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ĮVADAS
Jurbarko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios 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.
Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro Jurbarko kultūros centras, Girdžių, Skirsnemunės ir
Žindaičių skyriai.
Jurbarko kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys,
glaudžiai bendradarbiauja su kitais šios organizacijos nariais bei kitais šalies kultūros centrais, švietimo,
meno ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir užsienio partneriais.
Nuo 2015 m. pradžios Jurbarko kultūros centrui vadovauja Aida Bliundžiuvaitienė.
Jurbarko kultūros centre vykstanti mėgėjų meno kolektyvų veikla yra kultūrinio savitumo
garantas – tai jų dėka kuriamos naujos, kiekvienam regionui savitos kultūrinės tradicijos, plečiasi
tarptautinis bendradarbiavimas.
2019-ieji – tai Juozo Naujalio, Jono Žemaičio-Vytauto, Lietuvos nepriklausomybės kovų
atminimo, Lietuvos šaulių sąjungos, Žemaitijos metai, ir kultūros centre jie buvo pažymėti gražiais ir
prasmingais renginiais.
Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai dalyvavo daugybėje miesto bei rajono renginių,
bendradarbiaudami su kitomis įstaigomis bei organizacijomis keliavo į kitus miestus bei rajonus,
dalyvavo įvairiuose festivaliuose, konkursuose, kuriuose buvo aukštai įvertinti.

Jurbarko kultūros centro kolektyvas
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I SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
Trys Karaliai. Sausio 6-ąją, kaip ir kasmet, Jurbarko gyventojus aplankė Trys Karaliai.
Išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, vedami kelrodės Žvaigždės ir nešini kūdikėliui
Jėzui skirtomis dovanomis, palaimino Jurbarką nuo Šimtmečio tilto, apžiūrėjo gražiąją eglutę Dvaro
parke, aplankė Jurbarko ligoninės Vaikų ligų skyrių. Visiems sutiktiesiems Karaliai linkėjo sveikatos,
laimės ir gerovės, o mažiesiems ligoninės pacientams – kuo greičiau pasveikti ir daugiau nesirgti.

Trys Karaliai apsilankė ir Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, o vėliau išvyko į Smalininkų
Senjorų namus, nešdami jų gyventojams gerą nuotaiką, džiaugsmą, sveikatos ir laimės palinkėjimus bei
šviesias viltis.
Organizatorius Gintaras Zareckas
„Begemoto Kalėdos“. Sausio 7 d. į Jurbarko kultūros centrą vėl rinkosi mažieji teatro gerbėjai.
Tie, kurie nespėjo baigiantis metams pasižiūrėti spektaklio vaikams „Begemoto Kalėdos“, turėjo
galimybę jį pamatyti po Trijų Karalių.
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Sniego Fėjos padedami mažieji jurbarkiečiai nukeliavo į... Afriką. Nes ten, kur amžinai žaliuoja
palmės, kur žydra jūra, baltas smėlis ir 50 laipsnių karščio, linksmasis Begemotas ir jo draugai –
išmintingasis Marabu ir padūkėlės Beždžionėlės – susiruošė švęsti Kalėdas... Netikėtai Begemotas gavo
laišką, kuriuo jis kviečiamas... skiepytis... Štai tuomet ir prasidėjo patys keisčiausi ir linksmiausi mūsų
herojų nuotykiai...
Organizatorė Birutė Šneiderienė
Laisvės gynėjų diena. Sausio 11-osios rytą, lygiai 8 val., Jurbarko kultūros centras prisijungė
prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Kultūros centro, kaip ir kitų miesto bei Lietuvos
įstaigų, languose plazdėjo atminimo žvakių liepsnelės, primenančios, kam turime būti dėkingi, kad
šiandien esame laisvi.

Sausio 12 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Jurbarko kultūros centre pradėtas Konstantino
Glinskio teatro (vad. Danutė Samienė) kompozicija „Išsaugokim atmintį“. Kompozicijoje pagrindinis
dėmesys sutelktas į Motinos skausmą netekus savo vaikų. Motina – tai ir žmogus, ir Tėvynė, kuri ir
šiandien aprauda vaikų žūtį. Žuvusiųjų portretai, vaikų nešami ir dedami ant „barikadų”, apraudant daina
ar eilėmis kiekvieną: brolį, sūnų, tėvą, dukrą. Lietuvai – jie visi vaikai. Konstantino Glinskio teatro
atlikėjai kilo iš salės, jungėsi gyvai atminčiai kaip Motinos ilgesys skambančioje liaudies dainoje.
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Po jautrios kompozicijos, susirinkusiems jurbarkiečiams buvo pristatytas F. Borelly ir J.
Rosales kino filmas „Žodžiai – Lietuva 1989“, pasakojantis apie tai, kaip Lietuva pradėjo busti
Atgimimui.

Vėliau visi buvo kviečiami į aikštę prie kultūros centro, kur degė atminimo aukurai, tylos
minute buvo pagerbti žuvusieji, giedamas Lietuvos valstybės himnas. Renginyje buvo prisiminti visi 14
laisvės gynėjų, paminėti jų vardai, ištarti jų pačių paskutiniai žodžiai ar artimųjų prisiminimai. Minėjimo
metu apie šios datos reikšmę Lietuvai kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius. Jurbarkiečiai, prisimindami žuvusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę tautiečius,
uždegė jiems atminimo žvakeles.
Organizatoriai Danutė Samienė ir Gintaras Zareckas
„Teatro kariuomenė“. Į netradicinį renginį vasario 2 dieną jurbarkiečius pakvietė Konstantino
Glinskio teatras. Šeštadienio popietę buvo pagerbtas gen. Jono Žemaičio-Vytauto atminimas (2019 m.
yra paskelbti jo metais) ir 70-metį švenčiantis Jurbarko K. Glinskio teatro aktorius, atsargos vyr.
leitenantas Stasys Kliukas.

Naujumu dvelkiančioje mažojoje kultūros centro salėje renginį „Teatro kariuomenė“ pradėjo
Eržvilko kultūros centro muzikinis duetas „Gintarinis medis“. Gintarės Stirbienės ir Ievos Šimkūnienės
sudainuotos dainos sukūrė jaukią atmosferą, kuri neišsisklaidė iki pat šventės pabaigos. Režisierės
Danutės Budrytės-Samienės pakviestas apie bičiulį ir kolegą pirmasis kalbėjo atsargos majoras Algirdas
Genys. Neseniai pats atšventęs 60 metų jubiliejų, jis tikrai turėjo ką papasakoti, nes abu vyrai buvo vieni
iš pirmųjų, kurie ėmėsi kurti Lietuvos kariuomenę.
Teatras, ypač paskutiniuoju metu, jubiliato gyvenime užima vis svarbesnę vietą. Todėl šio
kolektyvo aktorė Monika Buitkuvienė sudainavo dainą, o žiūrovai išvydo ištraukas iš spektaklio apie
poetą Antaną Strazdą „Prieš srovę“. Tai kol kas ilgiausiai jurbarkiečių vaidinamas spektaklis, jau
parodytas Vilniaus nacionaliniame dramos teatre, Kauno mažajame teatre, Panevėžio J. Miltinio ir
Marijampolės dramos teatruose. S. Kliukas šiame spektaklyje sukūrė įsimintą nepalaužiamo charakterio
baudžiauninko, vėliau tapusio vienu iš sukilėlių vadų, vaidmenį.
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Gal ir dėsninga, kad S. Kliukui dažniausiai tenka savimi pasitikinčių, morališkai stiprių ir su
karine tarnyba susijusių personažų vaidmenys. Paskutiniajame režisierės D. Budrytės-Samienės
spektaklyje „Tiltai į Tėviškę“, jis suvaidino ketvirtąjį Lietuvos prezidentą Joną Žemaitį-Vytautą, o Jono
Vaitkaus režisuotame kino filme „Vienui vieni“ sukūrė partizano Rymanto vaidmenį. Kad būtent tokie
vaidmenys labiausiai tinka S. Kliukui, žiūrovai galėjo įsitikinti peržiūrėję filmuotus kadrus iš spektaklio
ir jau minėto kino filmo. O ir pats vakaro kaltininkas vėliau prisipažino, kad suvaidinus tokius
personažus daugiau nebelieka ko ir norėti.

Nors renginio metu dominavo karinė tema, menas ir muzika taip pat rado savo vietą. Fleita
grojo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokinė Rūta Zobielaitė (mok. Vincas Bakšys),
dainavo muzikinis duetas „Gintarinis medis“, dainą skyrė Rūta Šličkutė su Arūnu Samiu. Buvusį
mokytoją ir kariškį sveikino kolegos, buvę mokiniai, tremtiniai ir, žinoma, Konstantino Glinskio teatras.
Organizatorė Danutė Samienė
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šia ypatinga proga visuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose organizuojami įvairūs renginiai, minėjimai ir iškilmės.
Jurbarke šią dieną taip pat netrūko renginių, kurie buvo ne tik įdomūs ir gražūs, bet ir aktyvūs
bei naudingi. Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadienis pradėtas švęsti Jurbarkuose, kur Šimtmečio
aikštėje buvo atidengtas paminklinis akmuo, žymintis Lietuvos šimtmetį ir aikštei suteiktą pavadinimą.
Paminklinį akmenį pašventino Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas dekanas kun. Darius Auglys.
Vasario 16-osios proga Jurbarkų seniūnijos ir miesto gyventojus, svečius pasveikino Jurbarkų seniūnas
Audronis Kačiušis, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos
Respublikos Seimo narys Ričardas Juška. Šventę gražiomis dainomis papuošė Jurbarkų darželiomokyklos mokinių choro būrelis (vad. A. Latožienė) ir Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus
moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė).

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje tradiciškai laikytos Šv. Mišios už Tėvynę. Jų metu pagerbti
žmonės, kūrę Lietuvos valstybę.
Vėliau prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo paminklo vasario 16-osios proga
Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios kuopos šauliai
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iškėlė trispalvę. Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena visus pasveikino kuopos vadas Algirdas Genys ir
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Iškart po Lietuvos vėliavos iškėlimo
savivaldybės meras davė startą XV sveikatingumo bėgimui. Šauliai renginio dalyvius vaišino koše ir
arbata.

Jurbarko kultūros centre buvo atidaryta filatelisto Juozo Urbono paroda „Lietuvių laiškai iš
Sibiro. Ekspozicija skirta Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaracijos pasirašymo 70-iui.
Visi norintys Jurbarko kultūros centre turėjo galimybę sudalyvauti Lietuvos šaulių sąjungos
LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios kuopos šaulių organizuotoje viktorinoje
„Ką žinai apie šaulių sąjungą“, skirtoje Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-mečiui paminėti.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą vainikavo šventinis Jurbarko kultūros centro
mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Dainuojam Lietuvai“. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną,
šventinius sveikinimus jurbarkiečiams ir miesto svečiams skyrė Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška.
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Po sveikinimų ir linkėjimų žiūrovai buvo įtraukti į lietuviškų šokių ir dainų verpetą: gražiausius
šokius ir skambiausias dainas jiems dovanojo liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J.
Telišauskienė), berniukų choras „Bildukas“ (vad. D. Lapienė), moterų choras „Lelija“ (vad. D.
Jonušauskienė), jaunimo mišrus choras (vad. D. Lapienė), folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vad.
B. Bartkutė), liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė) bei moterų vokalinis ansamblis
„Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė). Pasibaigus koncertui „Dainuojam Lietuvai“ žiūrovų veidus puošė
šypsenos, o širdys pripildė gražiausių patriotinių jausmų.
Organizatorius Gintaras Zareckas.
Kęstučio Vasiliausko jubiliejinis koncertas. Vasario 22-osios vakarą į Jurbarko kultūros
centrą rinkosi jurbarkiečiai, pasiilgę ne taip dažnai vykstančių susitikimų su kompozitoriumi, dainų
kūrėju, smuiko mokytoju Kęstučiu Vasiliausku – čia vyko autorinis koncertas, skirtas maestro jubiliejui.
Puikiomis gero kompozitoriaus draugo dailininko Zigmo Morlenco sukurtomis dekoracijoms
papuoštoje scenoje koncertą pradėjo pats Kęstutis Vasiliauskas, atlikęs keletą ir gerai žinomų, ir visiškai
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naujų savo dainų. Koncerte buvo galima išgirsti ir nemažai kitų atlikėjų bei kolektyvų. K. Vasiliausko
dainas atliko Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė),
kompozitoriaus dukra Marija Vasiliauskaitė, buvusios scenos partnerės Asta Mackevičienė ir Nida
Ignatavičienė, Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. Dalė Jonušauskienė) ir kapela
„Santaka“ (vad. Petras Pojavis), smuiku kompozitoriaus sukurtą valsą pagrojo, kaip Kęstutis sakė, pati
geriausia jo mokinė Monika Mockevičiūtė.

Klausytojus sužavėjo nuostabaus atlikėjo, K. Vasiliausko mokslo dienų draugo, atvykusio jo
pasveikinti net iš Klaipėdos, Pranciškaus Narušio birbyne atliktos džiazinės improvizacijos lietuvių
liaudies dainų temomis.

Su gražiu jubiliejumi Kęstutį Vasiliauską sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Kazickų Šeimos fondo atstovybės Lietuvoje direktorė Agnė Vertelkaitė,
priminusi, kad visos Amerikos lietuvių šventės pradedamos „Tautiška giesme“, o baigiamos – daina
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„Žemėj Lietuvos“, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko kultūros centro direktorė
Aida Bliundžiuvaitienė ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorė Loreta Ševelienė. Kad
K. Vasiliauskas kuria ne tik dainas, bet ir puikius eilėraščius publikai priminė iš Šiaulių atvykusi jo
pasveikinti sveikos gyvensenos specialistė, knygų apie prigimtinį kvėpavimą autorė Danutė Januškienė.
Koncerto pabaigoje „Santakos“, „Lelijos“, „Verdenės“ ir visos salės bendrai atliekama galingai
nuskambėjo daina „Žemėj Lietuvos“, o po jos sceną užplūdo gėlių ir sveikinimų banga.
Organizatorė Birutė Šneiderienė
„Camino vainikas“. Vasario 26 d. žiūrovus pakvietė Jurbarko kultūros centro Konstantino
Glinskio teatras (vad. D. Samienė), ir vakaras iš tiesų buvo ypatingas, nes jurbarkiečiams ir miesto
svečiams buvo pristatytas naujausias šio teatro spektaklis „Camino vainikas“ (rež. D.Budrytė-Samienė).

Ne vienas tą vakarą į Jurbarko kultūros centro mažąją salę atėjęs pirmą kartą išgirdo kraštiečio,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Antano Gailiaus sonetus, kuriuos į vientisą
spektaklį sujungė daina, režisūrinis sprendimas ir įtaigi aktorių vaidyba. Žiūrovai išvydo Konstantino
Glinskio teatro kūrybinio proceso su kompozitore Nijole Sinkevičiūte rezultatą, išgirdo muzikos
vadovės Monikos Buitkuvienės įdėtas pastangas repeticijų metu, nepraslydo pro jų akis kostiumų autorės
Jolantos Povilaitienės bei scenografijos autorės Almutės Budrytės-Buch darbas, o viską teatrinėje
šviesoje jiems išvysti padėjo šviesos operatorius Gintaras Zareckas.

Net ir pasibaigus premjeriniam pasirodymui žiūrovai neskubėjo skirstytis. Vasario 26-oji tapo
ta reta galimybe, kai atėjusieji ne tik paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, bet ir susitiko su
pačiu „Camino vainiko“ autoriumi.
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro režisierės D. Budrytės-Samienės
kalbinamas poetas ir vertėjas A. Gailius ilgai ir nuoširdžiai pasakojo apie vertėjo darbo specifiką, apie
trumpa gyvenimo stotele tapusį Jurbarko kraštą ir, savaime suprantama, Šv. Jokūbo kelią, kuris ir
paskatino kraštietį parašyti ne vieną jurbarkietį juo susidomėti privertusius sonetus.
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Organizatorė Danutė Samienė
„Tradicinės Užgavėnių kaukės“. Prieš atbildant Užgavėnėms, Jurbarko kultūros centras
pakvietė visus jurbarkiečius išmokti gaminti tradicines kaukes ir jomis pasipuošti Užgavėnių dieną.

Edukacinis seminaras „Tradicinės Užgavėnių kaukės“ vyko vasario 25 ir 26 dienomis.
Seminarą vedė Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadove Birutė Bartkutė. Pirmąją
seminaro dieną susirinkusiems buvo pristatyta tradicinių kaukių gamybos technika. Ant iš anksto
paruošto trafareto lipalu klijuojamas popierius, formuojama norima forma. Iš siūlų buvo pinami
kaukėms plaukai, gražios kasos. Antrą seminaro dieną vyko svarbiausias darbas – kaukes spalvingai
išpiešti, nudažyti ir paversti gražiausiomis Užgavėnių puošmenomis.
Organizatorė Birutė Bartkutė
Užgavėnės. Užgavėnės – linksmiausia žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą
siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną.
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Kovo 5-ąją, kaip ir kasmet, po Jurbarką šėliojo persirengėliai, muzika, dainomis ir šūksniais
genantys žiemą iš kiemo. Lašininis ir Kanapinis su svita lankė Jurbarko rajono savivaldybę, SODRĄ,
LUMINOR banką, „Šviesos“ ir „Mūsų laiko“ redakcijas, „Ąžuoliuko“ mokyklą, Antano GiedraičioGiedriaus gimnaziją, turizmo ir verslo informacijos centrą, krašto muziejų, vaikų lopšelį-darželį
„Nykštukas“, viešąją biblioteką, parduotuves, kavines ir įmones...

Artėjančio pavasario pranašai džiugino sutiktuosius garsingomis oracijomis, linkėdami geros
sveikatos, gausaus derliaus ir visokeriopų gėrybių.
Vakare jurbarkiečiai rinkosi prie kultūros centro, kur jų laukė linksmos Jurbarko kultūros centro
kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) melodijos, smagūs Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
liaudiškų šokių kolektyvo „Mituvėlė“ (vad. K. Donauskienė) šokiai, Užgavėnių blynai ir, žinoma,
spalvinga persirengėlių minia.

Šventės vedėja vyriausioji ragana (Jurbarko kultūros centro folkloro grupių „Imsrė“ ir
„Imsriukai“ vadovė Birutė Bartkutė) padėkos raštais apdovanojo jau tradicija tapusiame Morių parade
dalyvaujančių Morių kūrėjus. Iškilmingas prakalbas rėžė Lašininis ir Kanapinis, kurie šį kartą savo jėgas
išbandė ne tik eidami imtynių, bet ir linksmose estafetėse.
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Pradėjus temti skaisčiai suliepsnojo visos Morės, sudegindamos žiemos vargus ir nešdamos
beauštančio pavasario džiaugsmą.
Organizatorė Birutė Bartkutė
„Rimas pas Kęstutį“. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 9-ąją,
Jurbarko Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė) Jurbarko vaikučius ir tėvelius pakvietė į gražų
spektaklį Jurbarko kultūros centre – B. Pūkelevičiūtės „Rimas pas Kęstutį“.

Žaismingas, įdomus ir pamokantis reginys visus nukėlė į senovės laikus, atvertė didingos
Lietuvos istorijos puslapius.
Organizatorė Danutė Samienė
„Nepriklausomybės laikas“ . Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai
Jurbarke prasidėjo jau kovo 10-ąją – dar prieš 22 val. į Jurbarko kultūros centrą rinkosi aktyvūs
jurbarkiečiai, panorę dalyvauti pažintiniame-pramoginiame orientavimosi mieste auto žaidime
„Nepriklausomybės laikas“ .
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Žaidime, skirtame draugų grupelėms, geriems kaimynams, bendradarbiams, šeimoms ar
giminaičiams – visiems, netradicinių renginių mėgėjams ir tiems, kurie ir naktimis jaučia alkį
pramogoms, ryžosi dalyvauti net 11 komandų, pagal užšifruotas nuorodas, užuominas, galvosūkius
miesto teritorijoje ieškojusių įvairių objektų ir nurodytose vietose radusių (arba ne) teisingus atsakymus
į užduočių klausimus. Daugiausiai balų surinko ir I-ąją vietą užėmė komanda „Už Lietuvą“, II-oji vieta
atiteko komandai „Žiobarai“, o III-oji – komandai „AJUS“.
Organizatorius Gintaras Zareckas
„Nuotrauka dembelio albumui“. Pasitikdamas savo 60-metį, Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė) jurbarkiečius džiugino vis naujais šiai progai skirtais
renginiais.
Vienas iš jų vyko kovo 13-ąją Jurbarko kultūros centre, kur Konstantino Glinskio teatro
režisieriaus padėjėjas, šio teatro aktorius, žurnalistas Raimondas Buitkus jurbarkiečiams pristatė savo
knygą „Nuotrauka dembelio albumui“.

Knygos veiksmas vyksta sovietinėje armijoje aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, ir
ji sukurta remiantis paties autoriaus išgyvenimais, patirtais taip vadinamoje „vyriškumo mokykloje“.
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Vakaro metu daug buvo kalbama apie skaudžias jaunų vyrų patirtis, išgyventas tragedijas,
netektis, patirtas tarnybos sovietinėje kariuomenėje metu. Kaip kalbėjo pats Raimondas, knyga skiriama
tiems beveik dviem tūkstančiams Lietuvos vaikinų, taikos metu iš sovietų armijos grįžusių cinkuotuose
karstuose.
Knygos pristatyme taip pat dalyvavo leidyklos „Alma Littera“ leidinių vadovė, literatūrologė
Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius dr.
Arvydas Griškus.
Kartu su knygos pristatymu Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje atidaryta Konstantino
Glinskio teatro aktorių darbų paroda „Kūrybos spalvos ir formos“. Parodoje eksponuojami Laimutės
Bronislavos Ašmonaitienės, Almutės Budrytės-Busch, Giedrės Vasilijevaitės, Aušros VasilijevaitėsKazlauskienės, Liudo Kazlausko, Gitanos Barusevičiutės ir Indrės Kateivės tapybos, siuvinėjimo, šilko
tapybos darbai, mezginiai, papuošalai.
Organizatorė Danutė Samienė
„Saulės varteliai“. Švęsdamos Pasaulinę Žemės dieną ir Pavasario lygiadienį, Jurbarko
kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vad. B. Bartkutė) kovo 20-ąją į Jurbarko kultūros
centrą sukvietė ištikimiausius liaudies papročių mylėtojus ir folkloro gerbėjus – čia vyko Pavasario
lygiadienio šventė „Saulės varteliai“.

Prie uždegto aukuro skambėjo kalendorinės liaudies dainos, sutartinės, sukosi rateliai, buvo
žaidžiami piemenukų žaidimai, žiūrovai atsakinėjo į klausimus apie lygiadienio tradicijas. Atsakiusiems
teisingai renginio vedėja Birutė Bartkutė dovanojo savo pačios gamintus samaninius paukščius.

Šventėje gražias Antano ir Jono Juškų užrašytas Veliuonos krašto dainas atliko Lietuvos vaikų
ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ dalyvės: Jurbarko vaikų
lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtinė Gintė Šakaitytė bei ,,Imsriukų“ dainininkės Miglė Šleževičiūtė,
Emilija Golubovskaja ir Gabija Petravičiūtė.
Pabaigoje visi susirinkusieji, lydimi „Imsrės“ dainos, patraukė laukan, kur aikštėje prie kultūros
centro, išlaikant lygiadienio tradiciją, ugniai buvo paaukotas šiaudinis gaidys...
Organizatorė Birutė Bartkutė
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„Teatro karštinė“. Artėjant Tarptautinei teatro dienai, kovo 22-ąją, jaunesniuosius Jurbarko
mokyklų mokinius Jurbarko kultūros centras tradiciškai sukvietė į meno terapijos dieną „Teatro
karštinė“. Mažuosius žiūrovus pasitiko linksmuoliai klounai (Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo
teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai). Renginio svečiai šiais metais buvo teatras vaikams
„Teatriukas“, žiūrovams pristatęs dainuojamosios poezijos pamoką-žaidimą, kurioje skambėjo linksmos
dainelės, sukurtos pagal J. Erlicko, V. Palčinskaitės, S. Gedos, L. Degėsio, R. Skučaitės ir kt. poetų eiles.
Į išdykėlišką veiksmą įsitraukė visi žiūrovai, kartu su „Teatriuko“ aktoriais Dalia Mikoliūnaite ir Žilvinu
Ramanausku darę greičiausią pasaulyje mankštą, kūrę eilėraštį, bandę atsakyti į „išvirkščius“ klausimus,
mokęsi skaityti dainuodami raideles...

Džiaugiamės, kad „Teatro karštinė“ kasmet jauniesiems jurbarkiečiams atveria įdomų, keistą ir
užburiantį teatro pasaulį.

Na, o vakare jau vyresnius žiūrovus pakvietė vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, pristatęs
savo premjerinį spektaklį W. Mastrosimone dramą „Pykšt pokšt, tu negyvas“ (rež. B. Šneiderienė).
Organizatorė Birutė Šneideirenė
„60 AČIŪ“. Kovo 24-ąją jurbarkiečiai buvo pakviesti į vakarą-koncertą „60 ačiū“, kuriuo
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) kolektyvas norėjo padėkoti
neatsiejama jo dalimi tapusiems senjorams.
Violeta Greičiūnienė, Edita Gylienė, Monika Buitkuvienė, Alvydas Šimaitis, Saulius
Ambrazaitis, Kęstas Matuzas ir Giedrė Vasilijevaitė – tai jaunoji teatro karta, kuri skyrė savo
iškilmingas, pagiriamąsias kalbas Danutei Mikelaitienei, Adelei Zubačiovai, Laimutei Ašmonaitienei,
Juozui Koverai, Juozui Karvauskui, Anicetui Masaičiui ir Birutei Skandūnienei. Tą dieną ne vienas iš
atėjusiųjų pirmą kartą išgirdo tai, ko ilgą laiką nežinojo apie savo mylimus aktorius. Ir tose žiniose buvo
gausu K. Glinskio teatro senjorų biografijas puošiančių faktų ir linksmų nutikimų, kurie žiūrovui yra
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neretai nematomi. Tačiau patys senjorai yra pastebimi, nes iki šiol dalyvauja teatro rengiamuose
renginiuose ir akcijose.

Vakarą – koncertą „60 ačiū“ ypatingu ir įsimintinu padarė svečiai iš Šakių. Ne pirmą kartą
Jurbarke koncertuojantis „Mamų ir dukrų kvartetas“ (vadovė V. Simonavičienė) ir šį kartą džiugino
žiūrovus bei Konstantino Glinskio teatro senjorus.
Organizatorė Danutė Samienė
„Vanduo“. Kovo 26 dieną Jurbarko kultūros centre įvyko tradicinis, bet neeilinis Konstantino
Glinskio teatro (vad. D. Samienė) nominacijų vakaras „Vanduo“. Tradicinis, nes skirtas paminėti
Tarptautinei teatro dienai, o neeilinis, nes ne vieną dešimtmetį skaičiuojantis kolektyvas šiemet švenčia
savo 60-metį!

Jurbarko krašte gimė ir užaugo ne vienas Lietuvos muzikai nusipelnęs žmogus, apie ką kalbėjo
ir renginį pradėjusi Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro režisierė D. Budrytė-Samienė.
Todėl tą vakarą nominantams ir tuo pat metu žiūrovams dainavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
dėstytojas Liudas Norvaišas, šios akademijos studentai Paulius Prasauskas, Mantas Ivanauskas ir
Laurynas Aksamitas, o jiems akompanavo Raminta Gocentienė. Gausių aplodismentų sulaukė ir
jauniausios tą vakarą koncerte dalyvavusios atlikėjos – Lukrecija Smiltė Kateivaitė (akompaniatorė Rūta
Šličkutė) ir tik trečius metus skaičiuojanti Elija Vasiliauskaitė.
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Ypatingą nuotaiką žiūrovams padovanojo ir Jurbarko kultūros centro scenoje tą vakarą šokęs
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Nerijus Juška.

Vis dėlto vieni iš svarbiausių tą vakarą buvo nominacijų sulaukę Konstantino. Glinskio teatro
aktoriai. Renginį vedęs aktorius Andrius Bialobžeskis ir Gina Meškauskienė vieną po kito į sceną kvietė
juos į sceną atsiimti garbingus apdovanojimus. Pirmoji to vakaro nominacija už geriausią epizodinį
vaidmenį buvo įteikta Jonui Mockui, kuris publicistiniame spektaklyje „Tiltai į tėviškę“ sukūrė Martyno
Jankaus ir jurbarkiškio mokytojo Benedikto Butkaus vaidmenį. O geriausia moteriško epizodinio
vaidmens atlikėja buvo pripažinta Inesa Kazikaitienė tame pačiame spektaklyje sukūrusi Ievos
Simonaitytės vaidmenį. Nominacija buvo įteikta ir jauniausiai teatro aktorei Emai Kazikaitytei už
Birutės Kondrotavičiūtės vaidmenį praėjusių metų dainų šventėje rodytame spektaklyje „Tiltai į
tėviškę“.
Kaip pilietiškiausias aktorius tą vakarą buvo nominuotas Stasys Kliukas, kuris praėjusiame
sezone suvaidino Joną Žemaitį-Vytautą, Augustiną Povilaitį ir sukilėlio Kliaugos vaidmenį spektaklyje
„Prieš srovę“. Raimondui Buitkui buvo įteikta nominacija ir Liaudies kūrybos centro diplomas už
geriausią pagrindinį vyrišką vaidmenį spektaklyje „Tiltai į tėviškę“, kur jis suvaidino Vydūną. O
apdovanojimo už pagrindinį moterišką vaidmenį sulaukė Angelina Reičiūnienė, tame pačiame vaidinime
sukūrusi Lenės personažą.

Neliko pamiršti ir tie, kurie nuoširdžiai talkina teatrui. Nominacijos už pagalbą sulaukė
fotografas Andrius Sinkus, metų partneriu buvo nominuota Jurgita Juodaitė, Lietuvos operos ir baleto
teatro solistas Nerijus Juška savo vardo nominaciją skyrė Giedrei Vasilijevaitei. Nominacijos, kaip
skaitovas, sulaukė ir Kristupas Bartusevičius. Teatro ženklas „Metų bičiulis“ atiteko kompozitorei
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Nijolei Sinkevičiūtei, kuri sukūrė muziką Antano Gailiaus spektakliui „Camino vainikas“. Neliko
pamiršti ir rėmėjai. Šios kategorijos nominacija buvo įteikta Virginijai Šmatovai.
Padėkos žodį kolektyvui tą vakarą tarė Jurbarko kultūros centro direktorė Aida
Bliundžiuvaitienė ir Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Koncertas baigėsi visiems
atlikėjams sudainavus teatro himnu tapusią dainą „Dunda kelelis“.
Organizatorė Danutė Samienė
„Daina gydo sielą“. Balandžio 6-ąją jurbarkiečius ir miesto svečius į Jurbarko kultūros centrą
pakvietė vokalinių ansamblių šventė „Daina gydo sielą“. Šiltą šeštadienio popietę Jurbarko kultūros
centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ vadovės Dalės Jonušauskienės iniciatyva organizuotoje
šventėje nusprendusius praleisti klausytojus puikiomis dainomis džiugino Jurbarko rajono kolektyvai.
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Scenoje vieni kitus keitė renginio šeimininkės – moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad.
Dalė Jonušauskienė), Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. Andžela
Jagminaitė), Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė),
Veliuonos kultūros centro vokalinė grupė „Veliuonietis“ (vad. Jadvyga Žemliauskienė), Mažosios
Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Vėtrungė“ (vad. Kristina
Martinaitytė-Glinskienė), Linkuvos kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“ (vad. Methardas
Zubas), Šakių kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Akordas“ (vad. Asta Grigaitienė), Šakių
kultūros centro Briedžių laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. Asta Grigaitienė).

Šventė užbaigta nuostabaus balso dainininkės bei aktorės Neringos Nekrašiūtės pasirodymu.
Organizatorė Dalė Jonušauskienė
„Aukso paukštė“. Balandžio 13-ąją Jurbarko kultūros centre viešpatavo džiugus sujudimas:
čia rinkosi tautiniais rūbais pasipuošę liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ šokėjai, jų šeimų nariai,
artimieji, draugai ir visi, norintys pasveikinti „Nemunėlį“ ir jo vadovę Jolantą Telišauskienę su garbingu
apdovanojimu – Lietuvos nacionalinio kultūros centro įteikiama „Aukso paukšte“ nominacijoje
„Geriausia liaudiškų šokių studija ir vadovas“.

Pavasariu alsuojančią sceną renginio vedėjai – kultūrinių renginių organizatorius Gintaras
Zareckas ir buvusi „Nemunėlio“ šokėja Arijana Zairienė – puošė inkilėliais, vis kviesdami sugrįžti
paukščius, tarp kurių, jie tikėjosi, bus ir Aukso paukštė. Aukso paukštę į sceną linksmais tautiniais
šokiais kvietė ir visų studijos grupių, o jų „Nemunėlyje“ yra net keturios (jaunučiai, jauniai, jaunimas
ir vyresnieji), šokėjai.
Gražiausių šokių pynių prišauktą „Aukso paukštę“ kolektyvo vadovei įteikė Lietuvos
nacionalinio kultūros centro mėgėjų meninės kūrybos skyriaus choreografijos specialistės Živilė
Adomaitienė ir Gražina Kasparavičiūtė. Sveikindamos „Nemunėlį“ choreografės priminė, kad „Aukso
paukštė“ 2007 metais jau buvo atskridusi į šį kolektyvą – tuomet ją gavo „Nemunėlio“ vyresniųjų grupė,
ir kad labai džiugu, jog kolektyvas neužmigo ant laurų, o savo profesionalumo ir aktyvumo dėka pelnė
dar vieną tokį apdovanojimą.
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Po to sceną užliejo sveikintojų banga: „Nemunėlį“ ir jo puikią vadovę sveikino Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška,
Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, ankstesnių kartų „Nemunėlio“ šokėjai, visi
šio nuostabaus kolektyvo draugai ir gerbėjai.
Džiaugsmas dėl apdovanojimo maišėsi ir su liūdesio akimirkomis, nes „Nemunėlio“ vadovė
koncerto pabaigoje atsisveikino su studijos jaunimo grupės šokėjais, tais, kurie daug metų buvo
kolektyvo dalimi, o dabar, baigę gimnaziją, „Aukso paukštės“ palydėti, išskrenda į platųjį pasaulį.
Organizatorė Jolanta Telišauskienė
„Pasaulio kryptimi – Vakarai – Rytai – Pietūs – Šiaurė“. Balandžio 15 dieną visame
pasaulyje minima Kultūros diena. Kultūra yra sudėtinė visuma apimanti žinias, tikėjimą, menus, moralę,
teisę, papročius ir kitus vertingus, gerbiamus ir puoselėjamus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip
visuomenės narys konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Nuo seno visame pasaulyje minint Kultūros dieną prie
įvairių meno ir kultūros įstaigų yra iškeliama Taikos vėliava – kultūros vertybių apsaugos simbolis.
Baltame vėliavos fone tamsaus purpuro spalvos amžinybės žiedas apjuosia tris visame pasaulyje
svarbiausias sritis: Meną, Mokslą ir Religiją. Taikos vėliava Kultūros dienai yra meilės, grožio ir
išminties simbolis, saugantis visuotinę, pasaulį vienijančią kultūrą. Šį išskirtinę reikšmę turinti vėliava
balandžio 15 dienos rytą buvo iškelta ir prie Jurbarko kultūros centro.

Tą dieną Jurbarko kultūros centras pakvietė visus jurbarkiečius ir miesto svečius į edukacinį
kultūrų pažinimo projektą „Pasaulio kryptimi – Vakarai - Rytai - Pietūs - Šiaurė“. Jo metu dalyviai buvo
kviečiami susipažinti su skirtingų pasaulio šalių kultūrinės patirties palikimu ir praktiškai išbandyti save
būsimose kūrybinėse užduotyse. Jurbarko kultūros centre svečiavosi japonologas, kuris supažindino su
japonų poezija Haiku arba trieiliais, buvo galima išgirsti ir pamatyti Šiaurės Amerikos indėnų būgnų
rato ritualą, taip pat pamatyti, paliesti ar pabandyti groti egzotišku Australijos aborigenų muzikos
instrumentu – didžeridū.

O vakare jurbarkiečiams ir miesto svečiams koncertavo Vytauto Didžiojo universiteto muzikos
pedagogikos studentai iš Kinijos, vadovaujami docentės Zitos Grigienės.
23

Štai taip – skambiai, šventiškai ir kultūringai – Jurbarke buvo paminėta Pasaulinė kultūros
diena, mus visus motyvuojanti ne tik domėtis kultūra, bet ir ypatingai ją puoselėti.
Edukacinį kultūrų pažinimo projektą „Pasaulio kryptimi – Vakarai - Rytai - Pietūs - Šiaurė“ iš
dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jurbarko rajono savivaldybė.
Organizatorius Gintaras Zareckas
„Velykų belaukiant“. Balandžio 16-17 dienomis Jurbarko kultūros centre vyko
edukaciniai užsiėmimai „Velykų belaukiant“.

Į seminarą buvo kviečiami visi norintys išmokti bei kitus pamokyti marginti velykaičius.
Susirinkusieji į užsiėmimus demonstravo ne tik savo įgūdžius ir marginimo techniką, bet ir darbo
įrankius, natūralius dažų gaminimo būdus. Renginio dalyviai dalinosi ne tik tradiciniais, bet ir naujais,
savo sukurtais margučių marginimo būdais, pasitelkiant šiaudus, siūlus, vaško kreideles ir kitas
priemones. Seminaro metu taip pat buvo galima išmokti gaminti įvairias velykines kompozicijas. Visi
seminare dalyvavę jurbarkiečiai turėjo progą susipažinti ir išmokti margučių marginimo bei velykinių
kompozicijų kūrimo paslapčių, kurias jiems atskleidė margučių marginimo meistrės Rasa Miliūnienė ir
Bronė Ulinskienė.
Organizatorė Birutė Bartkutė
„Mat vyrai esame mes“. Balandžio 14 d. Jurbarko kultūros centre vyko jauki ir šventinė
berniukų choro „Bildukas“ sueiga „Mat vyrai esame mes“. Susitikti su šauniaisiais Jurbarko choristais
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ir paklausyti jų puikių dainų susirinko buvę choro „Bildukas“ choristai ir gausus būrys jurbarkiečių.
Koncertą pradėjo Jurbarko kultūros centro jungtinis choras daina „Mat vyrai esame mes“. Choristai ne
tik gražiai dainavo, bet ir labai šventiškai atrodė. Skambias choro dainas keitė solistės – buvusios
choristės, vieno iš choro „Bildukas“ choristo mamytės – Andželos Jagminaitės atliekamos dainos.

Koncerto pabaigoje dainą „Ant kiekvieno kalnelio“ susirinkusiems dovanojo charizmatiškieji
berniukų choro „Bildukas“ jaunuoliai, mažieji choristai ir buvę choristai, kuriuos publika sutiko ypač
šiltai.
Organizatorė Danutė Lapienė
„Su daina į gyvenimą“. Balandžio 17 d. Jurbarko parodų ir koncertų salė aidėjo nuo jaunimo
balsų – čia vyko chorinės muzikos vakaras „Su daina į gyvenimą“, skirtas Jurbarko kultūros centro
vaikinų vokalinio ansamblio „Bildukas“ ir jaunimo mišraus choro (vad. D. Lapienė) dainininkams.
Balandžio 17 d. paskutinį kartą su jaunimo mišriu choru scenoje pasirodė Vaiva Aukštakalnytė, Gabija
Telišauskaitė, Gintarė Laskevičiūtė, Rugilė Mažeikaitė, Augustė Žemaitytė – 5 talentingos merginos,
šiame chore dainavusios nemažai metų.
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Todėl choro vadovė Danutė Lapienė ir pakvietė jurbarkiečius į jaukų chorinės muzikos vakarą,
kurio metu žiūrovai paskutinį kartą turėjo galimybę pasiklausyti nuostabių choro dainų. Šventiniame
koncerte taip pat dalyvavo svečiai iš Latvijos – Dobelės gimnazijos choras „Sadziedis“ (vad. Raimonds
Bulmers).

Sceną paliekančioms talentingoms merginoms dėkojo Jurbarko kultūros centro direktorė Aida
Bliundžiuvaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius bei jų vadovė Danutė
Lapienė.
Organizatorė Danutė Lapienė
„Emocijos“. Balandžio 27 d. Jurbarko kultūros centre praūžė šiuolaikinių šokių konkursas
„Emocijos 2019“.

Čia dalyvavo ir dėl geriausių vietų susirungė beveik 1000 šokėjų iš visos Lietuvos: Jurbarko
šiuolaikinio šokio studija „Dona“, Gargždų Vaivorykštės gimnazijos šokių kolektyvas „Feel it“,
Gargždų sporto mokyklos šokių kolektyvas „Inferno kids“, Jurbarko šokių kolektyvas „Ievužė“,
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ šiuolaikinių šokių grupė, Kretingos
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Marijono Daujoto progimnazija, Šiuolaikinių šokių kolektyvas „Instinktas“, Klaipėdos rajono Slengių
mokykla - daugiafunkcis centras, šiuolaikinių šokių kolektyvas „BeKids“, Raseinių šokių
studija „Svajonė“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ šokio būrelis „Švyturiukai“,
Veiviržėnų kultūros centro Endriejavo skyrius šokių kolektyvas ,,FLICK“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio
centro, klubo ,,Draugystė“ šokių kolektyvas ,,Šokliukai“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, šokių
būrelis „Atedo“, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studija „Inkarėlis“,
Mažeikių šokio ir kūno kalbos mokykla „Hatora“, Klaipėdos šokio ir kūno kalbos mokykla „Hatora“,
Kybartai „Liepa“, Vilkaviškis „AGATAS“ ir „Agatukai“, Kybartai „Amber“, Panevėžio šokių studija
„Red action“, Panevėžio vaikų ir jaunimo šokių studija eLKa dance, Klaipėdos šokio studija
D&D, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla šokių kolektyvas ,,Spindulėlis“, Klaipėdos šokių
studija „DELINGO“, Šakių rajono meno mokyklos kolektyvai, Birštono kultūros centro šiuolaikinių
šokių studija „Vėjas“ bei Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“.
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Šokėjus bei jų pasirodymus vertino kompetentinga komisija. Renginio pabaigoje buvo
apdovanoti visi skirtingų stilių bei amžiaus grupių laimėtojai.
Šeštadienis Jurbarko kultūros centre buvo kupinas džiaugsmingų emocijų, skambių muzikos
garsų, smagaus šokių ritmo ir nepamirštamų akimirkų.
Organizatorė Kristė Donauskienė
„Ried margučiai“. Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu. Tądien margučius
daužydavo tik vaikai, todėl Atvelykis dar vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis.
Siekdami išlaikyti ir populiarinti šią gražią tradiciją, balandžio 29-osios popietę Jurbarko
kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ (vad. B. Bartkutė) į aikštę prie Jurbarko kultūros centro
sukvietė miesto vaikus, kurie nešini naujai nudažytais margučiais susirinko į Atvelykio popietę „Ried
margučiai“.
Šiemet Velykos beveik sutapo su Jurginėmis, švenčiamomis balandžio 23-ąją, todėl mažieji
jurbarkiečiai išgirdo Birutės Bartkutės pasakojimus ne tik apie senąsias Atvelykio tradicijas, bet ir apie
Jurgines, o taip pat kartu su folkloro grupės „Imsriukai“ dainininkais rideno margučius, ėjo ratelius,
suposi sūpynėse, vaikščiojo kojokais ir žaidė dar daug gražių senovinių piemenukų žaidimų.
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Organizatorė Birutė Bartkutė
Motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis – diena, kai visos gėlės žydi ir gražiausios
dainos skamba tik mūsų brangioms mamoms ir močiutėms.
Todėl gegužės 5 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje nuskambėjo šventiškas Motinos dienai
skirtas koncertas, kuriame netrūko šiltų sveikinimų ir nuoširdžių mamų šypsenų. Gražiausias dainas
mamytėms skyrė Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ (vad. Danutė Lapienė) ir
jaunimo mišrus choras (vad. Danutė Lapienė).

Antrojoje koncerto dalyje puikiais pasirodymais visus susirinkusiuosius nudžiugino svečiai iš
Italijos: ansamblis „Dulcis In Canto“, solistė Letizia Triozzi ir kompozitorius Maurizio Chiavaroli.
Džiugu, kad ryšiai, užsimezgę tarp Lietuvos ir Italijos menininkų kasmet vis stiprėja, o mūsų miesto
gyventojai turi galimybę pamatyti ir išgirsti puikių Italijos atlikėjų pasirodymus.
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Organizatorė Danutė Lapienė
Kunigų poetų dainos. Gegužės 10-ąją jurbarkiečius į kultūros centrą sukvietė Jurbarko
kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis), organizavusi išskirtinį koncertą „Kunigų poetų
dainos“.

„Santakos“ vyrai ir renginio svečiai – Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio
daugiafunkcio centro mišrus ansamblis „Svaja“ (vad. Gerda Lapinskaitė) bei Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bazilikos klebonas kun. vicedekanas Erastas Murauskas – atliko dainas, sukurtas pagal
lietuvių poetų, pasirinkusių dvasininko kelią – Maironio, A. Baranausko, K. Aleknavičiaus, A.
Vienažindžio, K. Žitkevičiaus-Žitkaus – parašytas eiles.
Organizatorius Petras Pojavis
„Linksminkimos“. Gegužės 11 dieną Jurbarke šurmuliavo spalvinga ir graži šventė – VII-asis
tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai ir
Žemaitijos metams paminėti.
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Nuo 12 val. visų vaikučių ir jų tėvelių Dvaro parke laukė įvairiausios pramogos: Kakės Makės
batutų parkas, „Linksmasis lagaminas“, burbulų fiesta, žaidimai, estafetės, kūrybinės užduotys, piešimas
ant veidukų, smaližių kampelis ir dar daug kitų pramogų bei atrakcijų. Koncertinę programą šeimoms
dovanojo Pramoginės muzikos studija „DND“ (Kaunas), solistės Ieva Bagdonavičiūtė ir Saulė Komžaitė
(Vilnius) bei Jurbarko kultūros centro šiuolaikinių šokių kolektyvai: „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė)
ir „Dona“ (vad. K. Donauskienė).

Vakarėjant spalvinga festivalio dalyvių eisena, nešina vėliavomis ir kolektyvų ženklais, lydima
trankios Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) muzikos, nuo Jurbarko kultūros
centro patraukė į Dvaro parką, kur prasidėjo didysis festivalio koncertas.

Jurbarkiečius, svečius ir festivalio dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys
Ričardas Juška ir Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas.
Spalvingus ir uždegančius liaudiškus šokius žiūrovams dovanojo festivalio svečiai: „Darta“ iš
Latvijos, „ELK“ iš Lenkijos ir „Kalyna“ iš Ukrainos, o taip pat Lietuvos kolektyvai: „Radničiok“ iš
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Visagino, „Kupolio rožė“ iš Ramučių, „Ąžuolas“ iš Garliavos, „Jotvingis“ iš Marijampolės, „Sintuola“
iš Sintautų, „Vijūnas“ iš Elektrėnų, „Savingė“ iš Kaišiadorių, „Verdenė“ iš Panevėžio, „Vėtra“ iš
Klaipėdos, „Ringis“ iš Balbieriškio ir, žinoma, festivalio šeimininkai – Jurbarko kultūros centro
liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė).

Kadangi festivalis buvo skirtas Žemaitijos metams paminėti, pradėdami ir baigdami koncertą
visi jame dalyvavę kolektyvai drauge sušoko du žemaitiškus folklorinius šokius „Grečenikė“ ir
„Gyvataras“.
Graži šventė su trenksmu užbaigta jaunimo mėgstamos grupės „120“ koncertu, į šventės sūkurį
įtraukusiu visus žiūrovus.
Organizatorė Jolanta Telišauskienė
„Ei, niekur nėra tokių dvaružėlių“. Gegužės 18-ąją į Jurbarko kultūros centrą rinkosi
ištikimiausi folkloro mylėtojai, norintys susitikti su puikiais folkloro kolektyvais ir pasiklausyti
nuostabių liaudies dainų.
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Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. Birutė Bartkutė) renginį skyrė paminėti
žymaus folkloro rinkėjo ir puoselėtojo kunigo Antano Juškos 200-osioms gimimo metinėms.
Pasikvietusios į svečius Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblį „Aušrinė“ ir
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblį „Giedružė“, „imsrietės“
kultūros centro sceną pavertė puikiu sodu su žaliuojančiais medžiais ir samaniniais paukščiais, kuriame
skambėjo nuostabiai atliekamos žvejų, darbo, vestuvinės ir kitokios dainos, pasakojimai apie Antaną
Jušką, kuris, kunigaudamas Veliuonos apylinkėse, per šešerius metus užrašė ir, talkinant broliui Jonui
Juškai, išleido bemaž 7000 dainų, apie 2000 melodijų...

Šie metai bemaž 30-mečio sulaukusiam „Imsrės“ kolektyvui ypatingi – parėmus Lietuvos
kultūros tarybai, išleistas pirmasis grupės kompaktinis diskas „Ei, niekur nėra tokių dvaružėlių“, kuriame
skamba net 15 Antano Juškos užrašytų skirtingų žanrų – vestuvių, jaunimo, šeimos, našlaičių – liaudies
dainų...
Džiaugiamės, kad puikus „Imsrės“ kolektyvas taip gražiai reprezentuoja tiek visos Lietuvos,
tiek Jurbarko krašto folklorą, puoselėja ir skleidžia senovines lietuvių tradicijas ir papročius.
Organizatorė Birutė Bartkutė
Tarptautinė vaikų gynimo diena. Gegužės 30-ąją į Jurbarko kultūros centrą rinkosi mažieji
jurbarkiečiai, kuriems, artėjant Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Vilniaus kamerinis teatras pristatė
nuotaikingą spektaklį „Po grybuku“...
Besirenkančius į salę jaunuosius teatro gerbėjus sutiko ir pasveikino linksmieji klounai
(Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai), kurie
prieš spektaklį scenoje parodė linksmą intermediją apie tai, kaip svarbu nesipykti, draugauti ir mylėti
vieniems kitus bei palinkėjo visiems gražios vasaros.
O po to Vilniaus kamerinis teatras parodė spektaklį „Po grybuku“ pagal žymios lenkų
dramaturgės Martos Guśniowskos pjesę (rež. Jacek Malinowski) – linksmą, fantazijos ir žaismės kupiną
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istoriją apie miško lapių nuotykius. Pagrindinis spektaklio veikėjas – jaunas Lapiukas – nesutinka, kad
dėdę, jo gyvenimo mokytoją, turi pasiimti ir išsivesti Mirtis. Mažasis drąsuolis pradeda ginčytis ir derėtis
su pačia ponia Mirtimi...

Organizatorė Birutė Šneiderienė
„Džiazo naktis“. Gegužės 31-ąją Jurbarko kultūros centro vokalinė instrumentinė studija
„Jada“ (vad. G. Gvozdas) sukūrė tikrą šventę džiazo gerbėjams – pakvietė juos į pirmą kartą Jurbarke
organizuotą „Džiazo naktį“, kurios metu kultūros centro didžiojoje scenoje bei klausytojų širdyse
karaliavo džiazas.

Koncertą pradėjo šeimininkai – bigbendas „Jada“ – sužavėjusi klausytojus puikiai atliktais
instrumentiniais bei vokaliniais kūriniais. Vėliau scenoje pasirodė vakaro svečiai: atlikėja Morta
Čepaitė, Kaišiadorių kultūros centro instrumentinė muzikos grupė „Jazz-Goulasch“ bei Alytaus jaunimo
centro grupė „Jazz do it“.
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Pertraukų metu žiūrovams nuobodžiauti neleido įvairūs žaidimai bei atrakcijos. Visi norintys
galėjo apžiūrėti puikiose Jurbarko kultūros centro fotografo-operatoriaus Audriaus Sinkaus nuotraukose
atspindėtą neilgos, bet margos ir įdomios, „Jados“ veiklos istoriją.
Organizatorius Gytis Gvozdas
Tėvo diena. Pirmasis birželio sekmadienis ypatingas ne tik dėl to, kad tai pirmasis vasaros
sekmadienis, bet ir dėl gražios šventės – pirmąjį birželio sekmadienį minima Tėvo diena. Šia proga
jurbarkiečiai rinkosi Švč. Trejybės bažnyčioje, kur iškart po Šv. Mišių vyko šventinis Tėvo dienai skirtas
koncertas. Ypatingoje aplinkoje paklausyti puikių dainų visus pakvietė Jurbarko kultūros centro
Dainavimo studija „Strazdas“ (vad. R. Šličkutė) ir muzikalūs Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
mokiniai.

Išskirtinė renginio vieta, ypatinga diena ir nuostabios melodijos – visa tai sekmadienio popietę
pavertė ypač šilta ir muzikalia švente.
Organizatorė Rūta Šličkutė
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„Pasivyk vaivorykštę“. Jurbarko kultūros centras jau ne vienerius metus vykdo neformaliojo
vaikų švietimo programą „Pasivyk vaivorykštę“. Programa skirta 10–18 metų moksleiviams (įskaitant
ir specialiųjų poreikių turinčius vaikus), kurie domisi teatro menu, ieško sceninės saviraiškos galimybių,
nori įgyti bendravimo, darbo kolektyve, viešojo kalbėjimo įgūdžių.
Birželio 9–11 dienomis programos dalyviai savo teatrinius įgūdžius turėjo galimybę tobulinti
Jurbarko kultūros centro surengtoje edukacinėje stovykloje „Pasivyk vaivorykštę“ Karklėje (Klaipėdos
r. sav.) esančioje moksleivių poilsiavietėje „Žilvitis“.

Karklė visus pasitiko kaitria saule ir vasariškai šilta Baltijos jūra, o įdomūs užsiėmimai niekam
neleido nuobodžiauti. Stovyklautojai taip pat aplankė Klaipėdą ir Palangą.
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Pasivyk vaivorykštę“ vykdoma Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centrui ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijai įgyvendinant 2016 m.
balandžio 27 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. R8-120 „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729
priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ paslaugų plėtra“, o
finansuojama Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis.
Organizatorė Birutė Šneiderienė
„Joninių belaukiant“. Birželio 12-13 dienomis Jurbarko kultūros centre vyko edukacinis
seminaras vaikams ir suaugusiems „Joninių belaukiant“, kurį organizavo Jurbarko kultūros centro
folkloro grupės „Imsrė“ vadovė Birutė Bartkutė. Į edukacinį seminarą rinkosi visi, norintys išmokti
gaminti kupoles, pinti vainikėlius ar pasidaryti gražų darbelį iš žolynų ir lauko gėlių.
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Seminaras virto jaukiu ir smagiu renginiu, kupinu gerų įspūdžių, pašnekesių ir, žinoma, gražių
darbelių.
Organizatorė Birutė Bartkutė
Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją, likus vienai minutei iki vidurdienio, visi susirinkusieji
Jurbarko kapinėse sustingo Visuotinei tylos minutei. Taip visoje Lietuvoje ir mieste prie Nemuno
prasidėjo Gedulo ir vilties dienos paminėjimas. Šiemet sukako 78 metai, kai 1941 m. birželio 14-ąją
prasidėjo masiniai, okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimai. Dainos „Kad ne auksinės vasaros“
posmeliais Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktoriai pakvietė atėjusius prie
paminklo tremtiniams prisiminti vieną iš tragiškiausių Lietuvos istorijos datų. Atminties valandą
„Mėlynos vosilkos“ (režisierė Danutė Budrytė-Samienė) lydėjo tremties pagimdytos dainos, poezijos
posmai ir iki šiol prasmingai skambantys Vydūno žodžiai. Jautriai nuaidėjo ir ištrauka iš Karilės
Baltrušaitis atsiminimų.

Net ir suskambus paskutiniams dainos garsams niekas neskubėjo skirstytis. K. Glinskio teatro
aktoriai uždegė mėlynomis vosilkomis papuoštas žvakeles prie tremtinių paminklo, 1941 m. birželio 1437

osios trėmimą patyrusio a. a. režisieriaus Algirdo Pauliukaičio ir partizanų vadą J. Žemaitį-Vytautą
gydžiusios medicinos sesers Marijos Žiliūtės kapo.
Organizatorė Danutė Samienė
Joninės. Birželio 24-ąją visoje Lietuvoje švenčiamos Joninės. Jurbarke trumpiausia metų naktis
taip pat buvo skambi, šviesi ir labai smagi. Birželio 23-ąją nuo pat ryto jurbarkiečius žadino ir į šventę
kvietė Joninių kviesliai.

Vakare į Dvaro parko aikštę dainuodamos „Užteka, teka šviesi saulelė“ žengė Jurbarko kultūros
centro folkloro grupės „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) dainininkės ir visus kvietė į gražias apeigas.

Po dar keleto „Imsrės“ dainų susirinkusius jurbarkiečius pasveikino šventės vedantysis (G.
Zareckas) ir į sceną pakvietė Jurbarko kultūros centro kapelą „Santaka“ (vad. P. Pojavis), kuri Jonams,
Janinoms ir visiems žiūrovams padovanojo keletą skambių dainų.
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Nutilus kapelos „Santaka“ dainoms, Dvaro parko aikštėje karaliavo šokiai – Jurbarko kultūros
centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) ir svečiai – Šakių kultūros centro
pagyvenusių liaudiškų šokių grupė „Vijūras“ (vad. J. Lukauskienė) – atliko gražiausius savo šokius.

Po šokių į aikštę buvo kviečiami visi šventėje dalyvaujantys varduvininkai – pasveikinti ir
pasipuošę gražiausiais ąžuolų vainikais Jonai ir Janinos kartu pašoko po linksmą Jonų ir Janinų šokį.
Vėliau šventėje vyko gražios Joninių apeigos: ugnies garbinimas, kurio metu buvo uždegtas didžiulis,
šviesus Joninių laužas, magiški burtai ir vainikėlių plukdymas upe.

Likusį vakarą degant laužui aikštėje netrūko šokančiųjų – pačią geriausią šventinę nuotaiką ir
nuostabias dainas dovanojo atlikėjas Rytis Cicinas ir žaviosios grupės „Rokada“ šokėjos. Vidurnaktį
jurbarkiečiai ieškojo paparčio žiedo ir kartu dainuodami trumpiausią metų naktį šventė iki paryčių.
Organizatorė Birutė Bartkutė
Genocido aukų atminimo valanda. 1941 m. liepos 3 d. Jurbarke įvykdytos pirmosios masinės
Jurbarko gyventojų, daugiausiai žydų, žudynės. Tą lemtingą dieną iš viso nužudyti 322 žmonės, tarp jų
– ir jurbarkietis skulptorius Vincas Grybas. Ši skaudi data kasmet paminima Jurbarko kultūros centro
organizuojamoje atminimo valandoje. Taigi, ir šiemet liepos 3-ąją Jurbarko genocido aukų kapinėse
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rinkosi žydų bendruomenės atstovai, Vinco Grybo artimieji bei visi, norintys pagerbti ir prisiminti
žuvusiuosius.

Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas, padedamas
choreografės Redos Žemelienės ir jos jaunųjų šokėjų, susirinkusiesiems padovanojo įspūdingą muzikos
ir šokio spektaklį – performansą, kurio muzika, tekstais, o jaunosios šokėjos – savo šokiu pabandė
išreikšti ir atskleisti, kaip žudynių metu jautėsi aukos. Pasirodymas užbaigtas sukrečiančiai
nuskambėjusia Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovės, kompozitorės ir atlikėjos
Rūtos Šličkutės daina.
Renginio vedantysis Gintaras Zareckas priminė šios dienos reikšmę. Žodį tarė Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, skaudžiais tų įvykių prisiminimais bei pasakojimais
dalinosi jurbarkietė, Lietuvos dailiosios tekstilės Meistrė Mina Levitan-Babenskienė. Žuvusieji pagerbti
gėlėmis ir uždegtomis žvakelėmis.
Organizatorius Gintaras Zareckas
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6-ąją, Valstybės
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, jurbarkiečiai, kaip ir visa Lietuva, kasmet pasitinka
pakilios nuotaikos ir nekantriai laukia vakaro, kuomet kartu su viso pasaulio lietuviais gieda Lietuvos
himną.
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Jau nuo ryto ant vandens bokšto iškelta įspūdingo dydžio trispalvė pakėlė visiems nuotaiką ir
įtraukė į patriotiškų asmenukių šėlsmą. Jurbarkiečiai fotografavo, filmavo plevėsuojančią trispalvę,
sveikino vieni kitus ir dalyvavo ta proga surengtuose konkursuose.
Nugalėtojai paaiškėjo vakarinėje šventės dalyje, į kurią, beje, susirinko nemažas pulkas
kraštiečių, kuriems, kad laikas iki tautinės giesmės neprailgtų, koncertavo šaunūs atlikėjai – džiazo
muzikos stovyklos „Nauji vėjai 2019“ dalyviai, Jurbarko bardų klubas, Monika Čepaitė, „Interplay“ ir
Jurbarko kultūros centro vokalinė instrumentinė studija „Jada“. Muzika ir gera susirinkusiųjų nuotaika
išgainiojo lietaus debesis, o keli iškritę lašai nesugadino šventės ir Valstybės himno giedojimo. Susibūrę
prie scenos – kas susikibę rankomis, kas kiek nuošaliau sustoję – kartu su viso pasaulio lietuviais
jurbarkiečiai darniai sugiedojo „Tautišką giesmę“.
Organizatorius Gintaras Zareckas
\

„Nauji vėjai 2019“. Visą savaitę, nuo liepos 1 iki 7 dienos, Smalininkų technologijų ir verslo
mokykloje šurmuliavo džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai 2019“, sukvietusi Jurbarko krašto jaunimą,
besidomintį šia muzikos srove.
Kaip sakė stovyklos sumanytojai, Jurbarko kultūros centro vokalinės instrumentinės studijos
„Jada“ vadovas Gytis Gvozdas ir koncertmeisteris Vytis Binkauskas, stovyklos tikslas buvo skatinti
susidomėjimą estradine ir džiazo muzika Jurbarko rajone, tobulinti vietos muzikantų atlikimo
kompetencijas bei vienyti įvairaus amžiaus atlikėjus.

Stovykloje dalyvavę profesionalūs muzikantai, mokytojai Adomas Bitinas, Vytautas Bložė,
Viačeslav Krasnopiorov, Julija Rušinskytė, Albinas Gražulis, suteikė galimybę tiek vaikams ir jaunimui,
tiek suaugusiems Jurbarko krašto gyventojams – mėgėjams ir profesionalams – susipažinti su
naujausiomis grojimo metodikomis, tobulinti atlikimo techniką.
Stovyklos dalyviai ne tik rimtai ir sunkiai dirbo, bet ir pramogavo: sportavo, lankėsi
Smalininkų kartodrome, stebėjo Izraelio kino kūrėjų filmą „Buvau kadaise“ bei linksmai leido laiką.
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Na, o jau turimas bei stovyklos metu įgytas kompetencijas bei žinias jos dalyviai plačiajai
publikai pademonstravo dviejuose koncertuose: liepos 5-ąją – Smalininkų technologijų ir verslo
mokykloje, o liepos 6-ąją – Jurbarko Dvaro parke.

Žiūrovus sužavėjo būgnininkų atlikti afrikietiški ritmai ir visi nuostabūs vokalinės
instrumentinės studijos „Jada“ muzikantai bei solistės Augustė Pocevičiūtė ir Viltė Makevičiūtė.
Koncerte Jurbarke prie stovyklautojų prisijungė ir svečiai – Jurbarko bardų klubo nariai, atlikėja Morta
Čepaitė ir grupė „Interplay“.

Organizatorius Gytis Gvozdas
„Muzikos kava“. Visą savaitę (nuo rugpjūčio 17 iki 22 dienos) Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė) kvietė jurbarkiečius į renginį „Muzikos kava“, skirtą
mūsų miesto 760-osioms metinėms paminėti.
Ir rinkosi jie į glaudų ratą išgerti kavos ir prisiminti Jurbarko krašte gimusius, augusius ir vėliau
savo darbais išgarsėjusiais chorvedžius, kompozitorius ir dainininkus, kurių gausa galime pelnytai
didžiuotis. Čia gimė ir augo pučiamųjų orkestro „Trimitas“ įkūrėjas Vitas Žilius, kompozitorius,
dirigentas ir dainininkas Juozas Indra bei Lietuvos estrados pradininkas maestro Antanas Šabaniauskas.
Varlaukyje tebesaugomas vargonininko, dirigento ir kompozitoriaus Juozo Gudavičiaus atminimas. Dėl
okupacijos gimtinę palikę jau Jungtinėse Amerikos Valstijose užaugo ir šioje šalyje savo kūrybinį kelią
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pradėjo dainininkė Aldona Butkutė-Stempužienė ir kompozitorius bei dirigentas Darius Lapinskas.
Seredžiaus kraštas Lietuvai dovanojo ne vienoje srityje spėjusį pasireikšti kompozitorių, chorų
organizatorių ir dirigentą, muzikos publicistą, folkloristą, pedagogą ir visuomenininką Stasį Šimkų. Trys
broliai Sodeikos: Stepas, Antanas ir Stasys sukūrė daugybę vaidmenų operos scenoje, dirigavo chorams
ir paruošė ne vieną dainininką. Iš Žindaičių kilęs Vladas Baltrušaitis dainininko, pedagogo ir chorvedžio
kelią pradėjo Lietuvoje, o vėliau, kaip ir daugelis to meto menininkų, savo muzikinį darbą tęsė JAV.

Kiekvieno iš jų kūrybinis ir gyvenimo kelias buvo kupinas dramatiškų posūkių, apie kuriuos
susirinkusiems pasakojo K. Glinskio teatro režisierė D. Budrytė-Samienė, režisierės padėjėjas
Raimondas Buitkus ir šio teatro aktorė Monika Buitkuvienė. Į renginių ciklą „Muzikinė kava“ gražiai
įsipynė rugpjūčio 20 d. Jurbarko kultūros centro K. Glinskio teatro parodyta ištrauka iš spektaklio
„Amerika pirtyje“ (režisierė D. Budrytė-Samienė). Būtent šią dieną sukako lygiai 120 metų, kai
Palangoje pirmą kartą buvo pastatyta, klasika tapusi A. Keturakio pjesė. Jurbarke pirmą kartą ji buvo
suvaidinta 1905 m. ir į vieną vietą suvedė daug iš Jurbarko kilusių, žymių žmonių. Apsukrųjį kriaučių
Vincą tada vaidino kompozitorius Stasys Šimkus, piemenuko vaidmenį sukūrė Antanas Sodeika, o
spektaklį stebėjo tada dar gimnazistas, būsimas Valstybės teatro režisierius Konstantinas Glinskis.
Garsiai pareiškęs, kad jis yra kunigaikščio Vasilčikovo piemuo, be bilieto vaidinimo pasižiūrėti pateko
ir būsimasis maestro Antanas Šabaniauskas.
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Renginių ciklo „Muzikos kava“ metu susirinkusieji ne tik klausėsi muzikinių įrašų, renginių
vedėjų pranešimų, bet ir patys kėlė idėjas, kaip būtų galima įamžinti iš mūsų krašto kilusius muzikus.
Organizatorė Danutė Samienė
„Senjorai ir jaunystė I“. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė
Samienė) 2019 metais šventė šešiasdešimties metų veiklos sukaktį ir tai progai paminėti rengė teatro
meno šventę „Senjorai ir jaunystė“.

Rugsėjo 4 dieną teatras pakvietė žiūrovus į vieną iš šios šventės renginių – publicistinį
vaidinimą „Tiltai į tėviškę“ (režisierė ir scenarijaus autorė Danutė Budrytė-Samienė). Tą dieną į Jurbarko
kultūros centro salę atėję žiūrovai išvydo daug atgimusių istorinių asmenybių: Vydūną, Vladą
Baltrušaitį, Joną Žemaitį-Vytautą, Aleksandrą Stulginskį ir kitus. Nors ir netiesiogiai, bet scenoje
tarpusavyje kalbėjosi skaudžių istorinių įvykių į vieną vietą suvesti neeiliniai žmonės. Pasižiūrėti būtent
šio vaidinimo atvyko ir svečias iš Jungtinių Amerikos Valstijų Jonas Linas Juozevičius, kuris yra
prezidento A. Stulginskio anūkas.

Jau kitą dieną, rugsėjo 5-ąją, ponas J. Juozevičius pakvietė miesto mokyklų moksleivius ir
jurbarkiečius į renginį „Teatras ir istorija“. Antrojo Lietuvos Respublikos Prezidento anūkas
susirinkusiems padovanojo išsamią istorijos pamoką, per kurią kalbėjo apie Lietuvos valstybės
susikūrimą, valstybingumo atstatymą ir A. Stulginskio prezidentavimo laikotarpį. J. Juozevičius
neaplenkė ir skaudžiausio Lietuvos gyvavimo tarpsnio – okupacijos ir pirmosios tremčių bangos, kuri
neišvengiamai palietė jo šeimą ir perrašė ne tik A. Stulginskio, bet ir daugelio kitų likimus. Ne vienas šį
renginį matęs vėliau sakė, jog gavo neįkainojamą istorijos pamoką ir pakeitė savo požiūrį į antrąjį
Lietuvos Respublikos Prezidentą A. Stulginskį.
Visai kitokio pobūdžio renginys, suorganizuotas K. Glinskio teatro, įvyko rugsėjo 5 d.
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre (Viešvilėje) ir rugsėjo 6 d. Jurbarko kultūros centre.
Čia į kūrybines dirbtuves „Archaiškos austrų, suomių, lietuvių dainos“ jurbarkiečius pakvietė viešnia iš
Austrijos Maria Kapelari. Norinčių išgirsti, o svarbiausia – ir išmokti senoviškų dainų ir dainavimo tikrai
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netrūko. Tie, kas susidomėjo šiais renginiais, sužinojo ne tik kaip dainuojamos mums tolimų kraštų
liaudies dainos, bet ir mokėsi traukti lietuviškas sutartines.

Organizatorė Danutė Samienė
Rudens lygiadienis ir akcija „Visa Lietuva šoka“. Rugsėjo 20 dienos pavakare nuo Jurbarko
kultūros centro link Bišpilio piliakalnio patraukė keista procesija – ratukais dardėjo stilizuotas iš meldų
pagamintas ožys, lydimas Jurbarko kultūros centro folkloro grupių „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vad. B.
Bartkutė) dainininkų ir mažų bei didelių šokėjų iš Jurbarko kultūros centro, Jurbarko Antano Sodeikos
bei Šakių rajono meno mokyklų. Taip Jurbarke prasidėjo Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos
šventė bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuota akcija „Visa Lietuva šoka“.

Prie Bišpilio atvykusius šokėjus ir ten jau susirinkusius jurbarkiečius Jurbarko kultūros centro
mėgėjų meno kolektyvo vadovė Birutė Bartkutė supažindino su Rudens lygiadienio apeigomis,
susirinkusieji kartu su folkloro grupėmis „Imsrė“ ir „Imsriukai“ sukosi aplink laužą, aukojo ugniai
grūdus, dainavo, šoko, atsakinėjo į klausimus apie Antaną ir Joną Juškas, leido Imsrės upeliu stilizuotą
laivelį, iš kankorėžių dėliojo baltiškus simbolius, trypė etnografinius šokius kartu su akcijos „Visa
Lietuva šoka“ dalyviais.
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Visi norintys vaišinosi čia pat ant laužo verdama žolelių arbata ir sveikuoliškais sausainiais.
Organizatorės Birutė Bartkutė ir Justė Lukauskienė
„Senjorai ir jaunystė II“. Keturias dienas (nuo rugsėjo 27 iki 30) Jurbarko kultūros centre
vyko baigiamoji XI teatro meno šventės „Senjorai ir jaunystė“, skirtos Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro 60-mečiui, dalis, padovanojusi teatro meno gerbėjams daugybę puikių
renginių.
Pirmąją dieną (rugsėjo 27-ąją) pradėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos kolektyvas
„Linksmas“, pakvietęs mažuosius žiūrovus į Monikos Buitkuvienės režisuotą spektaklį „Pasaka prie
pasakos“. Nušurmuliavus vaidinimui žiūrovai jau rinkosi į mažąją kultūros centro salę, kur jų laukė
dokumentinių filmų kūrėja Agnė Marcinkevičiūtė. Jurbarkiečiams ji pristatė savo režisuotą juostą
„Raudonu ant balto“, pasakojančią apie rašytoją Romualdą Granauską.

Po dokumentinio filmo peržiūros žiūrovus į spektaklį „Mergaitė su degtukais“ (pagal H. K.
Anderseno pasaką) pakvietė Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras
„Skruzdėlė“ (vad. Daiva Kiršgalvienė). Į visai kitokio pobūdžio renginį jurbarkiečius subūrė režisierius
Albertas Vidžiūnas. Norintiems sužinoti kaip vyksta darbas profesionaliam teatre, buvo skirta jo vedama
kūrybinė laboratorija „Pirmoji repeticija“.

Penktadienį užbaigė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė
Samienė), kuris parodė neseniai pastatytą poezijos spektaklį „Camino vainikas“ pagal Antano Gailiaus
poeziją.
Antrąją šventės dieną (rugsėjo 28-ąją) pradėjo aktorė Virginija Kochanskytė, žiūrovams
dovanojusi spektaklį „Gyvenimas kaip graži kelionė“. Juoko ir gyvo bendravimo perpintas vaidinimas
nepaliko abejingų. Iškart po pasirodymo įvyko aktorės susitikimas su žiūrovais. Vėliau sekė paaugliams
ir jaunimui skirtas Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos teatro studijos „N-7“ spektaklis „Bloga
mergaitė“, pastatytas pagal Kristinos Gudonytės romaną „Blogos mergaitės dienoraštis“. Šį vaidinimą,
kuris žavėjo solidžia, brandžia paauglių vaidyba režisavo Janina Matekonytė-Antanėlienė. Pasibaigus
spektakliui žiūrovai jau skubėjo į susitikimą su aktore J. Matekonyte, kuri daugeliui žinoma kaip „panelė
Kristina“ iš legendinio serialo „Tadas Blinda“.
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Šeštadienio vakare žiūrovus į didžiąją kultūros rūmų salę surinko du iš eilės parodyti
spektakliai. Tai Birštono vienkiemio teatro vaidinimas „Kalboje – tautos stiprybė“ (režisierė Beata
Klimavičienė) ir Šakių Zanavykų teatro spektaklis „Kapinėse“, pastatytas pagal A. Čechovo apsakymus
(režisierė Gražina Guzovijienė).

XI teatro meno šventės „Senjorai ir jaunystė“ renginiai tęsėsi ir sekmadienį. Rugsėjo 29-ąją
Konstantino Glinskio teatro aktoriai aplankė mirusių kolegų kapus, o 12.00 val. susirinko į Jurbarko
Švč. Trejybės bažnyčią, kur buvo laikomos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius kolektyvo narius.
Vėliau, vidurdienį, Jurbarko kultūros centre įvyko susitikimas su scenografe iš Baltarusijos
Lidija Malašenko. Viešnia iš Minsko susirinkusiems pasakojo apie scenografijos kūrimo specifiką,
kostiumo ir scenografijos derinimo principus. Vakare jurbarkiečių jau laukė Priekulės Ernsto Vicherto
mėgėjų teatras (vad. Donatas Savickis), parodęs spektaklį „Šaktarpis“. 1994 m. šį vaidinimą buvo
pastatęs Konstantino Glinskio teatras, o šios inscenizacijos autorė yra Danutė Budrytė-Samienė.
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Rugsėjo 30 d. jurbarkiečius į savo vaidinimą pakvietė „Solo“ teatras, parodęs Birutės Mar
režisuotą (ji yra ir pjesės autorė) spektaklį „Lietuviškoji Nora“, pasakojantį apie legenda tapusią aktorę
Moniką Mironaitę, jos gyvenimą ir kūrybą. Scenoje lygiagrečiai buvo galima išvysti ir į vieną visumą
jungiančius M. Mironaitę išgarsinusios pjesės „Lėlių namai“ epizodus.

Pasibaigus daug emocijų dovanojusiam spektakliui, nuskambėjo paskutinis XI teatro meno
šventės „Senjorai ir jaunystė“ akordas. Viso festivalio metu spektaklius stebėjo ir potencialius Valstybės
teatro solisto Vlado Baltrušaičio nominacijos „Veidu į Lietuvą“ laureatus vertino komisija. Jos nuomone
muzikaliausia šventės „Senjorai ir jaunystė“ aktore tapo Konstantino Glinskio teatro aktorė Monika
Buitkuvienė, muzikaliausiu aktoriumi išrinktas Algis Kabašinskas iš Biržų vienkiemio teatro, o
muzikaliausiu kolektyvu – Biržų vienkiemio teatras.
Organizatorė Danutė Samienė
„Pykšt pokšt, tu negyvas“. Spalio 10-ąją jaunimo teatro gerbėjus į Jurbarko kultūros centrą
sukvietė Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. Birutė Šneiderienė), parodęs savo naujausią
spektaklį W. Mastrosimone „Pykšt pokšt, tu negyvas“. Spektaklis, kurio premjera Jurbarke įvyko kovo
mėnesį, vėliau buvo rodomas daugiausiai festivaliuose, išvykose, todėl „vaivorykštukai“ ir nusprendė jį
dar kartą pristatyti gimtojo miesto žiūrovams.
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W. Mastrosimone pjesėje nagrinėjami skaudūs paaugliško gyvenimo aspektai: patyčios,
nesiklausymas, nesupratimas, vienatvė, galiausiai peraugantys į smurtą. Pagrindinis herojus Džošas
jaučiasi nesuprastas nei bendraamžių, nei suaugusiųjų, o savo nevilčiai išreikšti pasirenka pačią
baisiausią išeitį – žudynes mokykloje ir namuose... Tačiau „vaivorykštukų“ sukurtas spektaklis neteisina
ir neaukština smurto. Priešingai, ilgai pats save įtikinėjęs savo veiksmų teisingumu, Džošas galiausiai
supranta, kad nužudydamas kitus jis nužudė save: savo svajones, savo ateitį, savo gyvenimą...
Organizatorė Birutė Šneiderienė
„Pamituvio armonika“. Ruduo – metas, kai po darbų gausos norisi trumpam prisėsti,
atsikvėpti, pabūti su artimais ir pasikrauti geros energijos, kad tamsūs vakarai nebūtų tokie liūdni.

Lapkričio 9 d. į Jurbarko kultūros centro salę rinkosi puikiai nusiteikę jurbarkiečiai – čia vyko
XVIII kapelų šventė „Pamituvio armonika“, skirta Žemaitijos metams. Renginyje laukė ne tik skambi
muzika ir gera nuotaika, bet ir daugybė smagių netikėtumų. Šiemet „Pamituvio armonikoje“ dalyvavo
kapelos iš įvairių Lietuvos kampelių: Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis),
Kybartų kultūros centro Virbalio kultūros namų kapela „Pliumpa“ (vad. Alfonsas Juškevičius ), Joniškio
Algimanto Raudonikio meno mokyklos liaudiškos muzikos kapela (vad. Edita Rudienė), Ukmergės
kultūros centro „Želvos armonikieriai“ (vad. Vaclovas Butkus), Linksmos liaudiškos muzikėlės grupė
„Pečius griūn“ iš Gargždų (vad. Artūras Petruoka), Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“
(vad. Jadvyga Žemliauskienė). Šventės svečiai – legendinis ansamblis „JONIS“ (vad. Pranciškus
Trijonis).

Visos kapelos atliko po tris nuotaikingus kūrinius. Kaip visuomet šventėje dalyvavusios
kapelos buvo ypač šiltai sutiktos Jurbarko žiūrovų. Na, o žiūrovai savo aplodismentų ir palaikymo gausa
balsavo už jiems labiausiai patikusią kapelą – jų sprendimu buvo išrinkta Kybartų kultūros centro
Virbalio kultūros namų kapela „Pliumpa“ (vad. Alfonsas Juškevičius ), kuriems atiteko žiūrovų prizas –
skanėstų maišelis.
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Pasibaigus renginiui ir atslūgus sceniniam jauduliui, trumpam pabendravimui susirinko visi
šventėje dalyvavę muzikantai.

Organizatorius Gintaras Zareckas
„mEFEKTAS“. Lapkričio 15 d. Jurbarko kultūros centre šurmuliavo jaunimas – vyko jau
trečiasis jaunimo talentų konkursas „mEFEKTAS“.
Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė)
‚mEFEKTO“ sceną pavertė oro uostu, kuriame darbavosi valytoja, rikiavosi stiuardesės, blaškėsi savo
reiso nerandantys keleiviai. Deja, pakilęs lėktuvas patyrė avariją, o lėktuvo keleiviai – vakaro vedėjai
„vaivorykštukai“ Matas Mankus ir Marija Vasiliauskaitė – atsidūrė negyvenamoje saloje, apsupti keistų
čiabuvių. Beje, „mEFEKTO“ scenarijų šiais metais parengė taip pat buvusi „vaivorykštukė“, o dabar –
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto režisūros studentė Laura Žičkutė, kurios studijų darbas ir buvo
šis renginys.

Šiemet konkurse ryžosi dalyvauti 11 atlikėjų ir grupių, pristačiusių žiūrovams ir komisijai savo
atliekamas dainas, sukurtus šokius. Komisijos, susidedančios iš Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvo vadovės Dalės Jonušauskienės, renginio rėmėjos Okasanos Mazur, renginių organizatoriaus
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ir rėmėjo Tado Radišausko, choreografės Evelinos Šauklienės, rėmėjo Lietuvos Respublikos Seimo
nario Ričardo Juškos padėjėjos Godos Vilkelienės, laukė nelengvas darbas išrinkti nugalėtojus ir
paskirstyti vietas konkurso dalyviams.

Pertraukose tarp konkurso dalyvių pasirodymų savo talentus žaismingose rungtyse galėjo
parodyti ir žiūrovai bei laimėti rėmėjo picerijos „Star pizza“ dovanų kuponus. Kol komisija tarėsi ir
rinko nugalėtojus susirinkusiesiems koncertavo Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ (vad. G.
Gvozdas).

Ankstesniuose ‚mEFEKTUOSE“ pirmąsias vietas užimdavo vokalistai, tačiau šiemet nuostabių
rėmėjų dėka atsirado galimybė skirti net dvi pirmąsias, tris antrąsias ir keturias trečiąsias vietas, todėl
komisijai išrinkti nugalėtojus buvo kiek lengviau.
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Pirmąsias vietas laimėjo puiki dainininkė Meidė Šlamaitė iš Tauragės moksleivių kūrybos
centro, atlikusi ukrainietišką dainą ir komisiją bei žiūrovus sužavėjusi tiek nepriekaištingu vokalu, tiek
tobulu sceniniu įvaizdžiu, bei šokėjos Vika ir Gabija iš Jurbarko, atlikusios savo kūrybos šokį. Antrąsias
vietas pasidalijo taip pat tauragiškė dainininkė Atėnė Ravinkaitė, jurbarkietės Milda ir Marija, atlikusios
originalią kompoziciją, kurioje derėjo dainavimas ir šokis, bei bigbendo „Jada“ vokalistės Augustė ir
Viltė. Trečiąsias vietas užėmė pernykštė „mEFEKTO“ nugalėtoja dainininkė Paulina Kerutytė iš
Jurbarko, šokių grupė „Era“ (vad. R. Žemelienė), jurbarkietė dainininkė Emilija Barčiauskaitė ir
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos šokių kolektyvas „Ievužė“ (vad. I. Janauskaitė). Na, o dvi
sėkmės vietos atiteko šokių kolektyvui „Ievužė“ iš Eržvilko (vad. I. Janauskaitė) bei vakaro svečio
bigbendo „Jada“ saksofonininkei Gabijai Štreimikytei už įspūdingą solo saksofonu.

Organizatorė Birutė Šneiderienė
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„Mokytojas-kūrėjas“. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras turi gražią
tradiciją – renginiais pasveikinti jubiliejų sulaukusius savo aktorius. Lapkričio 22-ąją šis kolektyvas
pakvietė žiūrovus į renginį „Mokytojas-kūrėjas“, kuris buvo skirtas 85-ąjį gimtadienį švenčiančiam
aktoriui Juozui Karvauskui pagerbti.

Jubiliatas daug metų dirbo mokytoju ne tik Lietuvoje, bet ir mokytojavo Afrikoje, todėl renginio
metu dominavo dvi temos – teatras ir mokykla. Mažiausieji K. Glinskio teatro nariai žiūrovams
žaismingai priminė keletą faktų iš J. Karvausko biografijos ir gražią sukaktį švenčiančiam aktoriui
padovanojo humoristinį pasakojimą. Tuo tarpu ne vienerius metus scenoje kartu praleidę kolegos
mokytojai skyrė jaudinančiai tą vakarą nuskambėjusius eilėraščius. Poezijos posmų, biografijos faktų ir
dainų, kurias jubiliatui dovanojo Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto Viešvilės skyriaus vokalinis
ansamblis „Vėtrungė“ (vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė) netrūko viso teatralizuoto koncerto
metu.
Buvusį kolegą sveikino ir Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė bei šios
bendruomenės vardu kalbėjusi Jurbarko rajono tarybos narė Liudmila Norkaitienė. Tuo tarpu pats,
humoro jausmo nestokojantis jubiliatas J. Karvauskas ne tik dėkojo už sveikinimus, bet ir žadėjo
žiūrovus dar džiuginti savo vaidmenimis.
Organizatorė Danutė Samienė
„Susitikimai dainoje“. Lapkričio 30-osios popietę į Jurbarko kultūros centrą rinkosi
ištikimiausi muzikos mylėtojai – čia vyko chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, skirta
kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms.
Šventę pradėjo gražus Juozo Naujalio gimtinės – Raudondvario – kultūros centro jaunučių ir
suaugusiųjų choro „Svajonė“ (vad. Renata Mišeikienė) pasirodymas – muzikinis spektaklis
„Vargonėliai“ (rež. Andrius Kurienius), pasakojantis apie Juozo Naujalio vaikystę, užgimusią meilę
muzikai ir kelią į mokslus.
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Vėliau scenoje vieni kitus keitė svečių ir šeimininkų chorai: Jurbarko kultūros centro moterų
choras „Lelija“ (vad. Dalė Jonušauskienė), Palangos kultūros ir jaunimo centro moterų vokalinis
ansamblis „Guboja“ ir Jūros šaulių vyrų choras (vad. Rimgaudas Juozapavičius), Raudondvario kultūros
centro mišrus choras „Svajonė“ (vad. Renata Mišeikienė) ir Jurbarko kultūros centro jaunimo mišrus
choras (vad. Danutė Lapienė).

\

Renginio pabaigoje scenoje sustojo, vos į ją betelpantis, jungtinis choras, kuris atliko bendrą
kūrinį – J. Naujalio ir Maironio „Už Raseinių ant Dubysos“. Po gražių Jurbarko kultūros centro
direktorės Aidos Bliundžiuvaitienės sveikinimo ir padėkos žodžių, jungtinio choro atliekama galingai
nuskambėjo finalinė daina – J. Naujalio ir Maironio „Lietuva brangi“, kuriai pritarė ir visi koncerto
klausytojai.

Kaip pradėdama šventę sakė renginio vedėja Birutė Šneiderienė: „Daina kaip žmogus – ji
gimsta ir gyvena, džiaugiasi ir liūdi... Ir jei ji gera, toji daina, ji nemiršta, ji išlieka amžinai, ir žmonės ją
perduoda vienas kitam – iš širdies į širdį“. Todėl labai džiugu, kad Jurbarko kultūros centre dirbančių
žmonių, jų vadovaujamų kolektyvų dėka amžinoji, nemirtinga daina skamba ir skambės mūsų mieste,
jungdama širdis ir žadindama pasididžiavimą savo šalimi ir tauta.
Organizatorė Dalė Jonušauskienė
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„Sukurk Kalėdas savo rankomis“. Gruodžio 5 ir 6 dienomis Jurbarko kultūros centre vyko
edukaciniai seminarai „Sukurk Kalėdas savo rankomis“, kurių metu Jurbarko kultūros centro folkloro
grupių „Imsrė“ ir „Imsriukai“ vadovė tautodailininkė Birutė Bartkutė vaikus ir suaugusius mokė
kalėdinių žaisliukų ir kalėdinių dekoracijų gamybos iš šiaudų, samanų bei kitos gamtinės medžiagos.

Jurbarkiečių ir miesto svečių, panorusių išmokti ir savo rankomis sukurti originalias kalėdines
dekoracijas, netrūko: seminare dalyvavo Jurbarko Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo progimnazijų
pradinių klasių mokiniai ir mokytojai, o antrąją dieną – ir nemažas būrys Šakių rajono mokyklų
pedagogų, itin susidomėjusių šiaudinių eglės papuošimų gamyba.
Džiugu, kad šiais masinės gamybos ir plastikinių blizgučių laikais, vis dar išlieka
susidomėjimas liaudies tradicijomis ir noras patiems papuošti savo šventes.
Organizatorė Birutė Bartkutė
Miesto eglės įžiebimo šventė. Gruodžio 6 dieną į visą Lietuvą apimantį prieššventinį šurmulį
įsiliejo ir Jurbarkas – Dvaro parke įžiebta miesto eglutė.
Šventė parke prasidėjo dar gerokai iki sutemstant: jau nuo popietės aplink eglutę įsikūrė
kalėdinės mugės palapinės, kuriose buvo galima paskanauti karšto maisto, pasišildyti kava ir arbata,
įsigyti naminės duonos, šventinių kepinių, kalėdinių dekoracijų, šiltų pirštinių bei kojinių, rankų darbo
muilo ir dar nesuskaitomą daugybę pačių įvairiausių dalykų...

Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro požemiuose vaikų laukė pats Kalėdų senelis su
Seniais besmegeniais... Vaikučiai Kalėdų pašte galėjo palikti savo laiškus, o seneliui išsakyti savo
slapčiausius troškimus bei didžiausius norus ir įsiamžinti su juo kalėdinėje fotosesijoje... O po parką
šėliojo ir vaikučius bei jų tėvelius kalbino žaismingi žvėreliai – jaunieji Jurbarko kultūros centro vaikų
ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai.
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Eglutės įžiebimo šventė prasidėjo vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ pasirodymu – šviesia ir
šilta šventine istorija pagal A. de Sent-Egziuperi „Mažojo princo“ tekstus su baltu angelu, mažu vaikeliu
ir daugybe žmonių, kurie blaškosi po pasaulį, augina viename sode 5000 rožių ir vis kažko ieško, nors
tai, ko jie ieško telpa „vienoje rožėje ir gurkšnyje vandens“... Po Kalėdų senelio, Jurbarko rajono
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos
sveikinimų, parką nutvieskė įspūdingas ugnies šou – misterija „Legenda apie Kalėdų sergėtojus“, kurio
pabaigoje lempučių girliandomis nušvito ir kalėdinė eglė. Šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai...
Organizatorius Gintaras Zareckas
„Kaip Žalnierius su Velniu kovojo“. Gruodžio 7 dieną Jurbarko kultūros centre vyko
tradicinis, metus vainikuojantis, renginys – teatralizuotas mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Kaip
Žalnierius su Velniu kovojo“. Spektaklis, sukurtas pagal Simono Daukanto surinktą žemaičių tautosaką,
buvo skirtas Žemaitijos metams paminėti.

Vakaro pradžioje Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė
apdovanojimus ir padėkas rajono kultūros įstaigų darbuotojams: bene iškiliausiu mūsų rajono
apdovanojimu – Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įvertinta ilgametė
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Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatoriaus Gintaro Zarecko veikla, Jurbarko rajono
savivaldybės mero padėkos įteiktos Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojoms:
bibliotekininkėms Giedrei Jasinskienei, Laimutei Keterienei, Liudai Neverdauskei, Violetai
Šoblinskaitei, Erikai Žievienei, Vilijai Platonovienei ir direktorei Rasidai Kalinauskienei, Jurbarko
kultūros centro darbuotojams: mėgėjų meno kolektyvų vadovams Danutei Samienei, Birutei Bartkutei,
Dalei Jonušauskienei, Birutei Šneiderienei, Danutei Lapienei, Adolfui Lapei, Jolantai Telišauskienei,
Petrui Pojaviui, ūkio dalies vedėjai Skaidrai Pažereckaitei ir direktorei Aidai
Bliundžiuvaitienei, Jurbarko krašto muziejaus darbuotojams: muziejininkėms Adelijai Meizeraitienei ir
Gabijai Viduolytei bei direktorei Lilijai Jakelaitienei, Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo
kapelos vadovui Jonui Apoliui Grygartui.
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Po apdovanojimų ir Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus bei Lietuvos
Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos sveikinimų scenoje įsisiūbavo veiksmas: išklausęs dvaro
muzikantų (bigbendo „Jada“ ir solistės Augustės Pocevičiūtės (vad. G. Gvozdas) atlikto kūrinio,
Žalnierius (Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) aktorius Raimondas Buitkus) prisipažino, kad
jau 40 metų tarnauja šiame dvare, Jurbarko kultūros centru vadinamame, kad labai pasiilgo tėviškės,
giminių ir artimųjų ir paprašė Pono (Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktoriaus Jono
Tamošaičio) išleisti jį namo. Ką gi darys Ponas, labai jam gaila Žalnierių išleisti, tačiau, apdovanojęs jį
stebuklingais daiktais: mėtos šakele, dūdele ir aguonos grūdeliais, palydėjęs dvaro ponių ir ponų
(mišraus vokalinio ansamblio „Šilas“ (vad. A. Lapė) atlikta atsisveikinimo daina, išleido...

Ir patraukė Žalnierius namo per gūdų mišką... Pakeliui sutiko miškinukus (liaudiškų šokių
studijos „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) vyresniųjų grupė), gražų šokį bešokančius, ir miško sargą
(Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorius Edmundas Paulis), kuris taip išsigando Žalnierių pamatęs, kad
visas rodykles, rodančias kelią prie Laimės, Turtų ir Velniavos, pametė ir pats pasiklydo...
Susapnavęs gražią tėviškės viziją (jaunimo mišrus choras (vad. D. Lapienė) daina),
neišsigandęs piktų plėšikų (liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė) ir jų atamanės
(Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorė Edita Riaukienė), Žalnierius parsigavo namo, į savo kaimą, bet čia,
deja, ne viskas buvo gerai... Visi kaimiečiai, giminės ir kaimynai, buvo dingę, o kaimelio smuklėje buvo
įsikūręs pats Velnias (Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorius Mindaugas Dilys) su savo raganų (moterų
vokalinio ansamblio „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė) svita.
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Velnias, žinia, pabandė Žalnierių užkerėti... Tačiau, padedamas Pono dovanotos mėtos šakelės,
Žalnierius atvėrė keistąsias smuklės duris, už kurių skambėjo Angelų (kapelos „Santaka“ (vad. P.
Pojavis) giesmės ir sužinojo, kaip gali Velnią įveikti.

Veltui Velnias bandė Žalnierių gundytojomis (merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“
(vad. K. Donauskienė) užleisti, turtais (folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) suvilioti, baubais
(vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) išgąsdinti. Žalnierius niekuo
nesusiviliojo ir neišsigando...
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Tuomet Velnias griebėsi paskutinio kozirio ir pasišaukė bėdas (moterų choras „Lelija“ (vad. D.
Jonušauskienė), tačiau ir toms nepavyko Žalnieriaus savo pančiais apraizgyti – Pono įduota stebuklingoji
dūdelė padėjo... Įtūžęs Velnias pats stojo į kovą, mojuodamas pragarišku trišakiu, tačiau iš išbertų
aguonos grūdelių stojo stebuklinga kariuomenė (šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ (vad. J.
Telišauskienė) ir besispardantį Velnią išnešė velniop...

Laimingas Žalnierius atvėrė paslaptingąsias smuklės duris, pro kurias išgarmėjo visi ten Velnio
uždaryti jo kaimynai ir giminės... Pasaka baigėsi, kaip ir kasmet, žiūrovams atnešdama Šviesą ir Viltį, ir
Tikėjimą, kad kiekvienos baisios istorijos pabaiga būtinai turi būti laiminga...

Organizatorius Gintaras Zareckas
„Sniego malūnas“. Kasmet prieš Šv. Kalėdas Jurbarko kultūros centro darbuotojai mažuosius
jurbarkiečius nudžiugina vis nauju spektakliu. Taigi, gruodžio 20-21 dienomis kultūros centre
šurmuliavo vaikučiai, susirinkę pasižiūrėti nuotaikingo vaidinimo „Sniego malūnas“.
Prieš spektaklį vaikus sutiko linksmi ir pašėlę įvairių pasakų personažai – jaunieji vaikų ir
jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktoriai, kurie šoko, dainavo ir padėjo visiems
susirinkusiesiems susikurti tikrai pasakišką nuotaiką. Galbūt dėl to pilnutėlė vaikų salė nuščiuvusi sekė
scenoje vykstantį veiksmą.
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Nuotaikingame spektaklyje buvo pasakojama apie piktąją raganą ir jos pagalbininkes varnas,
kurios nenori, kad ateitų žiemą ir Kalėdos. Todėl sustabdo sniego malūną ir užmigdo tris malūnininkus,
kuriuos, padedami draugų, iš miego prikelia kiti spektaklio personažai: šuniukas, kiškis ir lėlytė.

Po spektaklio visi norintys vaikučiai pabiro po Jurbarko kultūros centro sceną, kur jų laukė
susitikimas su Kalėdų seneliu, smagūs žaidimai, kalėdinės dainos ir saldžios dovanėlės.
Organizatorė Birutė Šneiderienė
„Kalėdiniai susitikimai“. Gruodžio 21 d. Jurbarko parodų ir koncertų salėje (cerkvėje) vyko
šiltas ir jaukus koncertas „Kalėdiniai susitikimai“, kurį dovanojo Jurbarko kultūros centro berniukų
choro „Bildukas“ ir jaunimo mišraus choro (vad. D. Lapienė) dainininkai. Susitikti su šauniaisiais
Jurbarko choristais ir paklausyti jų puikių dainų susirinko gausus būrys jurbarkiečių.

Prie jaunimo mišraus choro prisijungė ir buvusi choristė Andžela Jagminaitė, kuri susirinkusius
džiugino nuostabiu balsu bei atliekamomis dainomis. Koncerto pabaigoje gražiausias dainas
susirinkusiems dovanojo charizmatiškieji berniukų choro „Bildukas“ dainininkai, kuriuos publika sutiko
ypač šiltai.
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„Kalėdiniai susitikimai“ neprailgo nė vienam – čia skambėjo gražiausios dainos ir melodijos, o
ore tvyrojo pati geriausia šventinė nuotaika!
Organizatorė Danutė Lapienė
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II SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS
Jurbarko kultūros centras bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu,
Vytauto Didžiojo universitetu, Sovetsko (Rusija) istorijos muziejumi, Jurbarko švietimo centru,
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla. 2019 metais
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Jurbarko rajono
jaunimo iniciatyvos centru. Bendradarbiavimo sutartys su šiomis organizacijomis pasirašytos siekiant
gerinti ir plėsti kultūrinę veiklą, didinti jaunimo aktyvumą kultūros srityje bei kartu organizuoti įvairius
kultūrinius renginius.
Kultūros centras visada noriai bendradarbiauja su kitomis, ne tik Jurbarko rajono, bet ir visos
Lietuvos įstaigomis, prisideda ir padeda įgyvendinti įdomias ir įkvepiančias idėjas.
„Krištolinės lelijos“. Vasario 9 d. Jurbarko kultūros centre įvyko Jurbarko rajono savivaldybės
padėkos diena „Krištolinės lelijos“. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pirmąjį kartą tokius
padėkos ženklus įteikė rajono gyventojams ar su Jurbarku susijusiems asmenims už pasiekimus 2018
metais.

Nominacijai „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo,
meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ buvo pasiūlyti Jurbarko kultūros
centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Jolanta Telišauskienė, Jurbarko komiteto Vokietijoje
Krailsheimo mieste vicepirmininkė Ligita Hofmann Upstas, automobilių sporto atstovas Aidas
Valuckas. Apdovanojimas įteiktas Jolantai Telišauskienei.
Nominacija „Už naujų technologijų taikymą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų
paiešką, darbo vietų sukūrimą“ įteikta lazerinių technologijų mokslininkei Linai Grinevičiūtei.
Nominacijai „Įgyvendinusiems Jurbarko kraštui svarbius projektus“ pasiūlyti Smalininkų
senovinės technikos muziejaus įkūrėjas Justinas Stonys ir AB „Jurmelsta“ direktorius Kęstutis
Naujokas. „Krištoline lelija“ apdovanotas Justinas Stonys.
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Nominacija „Savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems“ įteikta Viešvilės
Kristaus atsimainymo parapijos klebonui Kęstučiui Pajaujui.
Nominacijai „Už rajono savivaldybės etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą“ pasiūlyti
Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai Margarita ir Petras
Baršauskai, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė Birutė Bartkutė, Veliuonos
kultūros centro Raudonės skyriaus meno vadovė Birutė Jurkšienė. „Krištoline lelija“ apdovanoti
Margarita ir Petras Baršauskai.
Nominacijai „Už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą, pilietines
iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo gerinimą“ pristatyti Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato bendruomenės
pareigūnas Ramūnas Budrius ir Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ prezidentė Onutė
Čirvinskienė. Apdovanojimas įteiktas Ramūnui Budriui.
Nominacija „Už atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse sąjungose“
įteikta ilgametei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narei Antaninai Tunaitienei.
Nominacija „Už veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų
bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu“ skirta Jurbarko liuteronų evangelikų diakonijos
„Jurbarko sandora“ vadovui kunigui Mindaugui Kairiui.
Nominacijai „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ pasiūlytos trys
gydytojos – Regina Bulotienė, Elena Janušienė, Janina Norkienė. Apdovanota Regina Bulotienė.
Nominacijai „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų,
socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę“ buvo pasiūlyti pilietinio
projekto „Mano svajonė“ iniciatorius Džeraldas Kiulkaitis ir Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto
bendrijos pirmininkė Kristina Vančienė. „Krištolinės lelijos“ įteiktos Džeraldui Kiulkaičiui.

Nominantams ir visiems susirinkusiems šventinę nuotaiką kūrė Šakių cirko „Šypsena“ artistai,
puikus seserų duetas „Sorelle di canto“ ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“
(vad. Jolanta Telišauskienė) šokėjai.
„Šimtakojis“. Vasario 26 d. Jurbarko kultūros centre įvyko X-osios Lietuvos vaikų ir jaunimo
teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ Jurbarko rajono turas.
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Labai džiugu, kad apžiūroje dalyvavo du Jurbarko rajono teatrai: Jurbarko kultūros centro vaikų
ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. Birutė Šneiderienė) ir Eržvilko gimnazijos mažasis teatras
„Spindulys“ (vad. Jolita Mockaitienė).
Pilnutėlei žiūrovų salei „Vaivorykštė“ pristatė spektaklį pagal L. Razumovskajos dramą
„Namo!“ (rež. B. Šneiderienė), o „Spindulys“ – jaunatvišką E. Aleknaitės komediją „Žiebtuvėlis“ (rež.
J. Mockaitienė).

Apžiūroje dalyvaujančius teatrus pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, o kompetentinga komisija, susidedanti
iš Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojo Sauliaus Ambrazaičio, Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijos mokytojos Daivos Malskytės bei Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Genovaitės
Grigucevičienės, tolimesniame – regioniniame – ture dalyvauti pasiūlė vaikų ir jaunimo teatrui
„Vaivorykštė“.
„Tramtatulis“. Vasario 28 d. Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje rinkosi liaudies kūrybos
gerbėjai – čia vyko VIII-ojo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso
„Tramtatulis“ vietinis turas, kuriame panoro dalyvauti aštuoni jaunieji liaudies kūrybos atlikėjai.
Susirinkusiuosius liaudiškais žaidimais ir rateliu pasveikino Jurbarko kultūros centro folkloro
grupė „Imsriukai“ (vad. Birutė Bartkutė), o po komisijos pirmininko, Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijos mokytojo Sauliaus Ambrazaičio sveikinimo žodžio, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Bakšys vieną po
kito kvietė pasirodyti jaunuosius atlikėjus.

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtinė Gintė Šakaitytė (7 metai, vad. Reda
Pinaitienė) padainavo dvi lietuvių liaudies dainas: lopšinę „Tu, saulute vakaran“ ir dainelę „Staugia
vilkas pagiry“.
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Po jos pasirodė trys Jurbarko kultūros centro folkloro grupės ,,Imsriukai“ (vad. Birutė
Bartkutė) dainininkės. Miglė Šleževičiūtė (9 metai) atliko dainas ,,Avinėlis nabagėlis“ ir ,,Tu gegute”,
Emilija Golubovskaja (9 metai) – „Užteka saulužė“ ir „Ant ant kalno putinas“, o Gabija Petravičiūtė (11
metų) – „Serbenta uoga žalioji“ ir „Ant tėvelio didžio dvaro“.
Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Šebukai“
(vad. Lina Lukošienė) narys Linas Venckus (13 metų) papasakojo pasakėlę „Apie vištytę ir gaidelį“ ir
linksmą istoriją „Kaip švents Petras nuplika“. Jaunoji atlikėja iš Eržvilko kultūros centro Emilija
Barčauskaitė (15 metų, vad. Leonas Greičius) bandonija atliko du instrumentinius kūrinius: Nežinomo
kompozitoriaus valsą ir Stanislovo Sabonaičio polką.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos moksleivis Andrius Vilkelis (16 metų, mok.
Vilija Bartusevičienė) visus sužavėjo ,,Kvieslio byla“ iš Antano ir Jono Juškų surinktos vestuvių
tautosakos, o Eržvilko kultūros centro atstovas Simonas Stankaitis (18 metų, vad. Gintarė Stirbienė) –
oracija „Žosmė ir nusprendimas (dekretas) Piršlio marop (ant smerties)“ taipogi iš Antano ir Jono Juškų
vestuvių tautosakos.

65

Konkurso komisija, į kurią be Sauliaus Ambrazaičio taip pat įėjo Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jaramavičienė bei
Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
mokytoja Jadvyga Žemliauskienė, vienbalsiai nusprendė, kad visi dainininkai, muzikantai ir pasakotojai
yra verti dalyvauti konkurso regioniniame ture.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-ąją šventiniai renginiai prasidėjo Šv.
Mišiomis už Lietuvos Nepriklausomybę Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje.

Vėliau aikštėje prie Vytauto Didžiojo paminklo iškilmingoje rikiuotėje rikiavosi Krašto apsaugos
savanoriai ir šauliai – vyko tradicinė Jurbarko krašto šaulių priesaikos ceremonija, skambėjo gražūs
sveikinimai, nugriaudėjo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno
apygardos 2-osios rinktinės karių salvės.
Nepabūgę permainingo pavasario oro jurbarkiečiai, pasipuošę tautine atributika, džiaugsminga
ir spalvinga eisena patraukė link savivaldybės aikštės, kur jų laukė įsiamžinimas šventinėje nuotraukoje,
suformuojant trečiąjį žodžio „LIETUVA“ skiemenį „VA“, ir kareiviška košė. Primename, kad šią jau
gražia tradicija tapusią eiseną inicijavo Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga vykusius renginius vainikavo Jurbarko kultūros
centre vykusios garbingų apdovanojimų iškilmės, kurių metu apdovanoti gimtąjį kraštą garsinantys
jurbarkiečiai – menininkai ir valstybės gynėjai.

Apdovanojimai įteikti iškilmingo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu, kuriame
šįkart dalyvavo ne tik savivaldybės meras, tarybos nariai, Lietuvos Respublikos Seimo narys, bet ir visi
į šventinį renginį susirinkę svečiai bei žiūrovai.
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos auklėtinė Austėja Tenikaitytė tarptautiniame piešinių
konkurse „Taikūs miestai“ laimėjo 3 vietą ir pelnė Hirošimos miesto mero padėką. Kartu su ja pagerbta
ir mokytoja Inesa Bosaitė. Apdovanojimo ceremonija bus paskelbta Hirošimoje esančios pasaulinės
organizacijos „Merai už taiką“ interneto svetainėje. Vardinės dovanos įteiktos 2018 metų
pilietiškiausiems Jurbarko krašto šauliams.

Iškilmingiausias vakaro momentas – dar vieno garbės piliečio vardo įrašymas į Jurbarko istoriją.
Garbės piliečio regalijos įteiktos muzikui, kompozitoriui, pedagogui Kęstučiui Vasiliauskui, nuo 1967
metų iki šiol dirbančiam Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje smuiko mokytoju. Šio visiems
puikiai pažįstamo jurbarkiečio kūryba per kelis dešimtmečius tapo neatsiejama Jurbarko muzikinio
ir kultūrinio gyvenimo dalimi. Per daugiau kaip 50 metų surengta daugybė koncertų, sukurta per 150
muzikinių kūrinių, išleistas poezijos rinkinys, ne kartą dalyvauta dailės parodose. K. Vasiliausko
sukurtos dainos „Žemėj Lietuvos“, „Brangiausios spalvos“ ir kitos jau tapo liaudies dainomis,
jos nuolat skamba Lietuvoje ir užsienyje. Skambėjo jos ir Garbės piliečio regalijų autoriui įteikimo
metu.
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Puikų ir įspūdingą šventinį koncertą apdovanotiesiems ir visiems žiūrovams dovanojo Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.
„Žiobrinės“. Gegužės 4 d. Jurbarko mažųjų laivelių prieplaukoje vyko jau 5-oji tradicinė šventė
„Žiobrinės 2019“. Klasterio „Panemunių turai“ organizuotame renginyje vyko įvairios atrakcijos,
susirinkusieji ragavo gardžios žuvienės ir ant laužo kepto žiobrio, kuris yra pripažintas Lietuvos tautinio
paveldo patiekalu. Šventės metu buvo renkamas žiobrių karalius – skaniausią žuvį paruošęs kepėjas.
„Žiobrinėse“ netrūko skambios muzikos bei geros nuotaikos, kurią dovanojo Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro (vad. Danutė Samienė) aktoriai ir folkloro grupė „Imsrė“ (vad. Birutė
Bartkutė).

Apsilankę Žiobrinėse jurbarkiškiai turėjo galimybę susitikti ne tik su prezidentu Antanu Smetona
ir kitais tarpukario Lietuvos aukštuomenės atstovais, kuriuos įkūnijo Konstantino Glinskio teatro
aktoriai, bet ir su šių laikų įžymybe – žmogumi, suradusiu Nepriklausomybės akto originalą, istoriku
prof. Liudu Mažyliu.
Jurbarko miesto ir verslo dienos. Kasmet gegužės pradžioje atgyja senoji Jurbarko Kauno
gatvė – tradiciškai ją užplūsta prekeiviai ir menininkai, nes Jurbarke tuomet vyksta miesto ir verslo
dienos.
Šventiniai renginiai prasidėjo gegužės 3-ąją, penktadienį, Verslumo forumu Jurbarko turizmo ir
verslo informacijos centro konferencijų salėje. Šventės dalimi tapo ir Kauno pučiamųjų instrumentų
orkestro „Ąžuolynas“ koncertas Jurbarko kultūros centre ir muzikinis vakaras kavinėje „Liuksas“,
kuriame koncertavo jaunosios Jurbarko krašto atlikėjos Paulina Kerutytė, Emilija Barčauskaitė ir Marija
Vasiliauskaitė.
Gegužės 4-ąją jau nuo ankstaus ryto Kauno gatvėje prasidėjo amatininkų mugė, kurioje
permainingo oro nepabūgę jurbarkiečiai ir miesto svečiai galėjo įsigyti visko, ko geidė širdis: kas namų
gamybos maisto produktų, kas dailės dirbinių, o kas ir augalų sodybai pasipuošti...
Susirinkusiuosius su švente sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, vicemeras Daivaras Rybakovas, Vilniaus jurbarkiškių klubo prezidentas Romas Dainius,
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Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius ir Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė.

Scenoje ir prie jos vieni kitus keitė dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Koncertavo Jurbarko
kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė), choreografės
Redos Žemelienės vadovaujamų baleto studijos „O, vaikyti“, Jurbarko Anatano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos šokių studijos „Era“, šokių studijos „Ader“, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
šokių studijos šokėjai, Kauno gatve pražygiavęs ir visus savo muzika išjudinęs Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų orkestras „Šventė“ (vad. V. Bakšys). Jurbarko kultūros centro
kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis) ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė),
choreografės Ievos Janauskaitės iš Eržvilko parengti šokėjai, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos dainininkės (vad. G. Mikšienė) Emilija Barčauskaitė, Jogailė Gustaitytė ir Paulina Kerutytė,
Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos „Strazdas“ (vad. R. Šličkutė) mažieji dainininkai.

Puikias dainų ir šokių programas pristatė Naujamiesčio progimnazijos ir Vytauto Didžiojo
progimnazijos mokiniai, o taip pat viešnios iš Tauragės. Žiūrovus sužavėjo pirmą kartą Jurbarke vykęs
aktyvių ir sportiškų mamyčių ir vaikučių flashmobas. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos
dizaino ir modeliavimo studija (vad. J. Povilaitienė) scenoje pristatė dvi rūbų kolekcijas: Mažosios
Lietuvos tautinio kostiumo ir jaunimo mados „Sparnuoti vyrukai“, o Romarikos šilko namai (vad. R.
Pikelienė) – rankomis tapytų šilko tunikų kolekciją „Susitikimai laukinėje gamtoje“.
Aikštelėje prie turgaus vyko gatvės krepšinio 3x3 turnyras.
O vakare Kauno gatvėje nugriaudėjo šventinis koncertas, kuriame pasirodė Jurbarko kultūros
centro vokalinė instrumentinė studija „Jada“ (vad. G. Gvozdas), Paulina Kerutytė, Egidijus Sipavičius
ir Vaidas Baumila. Koncertą užbaigė grupė „Trivašis“.
Gatvės muzikos diena. Gegužės 18 d. Lietuvos miestų ir miestelių gatves kaip ir kasmet užplūdo
gatvės muzikantai – jau dvyliktą kartą vyko Gatvės muzikos diena.
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Jurbarke tądien nuo ankstyvo ryto skubančius į turgų miestelėnus sutiko smagios Jurbarko
kultūros centro kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) melodijos. Vėliau kapela džiugino į parduotuvę
„MAXIMA“ (Algirdo g.) užsukusius jurbarkiškius ir miesto svečius, o nuo 11 val. jos muzikantai
patraukė į skverelį prie „Liukso“ kavinės.
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Skverelis prie „Liukso“ muzika skambėjo ir spalvomis džiugino akis dar ilgai: čia puikų koncertą
surengė ir Jurbarko bardų klubo nariai, o Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus
mokiniai, vadovaujami mokytojos I. Bosaitės, muzikos garsus išreiškė spalvomis, pasirinkę originalų
išraiškos būdą – tapybą ant skrybėlių.
Muzika skambėjo ir riedlenčių parke prie Imsrės, kur vyko paspirtukų, BMX dviračių ir
riedlenčių varžybos, ir šventinę nuotaiką kūrė DJ SKY.
Kariuomenės ir visuomenės diena. Ankstyvą gegužės 19 d. rytą, tęsiant partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginių programą, šimtai kariškių, šaulių bei civilių
asmenų, rinkosi Paskynų gyvenvietėje, Jurbarko rajone. Tikslas aiškus ir kilnus: įveikti 12,5 km. žygį
pėsčiomis iš Paskynų gyvenvietės iki prezidento, generolo Jono Žemaičio - Vytauto bunkerio (kitaip
vadinama trečioji Lietuvos prezidentūra) ir vėl grįžti į Paskynus.

Kariuomenės ir visuomenės diena, skirta IV Lietuvos prezidento Jono Žemaičio 110-sioms
gimimo metinėms baigėsi žygiu Šimkaičių girioje prie gen. Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės.
Renginyje dalyvavo žygeiviai, skautai, aplinkinių miestelių gyventojai, Lietuvos kariuomenės vadai,
Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras renginius,
skirtus gen. Jono Žemaičio atminimui, pradėjo prieš 15 m. 2004 m. įvyko projektas „Istorija ir teatras“,
skirtas J. Žemaičio 95-sioms gimimo metinėms. O 2006 m. minint Jurbarko miesto 395 metines, prie
bunkerio teatralizuotas vaidinimas sukvietė jurbarkiškius ir miesto svečius. 2009 m. J. Žemaičio 100mečio ir Baltijos kelio 20-mečio paminėjimui, Konstantino Glinskio teatras vadavietėje surengė
kompoziciją „Eržvilko partizanai“. 2018 m. gruodžio 22 d., minint partizanų deklaracijos 70-metį,
surengtas grimo seminaras ir teatro rekonstrukcija projekte „Partizanų Lietuva“. 2019 „Adventure“
Vilniuje pristatyta kompozicija „J. Žemaitis-Vytautas. Prezidento vadavietė”. Jurbarko teatralai
nepamiršta ir med. sesers M. Žiliūtės atminimo, kuris pagerbiamas prižiūrint jos kapą Jurbarko kapinėse,
prisimenam renginyje „Mėlynos vosilkos“. Ir 2019 m. gegužės 19 d., J. Žemaičio 110-ųjų metinių
renginys, kuriame Konstantino Glinskio teatras jau tik dalyviai. Tradicija perimta ir gyvuoja!
„Garso architektūra“. Gegužės 22-ąją į Jurbarko kultūros centrą visus besidominčius muzika,
kinu ar teatru, o ir šiaip smalsius žmones ne tik iš Jurbarko miesto ar rajono, bet ir svečius iš Šilalės,
sukvietė edukacinis garso meno seminaras „Garso architektūra“.
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Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisteris, kompozitorius ir atlikėjas Vladas
Dieninis teorinėje dalyje pristatė įvairias su garsu susijusias menines kryptis, tokias kaip garso
instaliacijos, skulptūros, koliažai, aplinkos garsų fiksavimo tradicija, musique concrète ir kt.

Praktinėje dalyje pristatyta ambisoninė erdvinio garso sistema bei įvairūs, daugeliui – kiek
netikėti, muzikos komponavimo principai, kuriuos akivaizdžiai pademonstravo bendra Vlado Dieninio,
gitaristo Gintauto Rožės, elektroninės muzikos kūrėjo ir atlikėjo Pijaus Džiugo Miežio ir muzikos kūrėjo
ir atlikėjo, garso režisieriaus, garso efektų operatoriaus Pauliaus Burako muzikinė improvizacija.
Po pertraukos seminaro dalyviai išgirdo ir pamatė garso performansą, atliekamą žymiausio šio
žanro atstovo Lietuvoje Armanto Gečiausko, kuris klausytojams sukėlė daug pačių įvairiausių minčių ir
emocijų.
„Kinas po žvaigždėmis“. Rugpjūčio 5 d. nuo 22 val. aikštė prie Jurbarko kultūros centro virto
kino sale po atviru dangumi. Vieną gražiausių lietuviškų filmų Arūno Žebriūno „Riešutų duoną“ (1978
m.) prie kultūros centro žiūrėjo daugiau nei 200 jurbarkiečių ir miesto svečių.

Jau dešimtmetį kino po atviru dangumi seansus rengiantis „Kinas po žvaigždėmis“ kartu su
Lietuvos kino centru šiais metais pristatė ypatingą iniciatyvą – siekį lietuviška kino klasika suvienyti
viso pasaulio lietuvius. Lietuvoje ir pasaulyje šį filmą žiūrėjo beveik 15 tūkstančių žiūrovų.
Jurbarko krašto šventė. Jurbarko 760-asis gimtadienis. Kasmet rugpjūčio pabaigoje visus
jurbarkiškius tradiciškai suburia draugėn Jurbarko krašto šventė. Šiemet ji buvo ypatinga – Jurbarkas
šventė savo 760-ąjį gimtadienį.
Šventė prasidėjo rugpjūčio 23-ąją. Pirmoji, atsigręžti į istoriją ir susimąstyti kvietusi šventės
diena „Lietuva, priimki ir mano auką“, buvo skirta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo
pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto metams ir Baltijos kelio 30-mečio sukakčiai paminėti.
Jurbarko krašto muziejuje įvyko istorinė konferencija „Išdidūs buvo ir laisvi“, kurioje
pranešimus skaitė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos istorijos mokytojas Jonas
Laurinaitis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotoja, istorikė Erika
Kripienė, Pėsčiųjų žygių asociacijos vadovas, atsargos karys Vidmantas Genys, o Jurbarko kultūros
centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) atliko senovines karines dainas.
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Vėliau šventiniai renginiai persikėlė į generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietę Šimkaičių
girioje, kur prasidėjo Atminties vakaras, kurio metu buvo pagerbti už Lietuvą, mūsų tėvynę kovoję
partizanai ir generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, įprasminta Baltijos kelio 30 metų sukaktis. Koncertavo
Palangos kultūros ir jaunimo centro vyrų choras „Jūros šauliai“ (vad. R. Juozapavičius), jautrų
pasirodymą surengė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė). Vakaro
metu atidengta skulptūra „Eglutė“.

Rugpjūčio 24-ąją, pagrindinę šventės dieną „Čia Jurbarkas buvo ir bus“, jau nuo ankstaus ryto
prie Jurbarko kultūros centro būriavosi dviratininkai ir motociklininkai. Devynis jurbarkiškių
motociklininkų komandos „Uodais aplipę dantys“ narius Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas,
Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio kolektyvo „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) ir Jurbarko
kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ (vad. K. Donauskienė) šokėjai palydėjo į
kultūrinį renginį „Mototurizmo ralis 2019 – Baltijos keliui 30“. Iškėlę Jurbarko vėliavą ir sulaukę iš
Baltijos kelio organizatorių maršruto bei nurodymų, motociklininkų kolona išvažiavo Baltijos kelio link,
o jaunieji šokėjai, sėdę ant dviračių, išriedėjo į Jurbarko gatves kviesti miestelėnus į šventę.
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Dvaro parke įsikūrė rajono seniūnijų kiemeliai, viliojantys vietinius ir atvykėlius įvairiomis
pramogomis, edukacijomis ir kulinarinio paveldo gaminiais, bei didžiulė spalvinga amatininkų ir
prekybininkų
mugė,
kur
kiekvienas
galėjo
įsigyti
visko,
ko
geidžia
širdis.
Prasidedant Jurbarko karšto šventės oficialiam atidarymui iškilmingai buvo pagerbtos ir pristatytos
Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų vėliavos. Scenoje vyko visų rajono kultūros centrų kolektyvų
koncertas, o Dvaro parke pasklidusius jurbarkiečius ir miesto svečius džiugino daugybė įvairiausių
pramogų: šunų paroda, kur kiekvienas dalyvaujantis galėjo kitiems trumpai pristatyti savo augintinių
veisles, jų kilmės istoriją, atrakcionai ir pramogos vaikams.

Vinco Grybo memorialinio muziejaus teritorijoje iškilmingai atidengtos legendinių Jurbarko
įkūrėjų milžinų Juro ir Barkaus skulptūrines kompozicijos, griaudėjo audringi mušamųjų instrumentų
ansamblio „Ritmas kitaip“ iš Šiaulių ritmai, o sporto mylėtojai Jurbarko jubiliejų paminėjo bėgimu „760
Juro ir Barkaus žingsnių“.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje vyko krepšinio turnyras, skirtas
Juro ir Barkaus taurei laimėti.
Jurbarko krašto muziejuje pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis tarp Jurbarko rajono
savivaldybės bei Lenkijos Respublikos Hajnuvkos miesto gminos. Po iškilmingos ceremonijos
susirinkusieji stebėjo profesoriaus Vytauto Urbanavičius sukurtą dokumentinį filmą „Lioj, bajoraite“,
galėjo susipažinti su muziejaus ekspozicija ir veikiančiomis parodomis.
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Vakare į šventinį koncertą besirenkančius svečius pasitiko Jurbarko kultūros centro Konstantino
Glinskio teatro (vad. D. Samienė) atkurtos istorinės akimirkos „Sustingęs laikas“ bei Hajnuvkos
(Lenkija) miesto gminos ugniagesių savanorių orkestras.

Šventinis koncertas pradėtas jungtiniu Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio kolektyvo
„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunių
grupės (vad. J. Telišauskienė), Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio grupės „Dona“ (vad.
K. Donauskienė) ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos liaudiškų šokių ansamblio „Mituvėlė“
(vad. K. Donauskienė) šokiu, kurio metu aikštėje pasirodė ir patys milžinai Juras ir Barkus. Jurbarkiečius
su švente sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, svečių iš užsienio
– Vokietijos Federacinės Respublikos Berlyno miesto Lichtenbergo rajono bei Krailsheimo miesto ir
Lenkijos Respublikos Hajnuvkos miesto gminos – atstovai.

Šventiniame koncerte „Jurbarkui 760“ pasirodė Deivis ir Renata Norvilai, atlikėja Monique su
grupe bei Džordana Butkutė su grupe.
Nugriaudėjus fejerverkui, nenuilstantys jurbarkiečiai ir svečiai dar ilgai šėlo šventinėje
diskotekoje su DJ Matto.
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Rugpjūčio 25-oji, paskutinė šventės diena „Ar žinai jurbarkiškio kodą?“, vyko Jurbarko
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kur Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius visus svečius vaišino mero sriuba, skambėjo Hajnuvkos miesto gminos ugniagesių
savanorių orkestro garsai, buvo eksponuojama 2019 m. išleistų kraštiečių knygų paroda.
Vaikai džiaugėsi Jurbarko viešosios bibliotekos surengtomis pramogomis „Šeimų dūzgėse“, o
suaugusiųjų laukė įdomūs pašnekesiai su kraštiečiais: žurnalistu, keliautoju Rimu Bružu, Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos nare bei ilgamete šios komisijos pirmininke (2014 metais ordino „Už
nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota) Daiva Vaišniene, profesionaliu pirtininku ir TV laidos vedėju
Sauliumi Tučkumi, Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose Ministre patarėja Lyra PuišyteBostroem, virtuvės maestro ir renginių bei festivalių organizatoriumi Simonu Jankausku, asociacijos
„Klaipėdos regionas“ vykdančiąja direktore Klaudija Kionies.
„Sveikas, rugsėji...“ Rugsėjo 2 d. Jurbarko Jaunimo parke vyko linksma šventė „Sveikas,
rugsėji...“, kurioje, sutinkant naujuosius mokslo metus, dar buvo galima pašėlti ant batutų, dalyvauti
įvairiose varžybose, pažaisti žaidimą „Žiniapolis“ bei, išmokus šokių žingsnelių kartu su Jurbarko
kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ (vad. Kristė Donauskienė) šokėjomis,
pastraksėti diskotekoje.
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Šventėje taip pat buvo galima susipažinti su įvairiomis neformaliojo vaikų švietimo
programomis, tarp jų – ir su Jurbarko kultūros centro NVŠ programa „Pasivyk vaivorykštę“ (mok. Birutė
Šneiderienė), kurios dalyviai sėkmingai įsikūnijo į šventės personažus – klounus.
Vytauto Didžiojo karūnavimo diena. Rugsėjo 7-ąją, minint Vytauto Didžiojo karūnavimo ir
Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną, Jurbarke surengta Vytauto Didžiojo
pagerbimo ceremonija. Prie Vytauto Didžiojo paminklo susirinko Jurbarko bendruomenės nariai,
jaunieji sportininkai. Renginį vedęs Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius Gintaras
Zareckas priminė šios dienos reikšmę. Susirinkusiuosius pasveikinęs Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius, pakvietė visus į sporto sezono atidarymo šventę Jurbarko Romualdo
Marcinkaus stadione. Vytauto Didžiojo progimnazijos 5a klasės mokiniai, vadovaujami mok. Marijos
Galbuogienės, atliko energingą dainą.

Pirmosiose šio sezono sportinėse kovose jaunieji sportininkai varžėsi įvairiose estafetės rungtyse:
futbolo, smiginio, šaudymo, tinklinio bei virvės traukimo.
Tauragės apskrities kultūros darbuotojų susitikimas. Rugsėjo 17-ąją kultūros centrų
darbuotojus į Tauragę sukvietė graži iniciatyva – Tauragės kultūros centro organizuotas apskrities
kultūros darbuotojų susitikimas. Smagu, kad jame dalyvavo visų Jurbarko rajono kultūros centrų –
Jurbarko, Eržvilko, Klausučių, Veliuonos ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto – vadovai ir darbuotojai.
Gražiame Tauragės kultūros centre susitikome su Lietuvos kultūros tarybos atstovais, diskutavome apie
kultūrinių projektų rengimą ir jų finansavimo problemas, apžiūrėjome modernizuoto Tauragės krašto
muziejaus „Santaka“ ekspozicijas.

Turininga diena užbaigta Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, kur ne tik visus
gražiai priėmė šeimininkai, bet ir svečiai dalinosi savo regionų kulinariniu paveldu, dainomis, šokiais ir
žaidimais.
Naujai sukurta bendra Tauragės regiono kultūros centrų vėliava perduota Jurbarko kultūros
centro direktorei Aidai Bliundžiuvaitienei, tuo pažymint, kad kitas apskrities kultūrininkų sutikimas
2020 metais vyks Jurbarke.
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Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Jau tapo tradicija, kad Jurbarko senjorų klubas „Feniksas“ šia proga į kultūros centrą sukviečia Jurbarko
senjorus. Šiais metais senjorus su švente pasveikino klubo „Feniksas“ pirmininkė Irena Rukšnaitienė ir
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
mėgėjų teatras (vad. Birutė Šneiderienė) ir Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis
„Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) gausiai susirinkusiems senjorams dovanojo naują bendrą spektaklį L.
Didžiulienės-Žmonos komediją „Paskubėjo“ (rež. Birutė Šneiderienė).

Susirinkusiems koncertavo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis),
Jurbarko senjorų mišrus ansamblis ir Kelmės rajono senjorų bendruomenė „Artimi“. Pasibaigus
koncertui senjorai dar ilgai bendravo smagioje vakaronėje.
Tarptautinė mokytojų diena. Spalio 4-ąją į Jurbarko kultūros centrą rinkosi rajono pedagogai
– buvo minima Tarptautinė mokytojų diena. I-ojo aukšto fojė juos sutiko Jurbarko kultūros centro vaikų
ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. Birutė Šneiderienė) jaunieji aktoriai, kiekvienam mokytojui
įteikdami po rudenišką dovaną – obuolį su gražiu palinkėjimu.
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Renginys pradėtas jautriu ir susimąstyti kviečiančiu „vaivorykštukų“ etiudu, primenančiu
kiekvieno jauno žmogaus esmę: augti, skleistis ir skristi... O tai padaryti kaip tik ir padeda Mokytojas...

Vėliau į sceną pasveikinti ir pagerbti pedagogus pakilo Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė bei vyr.
specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Zita Tytmonienė. Jurbarko rajono
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ meras Skirmantas Mockevičius apdovanojo
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoją Birutę Genienę bei Veliuonos Antano ir
Jono Juškų gimnazijos direktorę Vidą Greičiūtę. Dešimčiai pedagogų įteikti padėkos raštai, o dar
keturiolikai – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos.
Šventė užbaigta gražiu Ramūno Difarto, Aušros Difartės ir grupės koncertu.
„Blyksniai“. Spalio 15 d. Jurbarko kultūros centre vyko Kirtimų kultūros centro organizuotas
videomeno peržiūrų ciklo „Blyksniai“ renginys – viena iš lietuvišką videomeną pristatančios renginių
serijos, kurioje dėmesys skiriamas žymiausiems mūsų šalies menininkams ir jų videokūriniams, dalių.
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Jurbarkiečiams parodyti keletas skirtingų šio žanro kūrinių: Kristinos Inčiūraitės „Šešėlio aidas“,
Rimo Sakalausko „Sinchronizacija“, Eglės Rakauskaitės „Gariūnai“, Andriaus Kviliūno „Sapnas apie
Iraną“ ir „Genesis“ bei Anastasijos Sosunovos „Tainstvo“. Videofilmus lydinčios paskaitos metu
išgirdome apie videomeno atsiradimą bei tolimesnę jo raidą, o programą sudarantys videofilmai
pristatyti šiandienos socialinių, technologinių ir geopolitinių aktualijų kontekste. Žiūrovai turėjo
galimybę pabendrauti ir su vieno iš pristatytų kūrinių autore – menininke Kristina Inčiūraite.
Kitokia pamoka. Gruodžio 2 d. Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ (vad. B.
Bartkutė) pakvietė Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 4A klasę, vadovaujamą mokytojos Elenos
Bakšienės, į integruotą dailės ir muzikos pamoką „Eina saulelė aplinkui dangų“ apie lietuvių liaudies
tradicinius simbolius ir ornamentus.

Folkloro grupė „Imsriukai“, kurią lanko net trys šios klasės mokiniai, padėjo įsijausti ir pažinti
lietuvių liaudies tradicijas, o jų vadovė Birutė Bartkutė supažindino su baltiškais ornamentais, išmokė
pasigaminti augalinį artėjančių švenčių akcentą.
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III SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI
GIRDŽIŲ SKYRIUS
Trys Karaliai. Sausio 6 d. Trys Karaliai lankėsi Girdžiuose, kaip ir pernai, kaip ir pirmąjį kartą
jau beveik prieš trisdešimt metų, kūdikėlį Jėzų Girdžių bažnyčios prakartėlėje pasveikino Trys Karaliai.

Sugiedoję giesmę, Žvaigždės vedami, Trys Karaliai iškeliavo pas girdžiškius nešdami Gerąją
naujieną, linkėdami sveikatos, džiaugsmo, ir to, ko niekada nebūna per daug - Tikėjimo, Vilties ir
Meilės.
Laisvės gynėjų diena. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Prieš 28 metus Vilniuje prie
televizijos bokšto taikiai nusiteikę Lietuvos piliečiai savo rankomis ir dainomis gynė Lietuvos laisvę,
drąsia širdimi stojo prieš tankus ir šarvuočius. Deja, 14 drąsių kovotojų žuvo, keli šimtai buvo sužeisti,
tačiau visų tą naktį ten buvusiųjų dėka šiandien galime džiaugtis Lietuvos laisve.

Girdžių Sąjūdžio aikštėje susirinkę bendruomenės nariai tylos minute pagerbė žuvusius, kartu
dainavo Lietuvos laisvei skirtas dainas, giedojo Lietuvos himną. Renginio metu skambėjo eilės Lietuvai
ir prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją.
„Gyvenimo burė“. Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šia ypatinga proga
visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose organizuojami įvairūs renginiai, minėjimai ir iškilmės.
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Girdžių skyriuje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas pradėtas nuo vėliavos pakėlimo
ceremonijos Sąjūdžio aikštėje. Vėliau Girdžių seniūnijos gyventojai rinkosi į Valstybės atkūrimo dienai
skirtą minėjimą, kurio metu vyko tradiciniai apdovanojimai „Gyvenimo burė“.

Šiuo apdovanojimu kasmet pagerbiami labiausiai nusipelnę bendruomenės nariai, vietos
verslininkai, remiantys seniūnijos kultūrinę ir bendruomeninę veiklą. Šiais metais „Gyvenimo burės“
įteiktos „Sūrio džiazas“ savininkei, sūrių gamintojai, chemijos mokytojai Svajonei Vaičekauskienei,
Girdžiuose esančios parduotuvės „Aumaja“ savininkui, verslininkui, kauniečiui Martynui Vengaliui bei
Ramūnui Urbai, turinčiam Girdžiuose baldų gamybos įmonę.
Po gražios apdovanojimų ceremonijos visiems susirinkusiems gražų koncertą dovanojo Eržvilko
kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folklorinis ansamblis „Šebukai“ (vad. L.
Lukošienė), atlikėja Toma Butkutė (vad. L. Lukošienė), bei Girdžių skyriaus mėgėjų meno kolektyvų
nariai.
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Užgavėnės. Kovo 5-ąją Girdžių gyventojai Užgavėnes švęsti susirinko miestelio centre, kur
šėliojo ir šoko persirengėliai.

Po linksmų atrakcijų, šokių, ratelių ir žaidimų dvikovoje Kanapinis įveikė Lašininį ir
susirinkusiesiems skanduojant: ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo, jei nebėgsi, išvarysim ir botagais
užtaškysim“ suliepsnojo Morė.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Girdžiuose prasidėjo Lietuvos
trispalvės pakėlimo ceremonija Girdžių sąjūdžio aikštėje.
Vėliau visi rinkosi į Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus salę, kur Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas pradėtas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo Dariaus Juodaičio sveikinimo kalba. Vėliau girdžiškiai stebėjo dokumentinį
filmą F. Borelly ir J. Rosales „Žodžiai – Lietuva 1989“.
Filmui pasibaigus, simboliškai Girdžių sąjūdžio aikštėje buvo nuleista Lietuvos trispalvė ir taip
užbaigtas šventinis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
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„Girdžių Krivūlė“. Gegužės 26 d. Girdžių klebonijos klojime vyko išskirtinė teatrų šventė
„Girdžių Krivūlė 2019“. Tai vienintelė Jurbarko rajone vykstanti klojimo teatrų šventė, Girdžiuose
vykstanti jau 9 metus. Kasmet jaukioje klojimo scenoje savo spektaklius pristato geriausi klojimo teatrai,
atvykstantys iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.

Šiais metais „Girdžių Krivūlė 2019“ prasidėjo nuotaikingu šventės vedėjų Marcelės ir
Izidoriaus (L. Zdanavičienė ir A. Vizbara) pasveikinimu bei šventės atidarymu. Sugiedojus Lietuvos
himną į klojimo sceną pradėjo žengti aktoriai. Gausiai susirinkusiems šventės žiūrovams savo
spektaklius pristatė: Rietavo kultūros centro mėgėjų teatras „Ruoda“ (rež. Vincas Andriuška) spektaklį
pagal K. Binkį „Pinigą, pinigą“, Šilutės rajono savivaldybės Salos etnokultūros ir informacijos centro
Usėnų seniūnijos etnografinis mėgėjų teatras „NEGELYS“ (rež. Jūratė Daugalienė), spektaklį Vydūnas
„Vyrai“, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (rež. Loreta Zdanavičienė)
spektaklį S. Kancevyčius „Jubiliejinis sveikinimas“. Klojimo teatrų šventėje „Girdžių krivūlė 2019“ taip
pat dalyvavo jaunasis pasakorius Kristupas Bartusevičius ir Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus
dainininkai.
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Šventės pabaigoje visų teatrų vadovai apdovanoti simbolinėmis Girdžių klojimo dovanėlėmis
bei padėkos raštais. Organizatoriai dėkojo visiems žiūrovams, dalyviams bei šventės rėmėjams.
Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, kai prieš 78 metus prasidėjo
pirmieji masiniai lietuvių trėmimai į tolimiausius Sibiro kraštus.

Šiai tragiškai datai atminti Girdžių kapinėse prie kryžiaus žuvusiems už Lietuvos laisvę vyko
Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Susirinkusieji renginį pradėjo Tylos minute, pagerbdami žuvusius
skaudžioje tremtyje. Renginio metu buvo perskaityta 180 seniūnijos teritorijoje gyvenusių ir tremtį
išgyvenusių girdžiškių pavardžių. Ir tai – ne visi tremtiniai iš šio krašto. Algimantas Vizbara papasakojo
apie šios dienos reikšmę visai mūsų tautai ir tremtį išgyvenusiųjų artimiesiems. Jautrias eiles apie
Tėvynės ilgesį skaitė Loreta Zdanavičienė, skambėjo tremties meto dainos ir prisiminimai. Renginys
užbaigtas uždegant atminimo žvakeles.
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6 d. Girdžiuose
paminėta Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
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Girdžių Sąjūdžio aikštėje susirinkę bendruomenės nariai vakarojo prie pakeltos Trispalvės,
klausėsi jaunųjų atlikėjų dainų. Nuoširdžius sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė renginio
organizatorius Algimantas Vizbara. Kaip ir visoje Lietuvoje, lygiai 21 val., Girdžiuose iškilmingai
nuskambėjo „Tautiška giesmė“. Vėliau susirinkusieji dar ilgai nesiskirstė, dainavo gražiausias
lietuviškas dainas ir džiaugėsi vieningu buvimu kartu.
Oninės. Liepos 27–28 dienomis girdžiškiai ir Girdžių miestelio svečiai šventė Onines. Jau tapo
tradicija šią šventę švęsti dvi dienas. Pirmoji diena buvo skirta sporto mėgėjams, o antroji – atlaidams.

Liepos 28 d., Girdžiuose nuo pat ryto vyravo ypatinga nuotaika – šventiškai nusiteikę
bendruomenės nariai ir svečiai ruošėsi į Šv. Onos atlaidams skirtas Šv. Mišias Girdžių Šv. Marijos
Magdelietės bažnyčioje. 12 val. prasidėjusios Šv. Mišios sukvietė gausų būrį girdžiškių ir iš svetur
grįžusių artimųjų bei draugų. Praleidę dieną su artimaisiais, vakarop girdžiškiai rinkosi į Girdžių lanką.

Visus atvykstančius pasitiko nuotaikingi šventės vedėjai Loreta Zdanavičienė ir Algimantas
Vizbara, kurie netrukus pakvietė šventės dalyvius įsisukti į tikrą nuotykių ir staigmenų verpetą.
Girdžiškius ir miestelio svečius su gražia švente sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas
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Juška, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas ir Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis.

Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys pasveikino visas Onas bei Onutes, įteikė joms po rožės
žiedą. Šventės metu vyko loterija, kurios metu buvo galima laimėti vertingų prizų. Mažųjų laukė
ypatingos pramogos batutas, putų patranka, veikė Onytės kiemelis, kuriame buvo gaminami magnetukai,
piešiama ant veidukų, leidžiami didžiuliai muilo burbulai. Be visų šių ir kitų daugybės staigmenų,
šventės dalyvių laukė puiki šventinė programa – pirmą kartą Jurbarko krašte gyvai muzikuojančių grupių
pasirodymai „Girdžiai Gyvai 2019“. Scenoje gražiausias, skambiausias ir romantiškiausias muzikines
programas Girdžiams dovanojo: Mažeikių rajono Urvikių kultūros centro grupė „Po stogu“ (vad. Nerijus
Mongirdas), Eržvilko kultūros centro grupė „Trivašis“ (vad. Arūnas Bauža), Šakių kultūros centro
Kidulių dvaro gyvo garso grupė „Draugai“ (vad. Algimantas Petraitis), Mažeikių rajono Laižuvos
kultūros centro grupė „Kadrai“ (vad. Aurelijus Barakauskas), Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos
kultūros centro grupė „Vintažas“ (vad. Rimantas Jazdauskas) bei solistės Rugilė Urbaitė ir Rimantė
Stankutė.
„Senasis turgus“. Spalio 6 d. visi girdžiškiai ir miestelio svečiai skubėjo į Girdžių buvusios
seniūnijos aikštę, kur vyko tradicinis teatralizuotas „Senasis turgus“.
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Ne vienerius metus vykstantis turgus kiekvieną spalį sutraukia didelį būrį norinčių ne tik
pasižmonėti, švente pasidžiaugti, bet ir vieną kitą savo rankdarbį ar daržovę parduoti.

Taigi ir šiemet saulėtą sekmadienio popietę, sugužėję į būrį turgaus „pirkėjai“ galėjo
pasiklausyti skambių Jurbarko kultūros centro kapelos Santaka“ (vad. Petras. Pojavis) muzikantų
melodijų, grožėjosi įvairiais rankdarbiais, mezginiais, daržovėmis, ragavo sūrius ir kitas gėrybes.
Žinoma, visi norintieji galėjo pirkti, derėtis ir bendrauti – kaip tikrame lietuviškame turguje. Linksmieji
turgaus vedliai (Algimantas Vizbara ir Loreta Zdanavičienė) kvietė visus bendrauti, ragauti, pirkti, bei
dalyvauti smagiuose žaidimuose.
„Po savo stogu“. Paskutiniąją rudens dieną – lapkričio 30-ąją – Jurbarko kultūros centro
Girdžių skyriuje vyko tradicinė vakaronė „Po savo stogu“.
Renginys buvo skirtas Žemaitijos metams paminėti, todėl jame skambėjo daug žemaitiškos
šnektos: įvairių konkursų laimėtoja pasakotoja Birutė Normantienė Pagramančio krašto žemaičių
dūnininkų tarme porino įvairiausias sakmes, pasakas ir linksmas gyvenimiškas istorijas.
88

Vakaro vedėjai Algimantas Vizbara ir Loreta Zdanavičienė skaitė žemietės gyvenančios
Eržvilke Audronės Bakšienės kūrybą, žiūrovų senovinių žodžių, būdingų mūsų krašto tarmei, žinias
tikrino viktorinoje bei ieškojo sąsajų su žemaičių tarme. Scenoje pasirodė ir jaunasis pasakorius
Kristupas, skambėjo mažosios atlikėjos Rugilės bei Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinio
ansamblio (vad. A. Vizbara) atliekamos dainos.
Po koncerto žiūrovai skirstytis neskubėjo: smagiai bendravo ir vaišinosi žemaitišku šiupiniu.
Šviesos ir gerumo diena. Gruodžio 13 d. Girdžiuose nuo pat ryto buvo jaučiama šventinė
gerumo nuotaika – čia vyko tradicinė Šviesos ir gerumo diena. Girdžių seniūnijos ir Girdžių skyriaus
atstovai lankė vienišus, garbaus amžiaus žmones, dalino jiems šilčiausius linkėjimus ir mielas dovanėles
ir kvietė vakare būtinai ateiti į seniūnijos aikštę, kur bus įžiebta kalėdinė eglutė.

Pavakare studija „VAIVAI“ susirinkusiems vaikučiams ir jų tėveliams parodė nuotaikingą lėlių
teatro spektaklį „Mėnulio pasaka“.
Žinoma, visi, ypač mažiausieji, ypatingai laukė dar vieno svečio – Kalėdų senelio. Jam atvykus
su pilnu maišu dovanų, visi žaidė smagius žaidimus, deklamavo eilėraščius, šoko. Kalėdų senelis
vaikučiams dalino saldžias dovanėles, o po to visi patraukė link kalėdinės eglės.
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Kalėdų senelis, lydimas savo padėjėjos Skudurinės Onutės ir dar keturių besmegenių, pradėjo
eglės įžiebimo šventę. Skambias dainas susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro Girdžių
skyriaus vokalinis ansamblis (vad. A. Vizbara) ir jaunoji solistė Rugilė. Padainavus ir pažaidus žaidimus
stebuklinga Kalėdų Senelio lazda ir Besmegenių šluotos įžiebė gražuolę Girdžių miestelio eglutę, o
tamsų gruodžio dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai.
Kalėdų senelis su savo žaisminga svita visiems susirinkusiems palinkėjo gražių švenčių ir
atsisveikino iki kitų metų.
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SKIRSNEMUNĖS SKYRIUS
Trys Karaliai. Sausio 6-ąją, kaip ir kasmet, Skirsnemunės gyventojus aplankė Trys Karaliai.

Išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, vedami kelrodės Žvaigždės ir nešini kūdikėliui
Jėzui skirtomis dovanomis, aplankė Skirsnemunę, kur pasveikino visus tikinčiuosius, susirinkusius į Šv.
Mišias Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje.
Laisvės gynėjų diena. Sausio 11-ąją Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla visus pakvietė į Laisvės gynėjų dienos minėjimą.
Nors nuo tragiškosios sausio 13-sios jau praėjo dvidešimt aštuoneri metai, tos nakties įvykiai iki šiol
neblėsta atmintyje: nei skausmas dėl žuvusiųjų, nei džiaugsmas bei pasididžiavimas atkovota ir išsaugota
nepriklausomybe.
Jaukiai Skirsnemunės skyriaus darbuotojų papuoštoje salėje gausiai susirinko jaunimas,
daugiausiai mokyklos mokiniai, kuriems pasakojimai apie Sausio 13-ąją – tai legenda apie tautos
didvyrius.

Sugiedojus Lietuvos himną, apie Lietuvos kovų už nepriklausomybę istoriją, Sausio 13-osios
reikšmę ir tąnakt galvas ant laisvės aukuro sudėjusius didvyrius papasakojo istorijos mokytojas
Gediminas Klangauskas, pakvietęs žuvusiųjų atminimą pagerbti tylos minute. Eilėraščius skaitė Jurgio
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokinės Aistė Tamošaitytė ir Mingailė Poželaitė, o jaukų renginį
vainikavo Jurbarko bardų klubo narių Sauliaus Lapėno, Jogailės Gustaitytės ir Kęstučio Basčio
koncertas.
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Prieš 101 metus buvo pasirašytas
Lietuvos nepriklausomybės aktas. Šia ypatinga proga visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose
organizuojami įvairūs renginiai, minėjimai ir iškilmės.
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Skirsnemunės skyriuje į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą susirinkusius
Skirsnemunės bendruomenės narius renginio vedėja B. Šneiderienė pakvietė pradėti kartu sugiedant
Lietuvos himną. Vėliau skirsnemuniškiai klausėsi gražiausių Tėvynei skirtų dainų, kurias atliko Jurbarko
kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. D. Jonušauskienė). Į dainų pynę gražiai įsiliejo ir
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai. Minėjimas užbaigtas jurbarkiečio
kompozitoriaus K. Vasiliausko daina „Žemėj Lietuvos“, kuri priminė, kokia brangi šiandien yra mūsų
laisvė ir vienybė.
Kaziuko mugė. Kaziuko mugė yra kasmet Lietuvoje rengiama pavasario mugė, kurioje žmonės
pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Svarbiausias jos atributas – verba, gaminama iš
džiovintų margų gėlių ir žolių.

Kovo 4 dieną Skirsnemunės skyriuje taip pat šurmuliavo Kaziuko mugė, kurioje dalyvavo
įvairaus amžiaus Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir Jurbarko rajono
amatininkai. Mugėje buvo galima įsigyti rankų darbo įvairiausių dirbinių bei suvenyrų: popieriaus,
vaško, stiklo, medžio gaminių, nėrinių, mezginių, molinių, odinių rankų darbo dirbinių, papuošalų iš
karoliukų, karpinių, paveikslėlių, velykinių suvenyrų ir kt. Kaziuko mugės lankytojai išsinešė ne tik
gausių lauktuvių, bet ir pavasarinę nuotaiką bei daug malonių įspūdžių.
Užgavėnės. Užgavėnės – linksmiausia žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą
siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną.
Kovo 5-ąją, kaip ir kasmet, po Jurbarką pašėlioję persirengėliai, po pietų išgužėjo į
Skirsnemunę, kur ne tik surengė tradicinę Lašininio ir Kanapinio dvikovą, šoko ratelius ir supleškino
žiemos simbolį – Morę, bet ir apdovanojo pirmą kartą Skirsnemunėje vykusio Morių konkurso dalyvius.
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-ąją lietuviai pasitinka įvairiai: kas
gausiais mitingais, kas eisenomis ar koncertais... O štai Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius
ir Skirsnemunės biblioteka vietos gyventojus sukvietė į jaukų rytmetį, kuriame skambėjo šio krašto
poetų kūryba.
Renginį savo tėvo Prano Jonikio eilėmis pradėjo Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos
organizatorė Edita Riaukienė. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Skirsnemunės seniūnas Aidas
Mozūraitis ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška.

Jau ne vieną poezijos rinktinę išleidusios Julijos Galbuogienės eiles skaitė mokytoja Rūta
Zmejauskienė, Anapilin iškeliavusios poetės Leonidos Stankaitienės – moksleivė Mingailė Požėlaitė.
Julija Galbuogienė pasidalijo su susirinkusiaisiais savosios biografijos faktais bei kūrybos planais. Savo
gražius eilėraščius apie Tėvynę ir meilę skaitė ir Pilies kaimo poetai Sigita Jociūtė-Džiaugienė bei
Antanas Kriaučiūnas.
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Jautriai ir gražiai savo mintimis apie Lietuvą, laisvę bei jos suteikiamas saviraiškos galimybes
pasidalijo renginio svečiai – iš Skirsnemunės kilusi poetė, literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė
ir jurbarkiškis, neseniai išleidęs prisiminimų apie sovietinę armiją knygą „Nuotrauka dembelio
albumui“, Raimondas Buitkus. Pačias giliausias susirinkusiųjų sielos stygas užgavo jaunos muzikės
Patricijos Gadliauskienės puikiai atliktos lietuviškos dainos apie laisvę ir Lietuvą.
Pasaulinė Žemės diena. Kovo 20-ąją minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris.
Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės
rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena.
Artėjant šiai datai, kovo 18-ąją, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinės
veiklos organizatorė Edita Riaukienė visus pakvietė į susitikimą su žinomu speleologu, speleologijos
Lietuvoje pradininku, keliautoju, publicistu Eriku Laiconu.

Su gausiai susirinkusiais Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniais ir
kitais skirsnemuniškiais šis tolimiausius pasaulio kampelius aplankęs žmogus dalijosi savo kelionių
įspūdžiais, pristatė savo knygas „Vidurdienio tamsa“ ir „Baimės vieta“. Neabejojame, kad jo užburiantis
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pasakojimas ne vienam iš klausytojų tapo pirmuoju prisilietimu prie paslaptingo mūsų planetos gelmių
pasaulio.
Kultūros diena. Balandžio 14-ąją, artėjant Pasaulinei kultūros dienai, Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės skyriaus darbuotojai sukvietė miestelio gyventojus ją pasitikti kartu.

Skirsnemuniškiai pamatė nuotaikingą ir ironišką Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus
klojimo teatro „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė) komediją „Kelionė su kliūtimis“ (pagal J. Grušo
apsakymą).
Velykinis seminaras. Balandžio 17 d. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio mokykloje vyko
Skirsnemunės skyriaus organizuotas edukacinis kiaušinių marginimo seminaras. Į šį seminarą buvo
kviečiami visi norintys išmokti bei kitus pamokyti marginti velykaičius.

Seminaro dalyvius margučius raižyti mokė skirsnemuniškė Ona Jasaitienė, o jos dukra Laima
Šakaitienė atskleidė marginimo vašku paslaptis.
„Jurginės“ – tai lietuviška pavasario žalumos šventė, minima balandžio 23 dieną. Senovės
Lietuvoje Jurginės būdavo reikšminga žemdirbių ir arkliaganių šventė. Jurginių apeigų papročiai susiję
su apeiginės duomos kepimu, jos aukojimu ir ritualiniu valgymu. Apeiginės duonos kepimas dar XX
amžiuje buvo žinomas visoje Lietuvoje. Jurginių papročiu duona buvo nešama apie laukus ir užkasama
dirvoje.
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Taigi, šiltą ir saulėtą balandžio 23-ąją Albinos ir Jono Miliauskų sodyboje Skirsnemunėje
susirinkę miestelio gyventojai ne tik klausėsi Jurbarko kultūros centro folkloro grupių „Imsrė“ ir
„Imsriukai“ (vad. Birutė Bartkutė) atliekamų Jurginėms skirtų liaudies dainų, žaidė ratelius, sužinojo
apie šios dienos papročius, bet ir patys juose dalyvavo: dainuodami visi kartu apėjo suartą lauką, kurio
kampuose užkasė duoną ir margučius, tuo linkėdami žemei būti derlingai, aplankė ir verba paplakė tvarte
laikomas karves, kad jos būtų gražios, riebios ir duotų daug pieno...
„Mes kartu“. Kasmet gegužės mėnesį švenčiama Tarptautinė šeimos diena, ir jau tapo gražia
tradicija, kad Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius miestelio gyventojus ir svečius nudžiugina
tai dienai skirtu koncertu.

Gegužės 18-ąją ši tradicija buvo išlaikyta – Skirsnemunės skyrius visus pakvietė į Tarptautinei
šeimos dienai skirtą koncertą „Mes kartu“. Išskirtinėmis Jurbarko kultūros centro dailininko-scenografo
Zigmo Morlenco kurtomis dekoracijomis papuoštoje scenoje vieni kitus keitė dainininkai ir šokėjai:
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“ ir šiuolaikinių šokių grupė
„Enigma“ (vad. Rūta Plikusienė), Tauragės kultūros centro Pagramančio moterų šokių kolektyvas
„Gramantė“ (vad. Dinara Jogminienė) ir Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos „Strazdas“ (vad.
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Rūta Šličkutė) solistai Ignas Icikevičius, Urtė Bilevičiūtė, Gustė Dumašiūtė ir Goda Kirvelaitytė.
Koncerto pabaigoje savo autorines dainas atliko pati studijos vadovė kompozitorė Rūta Šličkutė.

Renginys buvo išskirtinis ir tuo, kad jame savo parodas pristatė dvi linijinių šokių grupės
„Svaja“ šokėjos: spalvingus tapybos darbus – Vilija Dovydaitienė, o puikias fotografijas – Audronė
Vaivadienė.
Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – sukako lygiai 78 metai nuo
pirmųjų masinių lietuvių trėmimų į tolimiausius Sibiro kraštus. Šiai svarbiai datai atminti Skirsnemunės
Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje vyko nepamokinė diena, skirta Gedulo ir vilties dienai
paminėti.

Mokiniai kartu su klasių vadovėmis žiūrėjo filmus „Ekskursantė“, „Tarp pilkų debesų“, po
kurių vyko aptarimai. 11:59 visi susirinkusieji prisijungė prie pilietinės akcijos ir tylos minute pagerbė
žuvusius tremtyje. Po šios akcijos vyko minėjimas, kurio metu mokyklos mokiniai pristatė meninę
kompoziciją, skaitė R. Šepetys kūrinio „Tarp pilkų debesų“ ištraukas, o renginį vainikavo Patricijos
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Gadliauskienės dainos ir Sandros Žievytės šokis. Renginys užbaigtas padėka visiems susirinkusiems ir
linkėjimais, kad niekuomet netektų patirti nieko panašaus.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6-ąją, Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, prie Skirsnemunės krašto žmonėms skirto
paminklinio akmens giedoti himno besirenkančius skirsnemuniškius pasitikusi Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė pasveikino su gražia švente ir
kiekvienam padovanojo po gėlių puokštelę, simbolizuojančią Lietuvą. Susirinkusieji klausėsi
moksleivės Mingailės Požėlaitės skaitomų eilių, Patricijos Gadliauskienės atliekamų dainų, o 21 val.
kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedojo „Tautišką giesmę“.

Po himno susirinkusieji neskubėjo skirstytis: ilgai kartu draugiškai traukė liaudies ir patriotines
dainas.
Šv. Baltramiejus ir Skirsnemunės miestelio šventė. Kiekvieną rugpjūtį nuostabiame
panemunės miestelyje Skirsnemunėje tradiciškai vyksta Šv. Baltramiejaus atlaidai, o kartu su jais – ir
visus skirsnemuniškius draugėn suburianti Skirsnemunės miestelio šventė.
Ankstyvą šiltą sekmadienio, rugpjūčio 18-osios, rytą Skirsnemunės miestelio, Pilies I ir
Molynės kaimų gyventojus pažadino motociklų griausmas: vietos baikeriai, lydimi gražių lietuvaičių,
mojančių saulėgrąžų žiedais, kolona važinėjo gatvėmis, kviesdami gyventojus į šventę.
Ir šventė prasidėjo: Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, giedojo
bažnyčios choras, o vyskupas Algirdas Jurevičius jaunimui teikė sutvirtinimo sakramentą, miestelio
stadione vyko futbolo varžybos Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos taurei laimėti, dziudo
klubas „Sfinksas“ pristatė savo programą, vyko kinologo pasirodymai, vaikų laukė Skirsnemunės
bibliotekos edukacijos, nemokami batutai, pasijodinėjimas poniais ir kitokios pramogos.
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Pavakarę kultūros centre buvo atidaryta Kęstučio ir Rūtos Vasiliauskų tapybos darbų paroda
„Kelias“, koncertavo pats darbų autorius, kompozitorius Kęstutis Vasiliauskas. Skirsnemunės mėgėjų
teatras (vad. Birutė Šneiderienė) tradiciškai šventės proga žiūrovams pristatė naują savo premjerą, šį
kartą tai buvo nuotaikinga L. Didžiulienės-Žmonos komedija „Paskubėjo“. Spektaklis išsiskyrė ir tuo,
kad jame kartu su teatro aktoriais pasirodė moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė).

Pradėdamas vakaro koncertą, baikerių svitos lydimas Skirsnemunės seniūnas Aidas
Mozūraitis į aikštę įvežė miestelio vėliavą ir pasveikino skirsnemuniškius su švente. Jurbarko rajono
savivaldybės meras įteikė ženklus naujai išrinktiems seniūnaičiams. Lietuvos Respublikos Seimo narys
Ričardas Juška savo vardo taurę įteikė futbolo turnyro nugalėtojai Gelgaudiškio komandai.

99

Šventiniame koncerte pasirodė Jurbarko kultūros centro kolektyvai: kapela „Santaka“ (vad.
Petras Pojavis), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. Justė Lukauskienė) ir moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė), taip pat atlikėjas Eligijus Jukna. Vakaras užbaigtas
įspūdingu grupės „Lietuvaičiai“ koncertu, išjudinusiu ir seną, ir mažą.
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„Rudens dovana“. Ruduo – tai laikas, kai, atsikvėpus po darbų, galima apmąstyti, ką
nuveikėme per vasarą, o ilgi vakarai tarytum sutverti tam, kad susitiktume su kaimynais, dalintumės su
jais šiluma, sukauptomis gėrybėmis ir viskuo, ką turime geriausia...
Todėl spalio 19-osios vakarą skirsnemuniškiai traukė į kultūros centrą, kur vyko pirmasis
Skirsnemunės talentų vakaras „Rudens dovana“. Savo talentus čia galėjo parodyti visi: kas šokti, kas
dainuoti, skaityti poeziją ar groti, o kas – atnešti iškeptą įspūdingą pyragą ar dar šiltą duoną, numegztas
riešines, pirštines ar suknelę, rankų darbo muilą, nuotraukas ar paveikslus, arba tiesiog savo pagamintu
patiekalu pavaišinti kaimynus...

Vakaras buvo iš tiesų šeimyniškas, jaukus ir labai linksmas. Gražiai papuoštoje salėje prie
gausiai suneštomis vaišėmis nukrauto stalo susirinkę Skirsnemunės gyventojai džiaugėsi Sandros
Žievytės šokiu, klausėsi Sonatos Paulienės, Mindaugo Dilio, Danutės Janauckienės ir Vidos
Jomantienės, Evelinos Tamošaitytės, Igno Bacevičiaus atliekamų dainų, Janinos Sabataitienės ir Julijos
Galbuogienės poezijos, Jono Tamošaičio instrumentinių kūrinių, gėrėjosi Vilijos Dovidaitienės
paveikslais, Laimos Bružienės ir Pranciškaus Jonikio nuotraukomis, Rasos Meletienės, Julijos
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Galbuogienės, Angelės Grigaitienės ir Aušros Dapkuvienės mezginiais, Audronės Vaivadienės rankų
darbo muilais ir žvakėmis, skanavo Daivos Arlauskaitės-Žievienės, Ramunės Maksvytienės, Linos
Bružauskienės, Janinos Jonaitienės, Jurgos Jankauskienės kepinius, Albinos Miliauskienės sūrius,
ragavo suneštas vaišes.
Vakaro metu žaismingai inauguruotas naujasis Skirsnemunės kaimo bendruomenės
pirmininkas Dainius Mikutaitis O pasibaigus koncertui ir Jurbarko kultūros centro direktorei Aidai
Bliundžiuvaitienei išdalijus padėkas dalyviams, vakaras tik įsibėgėjo – muzika skambėjo dar linksmiau,
ir šokti išėjo visi...
„Lauro vainikas“. Lapkričio 16 d. Skirsnemunės skyriuje vyko jau antroji respublikinė mėgėjų
teatrų šventė „Lauro vainikas“. Pernai pirmąja tokia švente Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B.
Šneiderienė) atšventė savo veiklos 5-metį. Džiaugiamės, kad ir antrasis „Lauro vainikas“ pasižymėjo
žiūrovų gausa ir ypatingai šilta atmosfera. Šventėje iš viso parodyti keturi spektakliai, suteikę žiūrovams
daug džiaugsmo ir teigiamų emocijų.

Kalvarijos mėgėjų teatras „Titnagas“ parodė A. Činariovo komediją „Brangusai pabučiavimas“
(rež. K. Krasnickas, dail. V. Gumauskaitė) – linksmą pasakojimą apie miesto poniutę, kuri,
besirūpindama savo šeimos padėtimi visuomenėje, įsipainioja į kvailą istoriją...

Marijampolės kultūros centro Liudvinavo skyriaus mėgėjų teatras „Žalias sodas“ pristatė
komedija „Ech, tie vyrai, ech, tos moterys“ pagal K. Sajos pjesę (rež. V. Gvazdaitienė), narpliojančią
žaismingas situacijas apie vyrų ir moterų santykius - apie jų meiles ir nemeiles...
Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro „Braižas“ publicistinis spektaklis „Tautos
atsilukštinimas“ pagal M. Martinaitį, Maironį, Vydūną (rež. J. Šimaitienė, dail. R. Lauraitytė) į renginį
įnešė šiek tiek rimties ir susikaupimo bei papirko žiūrovus puikiomis dainomis ir pasakojimais apie
betygalietį mokytoją Antaną Jušką.
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Paskutinieji spektaklį parodė šventės šeimininkai – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
mėgėjų teatras ir moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“, pristatę savo naujausią darbą – L. DidžiulienėsŽmonos komediją „Paskubėjo“ (rež. B. Šneiderienė, dail. Z. Morlencas, ansamb. vad. O. Jurėnienė),
žaismingą istoriją apie meilės paieškas, piršlybas ir kumelę...
Pertraukėlėse žiūrovams nuobodžiauti neleido Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros
centro kapela „Smalinė“ (vad. V. Žemaitis), o kava ir arbata visus vaišino skirsnemuniškių spektaklio
personažai: amerikonas Kligis, Juzė ir kaimo merga Ona, kurie taip pat ir svečius sutikinėjo, ir
spektaklius pristatinėjo....
Ne tik savo, bet ir visų žiūrovų vardu šventėje dalyvavusiems teatrams dėkojo skirsnemuniškis
Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir Jurbarko kultūros centro direktorė Aida
Bliundžiuvaitienė.
„Duonos kelias“. Lapkričio 21 d. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos
pradinukai, vedami mokytojų Ilonos Ruškytės ir Dalės Jonušauskienės, rinkosi į edukacinę popietę
„Duonos kelias“.

Jurbarko kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rūta Vasiliauskienė ir Skirsnemunės
skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė vaikams papasakojo apie senolių papročius,
susijusius su duonos kepimu ir valgymu, patys vaikai vaidino pasakėles, minė mįsles, šoko šokius ir
dainavo apie duoną. Pabaigoje visi vaišinosi šviežiai kepta duonute.
Kalėdinės eglės įžiebimas. Ankstyvą gruodžio 9-osios rytą Skirsnemunės centre būriavosi ne
tik Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai, besirenkantys į pamokas, bet ir miestelio
gyventojai. Lygiai 8 val. nežinia iš kur prie eglutės (dar tamsios ir liūdnos) atsirado du Seniai
besmegeniai, visiems paskelbę džiugią žinią – kad į miestelį atvyksta pats Kalėdų senelis, kuris tuoj pat
ir pasirodė, lydimas dar dviejų besmegenių. Mokyklos pradinukams padainavus gražią dainelę apie
susipykusius žiemos mėnesius ir pašokus rateliu, miestelio bendruomenę su artėjančiomis šventėmis
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pasveikino Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis, o stebuklinga Senelio lazda ir Besmegenių šluotos
įžiebė gražuolę eglutę. Po to vaikai dar šoko rateliu ir vaišinosi arbata bei sausainiais.

Smagu, kad, suvieniję jėgas, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius, Skirsnemunės
seniūnija ir Skirsnemunės kaimo bendruomenė padovanojo visiems šią trumpą, bet gražią ir įspūdingą
šventę.
Padėkos diena. Metų pabaiga – geriausias laikas pažvelgti atgal, pasidžiaugti atliktais darbais
ir padėkoti vieni kitiems. Todėl gruodžio 27-ąją Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemunės kaimo
bendruomenė ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius surengė padėkos akciją geradariams,
žmonėms, savo darbu ar lėšomis prisidėjusiems prie bendruomenės gerovės ar miestelio renginių
organizavimo.
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Kalėdų senelis, lydimas žaismingos svitos, aplankė ir įteikė Skirsnemunės kaimo
bendruomenės įsteigtas nominacijas už bendruomeniškumą medikei Elvyrai Jocienei ir Pilies I kaimo
vyresniajai bibliotekininkei Jūratei Jucikienei. Padėkos už finansinę paramą Skirsnemunės miestelio
šventei įteiktos Laimiui ir Dianai Daugvilams, Broniui ir Zinaidai Dumčaičiams, Juliui ir Lijanai
Grumuldžiams, Algimantui Paškauskui ir Ričardui Juškai.

Kalėdų senelis, linkėdamas laimės ir gerų bei gražių ateinančių metų, aplankė ir Panemunių
regioninį parką bei Skirsnemunės seniūniją.
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ŽINDAIČIŲ SKYRIUS
Laisvės gynėjų diena. Sausio 12 d. Žindaičiuose buvo minima Laisvės gynėjų diena. Kaip ir
daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių tą vakarą skambėjo laisvės dainos, liepsnojo atminimo laužai.

Aikštėje prie Žindaičių skyriaus taip pat liepsnojo atminimo laužas, prie kurio susirinko gausus
būrys bendruomenės narių, nešinų trispalvėmis, pasipuošusių neužmirštuolės žiedais. Prie laužo
skambėjo Lietuvos himnas, patriotinės dainos, eilės Lietuvai. Susirinkę žindaitiškiai prisiminė tos
nakties įvykius, bei žuvusiems už Laisvę degino atminimo žvakeles.
Vasario 16-oji. Lietuvos valstybės atkūrimo diena Žindaičiuose paminėta linksmai ir skambiai.
Šventinis renginys prasidėjo sugiedotu Lietuvos valstybės himnu bei eilėmis apie Lietuvą. Su gražia
švente visus susirinkusius žindaitiškius ir miestelio svečius pasveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas A.
Kačiušis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas D. Juodaitis ir
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys D. Rybakovas.
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Šventinę nuotaiką visiems susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“
(vad. P. Pojavis), Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) bei Svajūnas
Birgiolas ir Danutė Birgiolienė.
Užgavėnės. Kovo 5-ąją, kaip ir visa Lietuva, linksmai žiemą išvijo žindaitiškiai – nuo ryto
pradėję kelionę po kaimus, vakare visi susirinko kaimelio centre sudeginti Užgavėnių simbolį – Morę.

Šventėje netrūko linksmų personažų, skambių dainų, nuotaikingų šokių ir, žinoma, skanių
blynų.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-ąją visa Lietuva šventė ypatingą šventę
– Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šią šventiškos dienos popietę Jurbarkų seniūnijos
gyventojai ir miestelio svečiai į seniūnijos salę rinkosi paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos.
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Visus susirinkusius pasveikino Jurbarkų seniūnas A. Kačiušis, eiles apie Lietuvą skaitė renginio
vedėja Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė. Eilėraščių posmais dalijosi
Jurbarkų darželio –mokyklos auklėtiniai. O skambiomis dainomis susirinkusiųjų širdis džiugino
Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) ir Jurbarkų
darželio – mokyklos moksleivių choro dainorėliai (vad. A. Latožienė).
„Velykinė puošyba iš augalų“. Balandžio 9 d. Žindaičių skyriuje vyko kūrybinga, nuotaikinga
ir darbinga edukacinė popietė „Velykinė puošyba iš augalų“. Susirinkusieji turėjo galimybę išmokti
gaminti gražias velykines puošmenas iš samanų. Seminarą vedė ir kūrybinėmis idėjomis dalinosi
Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė Birutė Bartkutė.

Edukacinis seminaras virto jaukiu ir smagiu renginiu, kupinu gerų įspūdžių, pašnekesių ir,
žinoma, gražių velykinių kompozicijų.
Motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tądien gražiausi gėlių žiedai,
šilčiausios dainos ir sveikinimo žodžiai skiriami mūsų brangioms mamytėms ir močiutėms.
Gegužės 3 d. mamytes ir močiutes sveikino ir žindaitiškiai – Žindaičių skyriuje nuskambėjo
šventiškas Motinos dienai skirtas koncertas „Mama – gražiausias žiedas Žemėje“, kuriame netrūko šiltų
sveikinimų ir nuoširdžių mamų šypsenų. Šventinio koncerto metu gražiausią programą
susirinkusiesiems dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“
(vad. A. Jagminaitė), šaunus močiutės ir anūko duetas Svajūnas Birgiolas ir Danutė Birgiolienė bei
Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“ (vad. Lina
Lukošienė).
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Šventinis koncertas užbaigtas daina ir šilčiausiais sveikinimais mamytėms, kurių veidus puošė
nuoširdžios šypsenos ir džiaugsmo ašaros.
Joninės. Birželio 22 d. Žindaičių kaime, kaip visada smagiai ir triukšmingai, šurmuliavo
Jurbarkų seniūnijos Joninių šventė. Šventiška nuotaika kaime tvyrojo jau gerokai prieš birželio 22-ąją –
kaimo vyrai ruošė aikštę, vietą šventei, moterys – pynė vainikus, puošė, o bendruomenės nariai nupynė
plačius ąžuolo vainikus Jonų pagerbimui.

Joninės šventiškai papuoštoje Žindaičių aikštėje prasidėjo visų Jonų bei Janinų pagerbimu ir
pasveikinimu, skambias melodijas jiems skyrė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P.
Pojavis). Sveikinimo žodžius tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis ir seniūno pavaduotoja Stasė Dulkienė.
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Kol šiltai sutiktos Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio
„Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) dainininkės dainavo scenoje, aikštėje vyko įvairūs žaidimai, atrakcijos ir
varžytuvės. Po skambių ansamblio „Raskila“ dainų Jurbarko kultūros centro direktorė Aida
Bliundžiuvaitienė, Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė ir Žindaičių
seniūnaitė Birutė Petraitienė nuoširdžiai dėkojo visiems šventės rėmėjams bei prisidėjusiems prie
šventės organizavimo.

Šventės metu norintieji galėjo išbandyti jėgas virvės traukimo, svorio kilnojimo, žvejybos kubile
ir kitose rungtyse. Mažiesiems šventės dalyviams vyko smagios atrakcijos. O kokios Joninės be
sveikinimų! Visi varduvininkai papuošti ąžuolų vainikais ir apdovanoti. Vėliau visiems susirinkusiems
koncertavo televizijos projektų, sveikinimų koncertų atlikėjai Violeta Cvirkaitė ir Maks
Bendelston, buvo uždegtas Joninių laužas. Vidurnaktį žindaitiškiai ieškojo paparčio žiedo ir trumpiausią
metų naktį šventė iki paryčių.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6 d. Žindaičiuose vyko
gražus Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas.
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Renginio organizatoriai visus bendruomenės narius sukvietė ant Senojo Žindaičių tilto (Tilto
gatvėje), kur lygiai 21 val. kartu su visais lietuviais bei lietuvių bendruomenių visame pasaulyje
atstovais giedojo „Tautišką giesmę“.
„Rudeninių lapų sūkury, seklyčios vidury“. Spalio 19 d., gražų ir šiltą rudens vakarą,
Žindaičių kaimo gyventojai rinkosi į Žindaičių skyriaus salę, kur vyko smagus rudeninis pasibuvimas
„Rudeninių lapų sūkury, seklyčios vidury“. Visus susirinkusius pasitiko rudens gėrybių paroda. Jurbarko
kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (rež. Danutė Samienė) ir Šakių rajono Liepalotų kaimo
kapela (vad. Romas Skaisgirys). Konstantino Glinskio teatras susirinkusiems parodė poezijos spektaklį
A. Gailius „Camino vainikas“. Ne vienas tą vakarą į Žindaičių skyriaus salę atėjęs pirmą kartą išgirdo
kraštiečio, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Antano Gailiaus sonetus, kuriuos į
vientisą spektaklį sujungė daina, režisūrinis sprendimas ir įtaigi aktorių vaidyba.
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Po spektaklio skambiomis melodijomis ir dainomis visus susirinkusius džiugino Šakių rajono
Liepalotų kaimo kapela. Renginiui pasibaigus žindaitiškiai neskubėjo skirstytis namo, o susėdo prie
bendro stalo, kur jaukiai bendravo, šnekučiavosi, dalinosi rudeniškais džiaugsmais.
„Ant metų slenksčio ruduo prisėdo“. Gražų lapkričio 9-osios vakarą žindaitiškiai rinkosi į
Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salę, kur vyko jaukus vakaras „Ant metų slenksčio ruduo
prisėdo“. Renginys prasidėjo šiltomis eilėmis apie rudenį. Visus susirinkusius sveikino Žindaičių
skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė.

Vėliau susirinkusiems gražias ir melodingas dainas dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių
skyriaus vokalinis moterų ansamblis „Raskila“ (vad. Andžela Jagminaitė). Po svajingų dainų
žindaitiškių laukė ypatingas svečių pasirodymas – į šiltą ir jaukų rudenišką vakarą atvyko Jurbarko
kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. Loreta Zdanavičienė), pristatęs
naujausią savo spektaklį S. Kancevyčiaus „Jubiliejinis sveikinimas“. Teatralų pasirodymas visiems labai
patiko, tad gausių aplodismentų ir gerų emocijų netrūko.
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Už dalyvavimą šventėje ir bendrai kuriamą jaukią atmosferą visiems susirinkusiems dėkojo
Jurbarkų seniūnijos seniūnas A. Kačiušis.
„Sodai, sodai, leliumoj“. Gruodžio 1 d., žiemišką sekmadienio popietę, žindaitiškiai rinkosi į
adventinę popietę „Sodai, sodai, leliumoj“, kurioje skambėjo eilės apie adventą, Jurbarko kultūros centro
Žindaičių skyriaus vokalinio moterų ansamblio „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) dainos, o visus
susirinkusius su prasidėjusiu adventu sveikino Vertimų parapijos Carito pirmininkė Zita Žičkuvienė.

Į svečius atvykusi Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir jos vadovė Birutė
Bartkutė visiems priminė ką advento metu veikė mūsų seneliai ir tėvai. Seniūnaitė Birutė Petraitienė
visiems padovanojo pačios sukurtus angeliukus. Popietės dalyviai vaišinosi Silvijos Pužeckaitės
pagamintu spanguolių kisieliumi ir Birutės Petraitienės keptu skruzdėlynu bei kitais skanumynais.
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Kalėdų eglės įžiebimas Žindaičiuose. Gruodžio 15 d. Žindaičių kaimo aikštėje susirinkusieji
prie papuoštos eglutės nekantriai laukė atvykstančių svečių Kalėdų senelio ir linksmųjų jo padėjėjų
Senių besmegenių.

Pirmieji prie eglės suskubo senelio pagalbininkai, tad jų paraginti vaikučiai ėmė garsiai kviesti
Kalėdų senelį kuo greičiau ateiti. Kalėdų senelis netrukus pasirodė ir kartu su susirinkusiais įžiebė
Žindaičių eglutę. Įžiebę kalėdinę eglutę, visi rinkosi į Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus salę,
kur vaikučiai kartu su seneliu ir jo pagalbininkais žaidė žaidimus, smagiai dainavo, deklamavo savo
išmoktus eilėraščius ir dalinosi puikia švenčių laukimo nuotaika, o Kalėdų senelis vaikučiams dalino
saldžias dovanėles. Šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai...
Kalėdų eglės įžiebimas Jurbarkuose. Gruodžio 17-osios pavakare Jurbarkuose Lietuvos 100mečio aikštėje sužibo kalėdinė eglė. Susirinkusieji, skambant gražioms kalėdinėms dainoms, jaukiai
šnekučiavosi, o mažieji nekantriai dairėsi – laukė ateinančio Kalėdų senelio.
Susirinkę vaikučiai ėmė garsiai kviesti Kalėdų senelį kuo greičiau ateiti. Ir visai netrukus, vaikų
šauksmą išgirdęs senelis pasirodė prie eglutės. Aikštėje šalia eglutės netrūko gražių vaikų eilėraščių ir
dainelių.
114

Visi sustoję į didelį ratelį kartu su Kalėdų seneliu ir jo žaisminga svita, pritariant Jurbarko
kultūros centro kapelos „Santaka“ muzikantams (vad. P. Pojavis), linksminosi ir smagiai dainavo.
Pašokus, padainavus ir pasilinksminus, netrukus lempučių girliandomis nušvito spalvinga Kalėdų eglutė
ir dangų nušvietė fejerverkas. Po spalvingų fejerverkų muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo
jurbarkietis dainininkas Andrius Pojavis.
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