaičiui

Respublikinis suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkursas „Pora už
poros“ rengiamas kas ketveri metai ir organizuojamas siekiant toliau puoselėti šokio tradiciją,
aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą, kurti naujus suaugusiųjų kolektyvus, remti ir palaikyti
veikiančias ir naujai susikūrusias šokių grupes, jų vadovų entuziazmą ir pastangas kelti meninį lygį,
ieškoti naujo repertuaro, aktyvinti koncertinę veiklą, pasidalinti patirtimi. Kiekvienas konkursas
įpareigoja šokių grupes kuo šauniau pasirodyti ir tobulėti, geriau pasirengti 2014 m. Lietuvos Dainų
šventei.
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Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė
tarprajoniniame rate laimėjo 1-ąją vietą, o Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Mituva“ – 2-ąją vietą. Abu šie kolektyvai gavo teisę varžytis respublikiniame rate, kuris vyko
balandžio mėnesį Prienuose.
Prienuose vykusiame suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurso „Pora už poros”
respublikiniame rate Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų
grupė tapo Laureatais, o Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ užėmė
3-ąją vietą.

Liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupė

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“

Sausio mėnesį Kaune vykusiame Lietuvos geriausių šokių grupių konkurse „Streetstyle
2013“ dalyvavo Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena”, kuri neliko be
apdovanojimų: „Show dance kids” kategorijoje „Šypsenos” šokėjai užėmė antrąją vietą, antri liko ir
„Street dance show formation kids” kategorijoje, „Street dance show Duo Adults“ kategorijoje
pirmąją vietą iškovojo „Šypsenos“ šokėjai Eiva Dobilaitė ir Lukas Ignatavičius, o „Show Dance
Adults“ kategorijoje jurbarkiečiai be konkurencijos pripažinti nugalėtojais.
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Kovo mėnesį Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose vyko tarptautinis „Lithuania
show dance 2013“ čempionatas, kurio pagrindinis prizas – galimybė atstovauti Lietuvą Europos ir
Pasaulio „IDO Show dance“ čempionate. Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos
„Šypsena“ merginų grupė „Adults small groups“ grupėje pateko į finalą ir su šokiu „Išgirsk mane“
laimėjo 4-ąją vietą, o grupėje „Adults formations“ su šokiu „Smėlio valandos“ – 5-ąją vietą.

Šokis „Išgirsk mane“

Šokis „Smėlio valandos“

Kovo mėnesį Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ merginų ir
mergaičių grupės dalyvavo IX-jame šokių festivalyje „Šokio Erdvėje“. Šiuolaikinio šokio
kategorijoje „Šypsenos“ merginų grupė pasirodė su šokiu „Smėlio valandos“ ir pelnė 3 vietą, o Pop
šokių kategorijoje „Šypsenos“ vaikų grupė (6-9m.) pelnė 1 vietą.
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Vilniuje balandžio mėnesį vyko šiuolaikinių šokių konkursas „Dance Revolution“, skirtas
pasirodyti jauniems, energingiems, talentingiems, nestokojantiems originalių idėjų šokių
kolektyvams iš Lietuvos bei užsienio šalių. Šokėjai varžėsi dėl trijų prizinių vietų skirtingo šokių
stiliaus nominacijoje ir amžiaus kategorijose. Jolantos Telišauskienės vadovaujamos studijos
„Šypsena“ šokėjai konkurse dalyvavo jau trečią kartą.
„Šiuolaikinio šokio“ stiliuje studijos „Šypsena“ vaikų grupė laimėjo 1-ąją vietą, o „Šou
šokio“ stiliuje - 3-ąją vietą.

„Charakterinio šokio“ stiliuje studijos „Šypsena“ jaunimo grupė užėmė 1-ąją vietą.
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Gegužės mėnesį Birštone vyko vaikų ir jaunimo šokių festivalis-konkursas „Judančios
spalvos 2013“. Šiame konkurse dalyvavę šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ šokėjai neliko be
apdovanojimų.
Studijos „Šypsena“ vaikų grupė (6-8 m.) „Šou“ kategorijoje su šokiu „Diskoteka“ užėmė 2ąją vietą.

Studijos „Šypsena“ mergaičių grupė (10-11 m.) „Šiuolaikinio šokio“ kategorijoje su šokiu
„Baltoji varnelė“ užėmė 2- ąją vietą, o „Gatvės šokio“ kategorijoje su šokiu „Kačių kvartalas“
užėmė 1- ąją vietą.

Šokis “Baltoji varnelė”

Šokis „Kačių kvartalas“
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Studijos „Šypsena“ jaunimo grupė „Šiuolaikinio šokio“ kategorijoje su šokiu „Smėlio
valandos“ užėmė 2- ąją vietą, o „Charakterinio šokio“ kategorijoje šokis „Čigonės“ užėmė 1- ąją
vietą.

Šokis „Smėlio valandos“

Šokis „Čigonės“

Gruodžio mėnesį Klaipėdoje, LCC tarptautinio universiteto „Michealsen“ centre, vyko didelio
pasisekimo sulaukęs tarptautinis šokių čempionatas „Lithuanian Cup 2013“ – tai vienas
didžiausių Baltijos šalyse tarptautinis gatvės, šiuolaikinio, baleto ir šou šokių čempionatas, kuriame
dalyvavo įvairaus amžiaus bei lygio šokėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos bei Rusijos.
Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos ,,Šypsena“ jaunimo grupės šokėjai „Gatvės
stiliaus“ šokio kategorijoje užėmė 3-ąją vietą, o „Modernaus šokio“ kategorijoje - 4-tą vietą.
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KOLEKTYVŲ VEIKLOS JUBILIEJAI

Lapkričio mėnesį Jurbarko koncertų ir parodų salėje Jurbarko kultūros centro vokalinio
moterų ansamblis „Verdenė” paminėjo savo veiklos trisdešimtmetį. Šiai gražiai sukakčiai
paminėti skirtame koncerte skambėjo ne tik pačios gražiausios šio ansamblio atliekamos dainos, bet
ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorių: Vladimiro Prudnikovo (vokalas), Nijolės
Ralytės (fortepijonas) ir jų mokinių atliekami kūriniai.
Po Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos auklėtinių muzikinio pasveikinimo jubiliejinio
vakaro vedėja Birutė Šneiderienė gausiai susirinkusius jurbarkiečius pakvietė paklajoti ilgais, tačiau
labai prasmingais „Verdenės” istorijos vingiais. Per tris dešimtmečius šis kolektyvas nukeliavo
nesuskaičiuojamą muzikinių kilometrų kelią, kuris sutampa su pirmosios ir vienintelės šio
kolektyvo vadovės Dalios Jonušauskienės kūrybinio kelio Jurbarke pradžia.
Nuo pat pradžios šiame ansamblyje be Dalios Jonušauskienės dainuoja dar dvi senbuvės –
Rima Balčiūnienė ir Roma Vaznienė. Švęsdamas išties brandžią sukaktį ansamblis gali pasigirti ne
tik gražiais laimėjimais, bet ir labai maža ansamblio narių kaita. Kartu su jau minėtomis moterimis,
„Verdenėje” jau daugiau nei 20 metų dainuoja Gražina Mikšienė, Rasa Pocevičienė ir Birutė
Bartkutė. Prieš 14 metų prie jų prisijungė Jadvyga Žemliauskienė, prieš 9 metus Ina Budrienė ir tik
metais vėliau – Inga Andreikevičienė. Neatsiejama šių gražių ir balsingų moterų dalimi Dalia
Jonušauskienė visada įvardina ir jau ne vieną dešimtmetį ansambliui akompanuojančią Danutę
Švedienę.
Suskaičiuoti, kiek ir kokiuose konkursuose per visą savo gyvavimo istoriją šiam kolektyvui
teko dalyvauti, tikrai neužtektų abiejų rankų pirštų. Jau vien tai, jog 2002 metais į „Verdenės”
rankas nutūpė pats aukščiausias meninės veiklos įvertinimas „Aukso paukštė”, rodo aukštą šio
ansamblio lygį. O kur dar diplomai ir laureatų vardai, parvežti iš „Sidabrinių balsų”, „Šilų aidų” ir
kitų respublikinių konkursų...
Kiekvienas „Verdenės” išėjimas į sceną žiūrovams yra tarsi mažas stebuklas. Ir visai
nesvarbu, kurio autoriaus ar kompozitoriaus sukurta daina jų lūpose skambėtų. Jubiliejinio vakaro
metu skambėjo ne tik visiems gerai žinomos dainos, tokios kaip „Kaštonų žydėjimas” ar „Nakties
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muzika”, bet ir debiutinė, specialiai šiam vakarui paruošta Alvydo Jegelevičiaus ir Vytauto Bložės
daina „Smuiko stygos”.
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SPEKTAKLIŲ PREMJEROS
Sausio mėnesį pradėję repetuoti rimtą pjesę pretenzingu pavadinimu „aš esu Aš“ Jurbarko
kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ aktoriukai jau balandžio 5-ąją visus pakvietė į
premjerą. Pagal Giedrės Kazlauskaitės novelę „Leta“ sukurtas spektaklis kalba apie tai, kaip sunku
jaunam žmogui būti savimi. Spektaklyje tos problemos užaštrintos, gyvenime taip skaudžiai su
jomis susidurti jauniesiems aktoriams gal ir neteko, bet į klausimą, ar dažnai tenka apsimetinėti,
pasigirdo atsakymai nuo „visada“ iki „niekada“. Premjerinį spektaklį žiūrėjo ir scenarijaus autorė
Tauragės „Pilies“ teatro režisierė Jolanta Kazlauskienė, kuri liko labai patenkinta ir gyrė teatro
„Vaivorykštė“ režisierę Birutę Šneiderienę, kuri turi savo braižą ir kuria savitą teatrą.

Premjeros dieną teatro režisierė Birutė Šneiderienė pasipuošė vaivorykštiniais aulinukais,
tuo tarsi norėdama parodyti, kad ne tik visomis savo kūrybinėmis galiomis, visa širdimi, bet ir
kojomis – giliai ir tvirtai stovi „Vaivorykštėje“.
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Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studija vasario mėnesį
pristatė naują spektaklį „Būti paaugliu“ (režisierė Agnė Banytė). Šis spektaklis sukurtas etiudų
pagrindu, kuriame fragmentiškai vaizduojamas šiuolaikinių paauglių gyvenimas. Paauglių, kurie
visais įmanomais būdais ieško tikro draugo, tikrų santykių, paaiškinimų apie savo būtį – ieško
savęs.

Spalio mėnesį Konstantino Glinskio teatro vaikų ir jaunimo studija pakvietė dar į vieną
spektaklio „Šeimyninės istorijos“ premjerą. Šiame spektaklyje, kaip ir ankstesniuose, jaunimas
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rodo aštrias gyvenimo problemas – dar ir dėl to, kad, pasak režisierės Agnės Banytės „sudėtingos
dramos padeda aktoriams augti...“. Šis spektaklis – tarsi aktorinio meistriškumo kursas. Samantai
Pinaitytei, Guodai Mockaitytei, Miglei Smirnovaitei, Rugilei Sabonytei ir Ramintai Vasilevičiūtei
„Šeimyninėse istorijose“ tenka sudėtinga užduotis – persikūnyti į vaikus, kurie kieme vaidina
suaugusiuosius. Teatro režisierė Agnė Banytė dar pasunkino aktorėms užduotį nenaudodama
spektaklyje jokio muzikinio fono – merginos dainuoja pačios.

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusių teatras, susibūręs 2013 metų
pavasarį, jau rugpjūčio mėnesį pristatė spektaklio „Trys mylimos“ (režisierė Birutė Šneiderienė)
premjerą. „Trys mylimos“ tapo skirsnemuniškių dovana savo miestelio jubiliejui – to niekas tikrai
nesitikėjo iš vos ne jubiliejaus išvakarėse gimusio mėgėjų teatro, tačiau tie, kas pamatė premjerinį
spektaklį ilgam neteko žado, o po šventės dar ne vieną savaitę aptarinėjo smagius nutikimus scenoje
našlei su dviem dukrom kovojant dėl samdinio Liudviko meilės, Kozerio intrigas, įspūdingus
aktorių rūbus, smagią muziką ir sugebėjimą scenoje tvyrojusią nuotaiką perduoti žiūrovams.
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ATSISVEIKINIMAS SU TEATRU
Gegužės mėnesį Jurbarko kultūros centre praūžęs vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“
(vadovė Birutė Šneiderienė) vyresniųjų grupės atsisveikinimo su teatru vakaras „Vaivorykštės
lempos“ pateikė daug malonių siurprizų, jaunatviškos energijos, puikaus teatrinio darbo ir įdomių
režisūrinių sprendimų išsiilgusioms žiūrovų akims. Vakaro metu jaunesnioji teatro „Vaivorykštė“
grupė išradingai pristatė kiekvieną teatro dalyvį, paskutinį kartą buvo parodytas spektaklis „Škac,
mirtie“.
Su teatru atsisveikino šešiolika jaunųjų aktorių, kurie per ketverius metus kūrybinį vaikų ir
jaunimo teatro „Vaivorykštė“ bagažą papildė net penkiais spektakliais: „Baubokiškos istorijos“,
„Pagalba iš dangaus“, „Dorieji“, „Pasiklydusios dovanėlės“ ir „Škac, mirtie“. Ši kūrybinga jaunimo
grupė du kartus (2011 m. ir 2013 m.) pelnė Lietuvos respublikinio vaikų ir jaunimo teatrų konkurso
„Šimtakojis“ statulėles ir laureato vardus, respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“
nominuotas „Už ryškiausią spektaklio vizualumą“, o Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų
komisijos sprendimu teatrui paskirta nominacija „Jaunimo grupė“.
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JURBARKO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
Jurbarko kultūros centras 2013 metais dirbo gana sunkiomis finansavimo prasme sąlygomis,
tačiau surengė 153 kultūrinius - pramoginius renginius įvairių amžiaus grupių žiūrovams. Rajono
bendruomenei ir svečiams buvo pasiūlyti festivaliai, šventės, popietės, diskusijos, susitikimai,
minimos istorijai svarbios datos. Juose apsilankė daugiau kaip 39 tūkstančiai žiūrovų. Tai, kad
renginiai buvo gausiai lankomi, rodo, jog bendruomenė tikrai aktyviai dalyvauja savo krašto
kultūriniame gyvenime.
Sausio mėnuo
Sutikti Tris Karalius – geras ženklas, bylojantis, kad šie metai bus geresni nei praėję. Šiais
metais – dvigubai geras ženklas, mat sausio 6-ąją įvairiose Jurbarko miesto vietose buvo galima
pamatyti Tris Karalius – ne tik vaikštančius, bet ir važiuojančius dviračiais, taip primindami
miestiečiams, kad 2013-ieji paskelbti Sveikatingumo metais. Norėdami patikrinti, ar Jurbarkas
tinkamas sveikatinimui, Trys Karaliai dviračiais mynė palei Nemuną, dviračių takais, Kauno,
Dariaus ir Girėno gatvėmis link Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos stadiono, stabtelėjo
prie naujojo bibliotekos pastato ir galiausiai patraukė ten, kur gero žodžio, sveikatos ir vilties reikia
labiausiai – užsuko ir po sveikatos simbolį obuolį dovanojo, geros sveikatos ir kuo greičiau
pasveikti bei sugrįžti namo linkėjo Jurbarko ligoninės, slaugos namų pacientams, jų artimiesiems.
Kelionę užbaigė slaugos namų kaimynystėje įsikūrusio sutrikusio intelekto jaunuolių centro
gyventojus nudžiuginę netikėtu vizitu.
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Renginio organizatorė Birutė Bartkutė
Viltis, tikėjimas ir ryžtas rusens tol, kol bus gyva atmintis. Nors ir spaudė šaltukas,
šeštadienį prie Jurbarko kultūros centro simbolinio laužo, paminėti Laisvės gynėjų dieną bei
prisiminti Sausio 13-osios įvykių, susirinko jurbarkiečių – daugiausiai Sausio 13-osios įvykių
liudininkų ir dalyvių. Prie simbolinės ugnies skambėjo dainos, Sausio 13-osios gynėjų savanorių
prisiminimai, Jurbarko rajono vadovų padėkos, Jurbarko Sąjūdžio atstovų įžvalgos ir linkėjimai.
Savanoriams už iškovotą laisvę Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 3 – 4 klasių
moksleiviai atsidėkojo padovanodami piešinius Sausio 13-osios tema. Susirinkusiems koncertavo
Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ (vadovė Marija Elena
Tautkuvienė) bei Andrius Sabataitis (vadovė Aušra Masteikaitė Mičulė). Renginio kulminacijoje
moksleiviai trispalve juosta apjuosė Ryžtą, Viltį ir Tikėjimą simbolizuojančias stiklines piramides
bei padegė žvakutes.
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Renginio organizatorius Gintaras Zareckas
Vasario mėnuo
Užgavėnės – svarbiausia pavasario pradžios šventė, kurios metu iš kiemų ir širdžių vejama
žiema ir kviečiamas pavasaris. Nuo pat ryto jurbarkiškius sveikino tikri Užgavėnių simboliai ir
pranašai: iš žiemos miego pabudusi Meška, storasis Lašininis, jo priešingybė Kanapinis, pavasario
paukštė Gervė, didysis Ožys ir susivėlusi Ragana. Linksmų kapelos „Santaka“ (vadovas Petras
Pojawis) muzikantų lydima svita aplankė mokyklas, darželius ir kitas įstaigas. Visur skambėjo
linksmos dainos, šokiai bei žaidimai. Vakare žiemos išvaryti jurbarkiškiai susirinko prie Morės,
liūdnos lemties laukiančios nuo pat ryto. Nespėjusiems sočiai pavalgyti, blynus kepė ir vaišino
Jurbarko kultūros centro darbuotojai. Vis dėlto įdomiausia pramoga susirinkusiems – Kanapinio ir
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Lašininio kova, kuri užtruko, mat Lašininis nenorėjo lengvai pasiduoti. Galiausiai Kanapinio
pergalę ir žiemos pralaimėjimą įtvirtino Morės sudeginimas.
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Renginio organizatorė Aušra Masteikaitė Mičulė
Žindaičių gyvenvietėje visus susirinkusius pasitiko savo ilgomis blakstienomis linksmai
mirksėdama Morė. O kokios Užgavėnės be blynų ir įvairiausių linksmybių?.. Lašininis, sočiai
privalgęs blynų, pakvietė Kanapinį į aršią kovą. Kiti Užgavėnių dalyviai išmėgino savo jėgas
įvairiose linksmose rungtyse. Smagi žiemos šventė truko iki sutemų.
Renginio organizatorė Irena Pužeckienė

Girdžiuose, Mituvos užtvankos slėnyje, susirinkusieji kartu su Užgavėnių persirengėliais
žaidė žaidimus, stebėjo Kanapinio ir Lašininio kovą, čirškino, skanavo blynus. Persirengėliai
vaikščiojo po kaimus, rungėsi, sočiai valgė ir šventė žiemos šventę, kurios metu stengėsi išvyti
žiemą ir kuo greičiau prisišaukti pavasarį.
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Renginio organizatorius Algimantas Vizbara
Vasario 15 dieną Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje vyko vakaras „Aš Nemuno abu
krantus suglausiu“, skirtas poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui. Justino Marcinkevičiaus
gyvenimo laikas tapo abiem krantais, beveik tiksliomis datomis, žyminčiomis mūsų valstybės
gyvenimą: 1930 m. kovo 10 d. – 2011 m. vasario 16 d. Paminėdami poeto atminimą, Konstantino
Glinskio teatro ir jaunimo studijos artistai, Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos skaitovų
konkurso dalyviai, dainų atlikėjai iš Jurbarko ir Gelgaudiškio skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles,
atliko poeto tekstais sukurtas dainas, vyko pokalbiai apie Justino Marcinkevičiaus kūrybos
nūdieniškumą.
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Renginio organizatorė Danutė Samienė
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas prasidėjo iškilminga Lietuvos
trispalvės iškėlimo ceremonija prie Vytauto Didžiojo paminklo. Visiems susirinkusiems sugiedojus
Lietuvos himną, prasidėjo tradicinis, jau devintasis, šventinis 3 kilometrų sveikatingumo bėgimas
miesto gatvėmis, vėliau miesto stadione prie laužo visi dalyviai vaišinosi grikių koše, arbata.

Jurbarko kultūros centre vyko šventinis koncertas, kuriam dar daugiau iškilmingumo suteikė
apdovanojimų ceremonija. Jurbarko rajono vadovai, garbės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
apdovanojo Artūrą Enčerį (Jurbarko sporto klubo "Kumite" prezidentą, jaunųjų kyokushin karate
sportininkų ugdytoją), Jurbarko rajono evangelikų liuteronų parapijos kunigą Mindaugą Kairį,
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Veliuonos krašto istorijos, kultūrinio palikimo puoselėtoją Stasį Liutvinavičių bei Smalininkų
senovinės technikos muziejaus šeimininką Justiną Stonį.

Šventinį koncertą jurbarkiečiams dovanoję Jurbarko kultūros centro meno mėgėjų
kolektyvai pasistengė sukurti džiugią nuotaiką ir parodyti, kokia turtinga yra lietuviška kultūra, kiek
daug smagių emocijų kiekvienam mūsų gali padovanoti graži daina ir išraiškingas šokis. Geros
nuotaikos maršą gausiai susirinkusiai publikai grojo ne tik pučiamųjų orkestro „Bišpilis“ (vadovas
Adolfas Lapė) muzikantai, gera nuotaika užkrėtė nuotaikingi liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“
(vadovė Jolanta Telišauskienė) šokiai, išjudino kapelos "Šilas" (vadovas Vytautas Antanas Partikas)
muzika, apie Lietuvą ir Lietuvai skirtas dainas atliko moterų choras „Lelija“ ir vokalinis ansamblis
„Verdenė“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) bei Danutės Lapienės vadovaujamas berniukų choras
„Bildukai“. Susirinkusiems jurbarkiečiams ir miesto svečiams eiles skyrė ir jaunieji „Vaivorykštės“
teatro aktoriai (vadovė Birutė Šneiderienė).
Šventinį koncertą pradėjęs moterų choras „Lelija“ jį ir baigė, pateikdamas jurbarkiečiams
malonią staigmeną – naują kompozitoriaus Kęstučio Vasiliausko dainą „Nemunas“. Švelni lyg upės
bangavimas dainos melodija, meilę savo gimtajam kraštui atskleidžiantys dainos žodžiai
jurbarkiečių širdyse paskleidė pačius tauriausius jausmus. Mylėdami savo gimtąjį kraštą,
didžiuodamiesi juo mes mylime ir didžiuojamės savo Lietuva, nes ji yra mūsų namai.
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Renginio organizatorius Gintaras Zareckas
Girdžiuose, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, jau tampa tradicija įteikti
apdovanojimus „Gyvenimo burė“ labiausiai nusipelniusiems seniūnijos gyventojams arba
seniūnijos bendruomeniniam gyvenimui nusipelniusiems asmenims. Pirmoji nominacija įteikta
šiemet 90-ąjį jubiliejų atšventusiam Kaziui Lazdauskui. Už bendruomeniškumo ugdymą, optimizmą
ir nesavanaudišką pagalbą žmogui „Gyvenimo burė“ išplaukė į Pavidaujo seniūnaitės Jurgitos
Šlyterienės rankas. Trečioji nominacija įteikta aktyviam sąjūdiečiui, buvusiam agronomui ir
nuolatiniam valstybinių švenčių dalyviui Romualdui Voroneckui. Kiekvieną nominantą sveikino
minėjime koncertavusi Jurbarko kultūros centro akustinės muzikos grupė „Vėjūkas“ (vadovė Aušra
Masteikaitė Mičulė).

Renginio organizatorius Algimantas Vizbara
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