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IV SKYRIUS 

SPEKTAKLIŲ PREMJEROS 

 

„Trys mylimos“. Rugpjūčio 23 dieną Skirsnemunės miestelio šventės metu savo gerbėjus į 

tradicinę premjerą pakvietė Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. Birutė Šneiderienė), kuris pristatė 

visiškai atnaujintą savo pirmąjį, 2013-aisias pastatytą, spektaklį – Žemaitės „Trys mylimos“. Linksma 

ir nuotaikinga komedija apie apsukrų samdinį, sėkmingai sukantį galvą šeimininkei ir jos dviem 

dukterims, visus sužavėjo šmaikščiais dialogais, įtaigiai išreikštais personažų charakteriais, 

išskirtiniais rūbais ir dekoracijomis. 

 

 

 

 

Spektaklio režisierė – Birutė Šneiderienė. 

Vaidino: Mindaugas Dilys, Rūta Vasiliauskienė, Edita Riaukienė, Rasa Dilienė, Edmundas 

Paulis, Sonata Paulienė. 

Šviesos inžinierius – Gintaras Zareckas 
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„Stebuklingas daktaras“. Rugsėjo 13-ąją klojimo teatro gerbėjus į Girdžius sukvietė tradicinė 

teatrų šventė „Girdžių krivūlė“, ir ta proga Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ visus nudžiugino savo 

premjera. Linksma liaudiška komedija pagal J. Žemaitę „Stebuklingas daktaras“ apie du šmaikščius 

apgavikus, ketinančius pasipelnyti iš kaimo gyventojų tamsumo ir patiklumo, abejingų nepaliko... Tuo 

labiau, kad spektaklio pabaigoje sukčiai neliko nenubausti... 

 

Režisierė – Loreta Zdanavičienė. 

Vaidmenys ir atlikėjai: Motina – Danutė Bosienė, duktė Zosė – Laima Pernarauskienė, davatka 

Liudvika – Laimutė Ušinskienė, sūnus Benas – Gediminas Norvilas, daktaras – Darius Juodaitis, 

aptiekorius – Jonas Zaronas, Ona – Kristina Barčienė, kaimynė – Vida Norvilienė.  
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„Angelas“. Spalio 15 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje savo pirmąjį premjerinį 

spektaklį „Angelas“ pristatė Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. 

Šneiderienė) vyresniųjų grupė. Nors ir vadinami „vyresniaisiais“ šie vaikai į „Vaivorykštę“ susirinko 

tik prieš metus – 2019-ųjų rudenį. Visą žiemą intensyviai repetavę, savo premjerą jie buvo numatę 

parodyti šių metų kovo 20-ąją, švęsdami Tarptautinę teatro dieną. Deja, prasidėjęs karantinas sujaukė 

visus planus, ir spektaklis buvo parodytas tik dabar XVI-osiose vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinėse 

dirbtuvėse-festivalyje „Vaivorykštė 2020“. Dėl Jurbarko kultūros centro didžiosios salės remonto 

darbų žiūrovai turėjo tilpti į kur kas mažesnę salę, todėl premjera buvo rodoma tik su kvietimais, 

jaunųjų aktorių šeimos nariams, giminėms ir geriausiems draugams. 

 

 

Komedija „Angelas“ sukurta pagal Pakruojo „Žemynos“ vidurinės mokyklos vienuoliktokų 

kūrybą. Siužetas nesudėtingas: už netinkamą poelgį, angelas netenka sparnų ir yra nusviedžiamas iš 

Dausų į žemę, kur, tam, kad atgautų sparnus, turi atlikti labai gerą ir gražų darbą. Angelo „aukomis“ 

tampa penktokas Bazilikas ir jo bendraklasiai... Na, o kadangi spektaklį, kaip visada, kartu su režisiere 

Birute Šneideriene kūrė ir patys aktoriai, jis iš lengvos komedijos tapo kiek sudėtingesnis, be pirmosios 

meilės kančių jame iškilo ir gana sudėtingi būties, gyvenimo prasmės ir atsakomybės klausimai... 
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Spektaklio režisierė – Birutė Šneiderienė. 

Vaidino: Aidas Ašmonas, Simonas Goptaitis, Matas Barboravičius, Adrija Ancevičiūtė, Paulius 

Špigelskis, Nedas Kairys, Aistė Mykolaitytė, Ugnė Čiauškaitė, Aironas Puidokas, Meda Zaksaitė, 

Emilija Girdauskaitė, Viltė Kazlauskaitė, Ugnė Kuniauskaitė, Matas Petraitis, Austėja Einingytė, 

Ernesta Miliauskaitė, Gabija Jancevičiūtė, Monika Dobilaitė, Manta Bukauskaitė, Viltė Strikaitė, 

Akvilė Andriukaitytė, Paulina Patašiūtė, Armanda Sadauskaitė, Armanda Urpšaitė, Viltė Petravičiūtė. 
 

Psichologinis palaikymas – Sirvydas Griškus ir Domantas Juškys. 

Choreografija – Mildos Valaitytės. 

Vaizdo projekcija – Audriaus Sinkaus. 

Šviesos inžinierius – Gintaras Zareckas. 

Garso inžinierius – Justas Masiulis. 
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V SKYRIUS 

 

PARODOS 

 

„Konstantino Glinskio teatro žentas“. 2020-ieji yra paskelbti Tautodailės metais. Tai progai 

paminėti sausio 8 dieną Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė Samienė) 

jurbarkiečius pakvietė į susitikimą-parodos „Konstantino Glinskio teatro žentas“ atidarymą, kurio metu 

atėjusieji gavo galimybę susipažinti su tautodailininku Juozu Videika ir jo drožiniais. 

Nors Liongino Šepkos premijos laureato, ne vieną parodą Lietuvoje ir užsienyje surengusio J. 

Videikos gimtinė yra Dzūkija, tačiau ne vienerius metus jis gyvena ir kuria Jurbarke. O šio 

persikraustymo „kaltininkė“ yra Jurbarko K. Glinskio teatro aktorė Jūratė Davidavičiūtė, po lemtingo 

susitikimo su Juozu tapusi Videikiene. Todėl sausio 8-ąją Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje 

įvykusios parodos atidarymo metu tautodailininkui skambėjo K. Glinskio teatro aktorių Monikos 

Buitkuvienės ir Raimedos Wengenroth atliekamos dainos. O pats parodos „kaltininkas“, su 

nepakartojamu humoro jausmu atsakinėjo į renginio režisierės Danutės Samienės ir žiūrovų 

užduodamus klausimus. Spausdamas rankoje gerbėjų ir renginio rėmėjos Giedrės Jackienės („Giedrės 

gėlės“) dovanotas gėles J. Videika santūriai užsiminė, kad  neįgyvendintų kūrybinių sumanymų jis dar 

turi pakankamai.  
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„Pasaulis spalvose“ Vasario 3 d. Jurbarko kultūros centro I a. fojė atidaryta Pilies I kaimo 

gyventojos Genovaitės Babonienės tapybos darbų paroda „Pasaulis spalvose“. Savito braižo ir požiūrio 

autorė savo kūrybos gerbėjus vėl ir vėl džiugina nuostabiais tėviškės vaizdais, siautulinga spalvų gama. 

Susirinkusius Genovaitės talento gerbėjus džiugino ne tik autorės prisiminimai bei jos kūrybinio 

kelio vingiai, bet ir puikios atlikėjo Naglio Mačėno atliekamos dainos. 

 
 

 

Parodą taip pat galima apžiūrėti Jurbarko kultūros centro Facebook puslapyje. 

 

„Šokančios verpstės“. Vasario mėnesį Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje savo medžio 

drožinių parodą surengė jurbarkiškis gimnazistas Irmantas Norkūnas. Moksleivis medžio drožyba 

užsiima jau ne vienerius metus ir stebina bei žavi labai profesionaliais darbais. 

 

Deja, dėl karantino dauguma centro lankytojų negalėjo apžiūrėti parodos, todėl jos 

suskaitmeninta versija paskelbta Jurbarko kultūros centro Facebook puslapyje. 
 

„Emocijos. 2019 metai. 19 akimirkų“. Nors karantino metu kultūros centro erdvės lankytojams 

buvo užvertos, kūrybingi centro darbuotojai ieškojo kitų būdų pasiekti žiūrovą – nuo 2020 m. kovo 

mėnesio iki pat lapkričio kultūros centro langus puošė fotografo-operatoriaus Audriaus Sinkaus 
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nuotraukos, įamžinusios 2019 metais Jurbarko kultūros centro organizuotų renginių žiūrovų ir dalyvių 

emocijas. 

Paroda taip pat buvo skaitmenizuota ir perkelta į internetą – Jurbarko kultūros centro Facebook 

puslapyje ją galima apžiūrėti visada. 

 

„Paveikslai mūsų gyvenime“. Karantino metu Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė 

Samienė) surengė virtualią savo teatro aktorių mėgiamų paveikslų parodą „Paveikslai mūsų 

gyvenime“. 

 

 

 

 

„Kol kas daug ką perkame tuose pasaulio turguose kas pigiausia, jau vartota ar pasibaigęs 

galiojimo laikas”(M. Martinaitis). Mes sugrįžtam prie savo senų albumų, knygų, mylimo ant sienos 

kabančio paveikslo. Tada anūkės piešinys tampa toks pat brangus, kaip kažkada brangiai įsigyta 

talentingo dailininko akvarelė. Ir jie ima kurti mus. Mūsų supratimą, meilę, nuojautą. Šioje virtualioje 

parodoje sudėta dalis mūsų teatro aktorių mėgstamiausių paveikslų, piešinių, kūrybos darbų, kurie 

primena brangią akimirką, žmogų arba, tiesiog-mieli. Tai dalelytė mus kuriančios aplinkos, vadinamos 
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kultūra. Ką reiškia kūryba žmogui? Ar nemažėja jos poreikis, kai taip daugėja nelaimingų žmonių? 

Kodėl reikia literatūros, muzikos, dailės? Ar neprarandamas suvokimas, kodėl gyvenam? Mes 

džiaugiamės tais, kuriems to reikia. Jie kuria save ir kitus, jie neperka nukainuotuose pasaulio 

turguose...“ 
 

„Karantino darbai“. Rugsėjo 30 dieną Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje buvo atidaryta 

tautodailininkės ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktorės Laimutės 

Ašmonaitienės naujausių tapybos darbų paroda „Karantino darbai“.  

Jau pats parodos pavadinimas nusako, jog naujausi daugeliui jurbarkiečių žinomos 

tautodailininkės darbai yra nupiešti tuo laikotarpiu, kai ne vienam iš mūsų teko priverstinai sustoti ir 

koreguoti savo darbo, ir net poilsio, planus. Tačiau tai nesumažino L. Ašmonaitienės noro tapyti ir, 

kaip sakė pati parodos autorė, tai buvo vienas iš kūrybiškiausių jos laikotarpių.  

Tuo metu, kai nemaža dalis iš mūsų laiką leido namuose, parodos autorė savo naujausiuose 

darbuose įamžino Jurbarko, Vilniaus ir kitų Lietuvos apylinkių gražiausius gamtos vaizdus. 

Parodos atidarymo proga L. Ašmonaitienę sveikino Jurbarko rajono meras Skirmantas 

Mockevičius ir Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė. 

 

„Prisiminimų magija“. Lapkričio mėnesį Jurbarko kultūros centro languose surengta Audriaus 

Sinkaus įvairiuose Jurbarko kultūros centro šventiniuose renginiuose darytų nuotraukų paroda 

„Prisiminimų magija“, kuria siekta dėl karantino negalintiems bendrai švęsti jurbarkiečiams priminti 

ankstesnių metų kalėdines šventes. Paroda skaitmenizuota ir paskelbta Jurbarko kultūros centro 

Facebook puslapyje. 
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Konstantino Glinskio teatro scenografijos paroda. Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė 

Samienė), skaičiuojantis ne vieną savo veiklos dešimtmetį, per tą laiką sukaupė nemažai įvairių 

spektaklių scenografijos ir kostiumų eskizų, kuriais su savo gerbėjais ir žiūrovais ne kartą dalinosi 

teatro renginiuose. Karantino metu šių kūrinių nuotraukos buvo paverstos virtualia paroda, skelbiama 

Jurbarko kultūros centro Facebook puslapyje. 

 

Kitos virtualios parodos. Skaitmenizuota ir į internetinę erdvę (Facebook, Youtube) perkelta ir 

daugiau ankstesniais metais Jurbarko kultūros centre eksponuotų parodų: Rūtos Vasiliauskienės 

grafikos darbų paroda „Tylos garsai“, Zigmo Morlenco tapybos darbų paroda „Peizažas ir...“ Taip pat 

sukurtas nuotraukų filmas, primenantis anksčiau vykusias Margučių margintojų sueigas. 
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VI SKYRIUS 

JURBARKO KULTŪROS CENTRE ORGANIZUOTI PROFESIONALAUS MENO 

SKLAIDOS IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS RENGINIAI 

 

Vienas iš Jurbarko kultūros centro veiklos tikslų – profesionalaus meno sklaidos 

organizavimas. Kultūros centras organizuoja įvairių koncertinių organizacijų siūlomų programų 

pristatymą bendruomenei bei sudaro sąlygas profesionaliems atlikėjams parodyti savo programas 

Kultūros centro renginiuose. 

Nors dėl karantino apribojimų tokių renginių labai sumažėjo, vis dėlto siekiant tenkinti 

profesionalaus meno vartojimo poreikius, 2020 metais kiek įmanoma buvo rengiami populiariosios ir 

klasikinės muzikos bei teatro kolektyvų pasirodymai, demonstruojami įvairūs kino filmai. 

 

Kino filmai 

 

Jurbarko kultūros centras siekia užtikrinti, kad žiūrovai turėtų galimybę pamatyti naujausius 

lietuviškus kino filmus. 2020 metais kultūros centre pristatyti šie lietuviški filmai: „Tobulas 

pasimatymas“, „Partizanas“, „Importinis jaunikis“. 

Mažiesiems žiūrovams pristatytas animaciniai filmai „Šuniškas pokštas“, „Broliai meškinai“, 

„Lesė grįžta“. 

 

Populiariosios muzikos koncertai ir pramoginiai renginiai 

 

2020 metais Jurbarko kultūros centre ir skyriuose surengta 2 pramoginės ir klasikinės muzikos 

koncertų (Andriaus Rimiškio ir Vilijos Matačiūnaitės koncertas, Grupės „Pikaso“ jubiliejinis 

koncertas), 3 teatro spektakliai vaikams ir suaugusiesiems („Domino“ teatro spektaklis „Žirklės“, 

spektaklis „Santuoka be įsipareigojimų“, Domino teatro spektaklis „Tobuli melagiai“) 2 cirko 

pasirodymai (Gintarinės šalies cirko pasirodymas, „Baltijos“ cirko spektaklis „Klouno sapnas“). 
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VII SKYRIUS 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ ĮSIMINTINIAUSIOS KONCERTINĖS IŠVYKOS, 

SVARBIAUSI LAIMĖJIMAI BEI PASIEKIMAI, VEIKLOS JUBILIEJAI 

 

Berniukų choras „Bildukas“ 

(vadovė Danutė Lapienė) 

 

Liepos 5 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, iškart po Šv. Mišių vyko šventinis koncertas, 

skirtas Valstybės dienai paminėti. Ypatingoje aplinkoje paklausyti šventiškų dainų visus pakvietė 

berniukų choras „Bildukas“, kartu su jaunimo mišriu choru (vad. D. Lapienė) traukęs dainas Lietuvai. 

Išskirtinė renginio vieta, nuostabios melodijos – visa tai sekmadienio popietę pavertė ypač šilta 

ir muzikalia švente. 

 

Liepos 19-ąją berniukų choras „Bildukas“ kartu su jaunimo mišriu choru patraukė į Skirsnemunę, 

kur Šv. Jurgio bažnyčioje po 10 val. Mišių surengė puikų koncertą. 

Nuostabios ir profesionaliai atliekamos dainos suteikė daug malonių akimirkų ir gražių emocijų 

į bažnyčią susirinkusiems Skirsnemunės gyventojams.  
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Jaunimo mišrus choras 

(vadovė Danutė Lapienė) 

 

Muzikos mokykla „Ugnelė“ ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras jau ketvirti metai vykdo 

projektą „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“. Tai – muzikinio švietimo modelis, kai choro nariai 

surenkami iš skirtingų miestų, miestelių ir kaimų ir repetuoti susirenka vieną kartą per mėnesį.  Labai 

džiaugiamės, kad šiame projekte dalyvauja ir Jurbarko kultūros centro jaunimo mišraus choro (vad. D. 

Lapienė) dainininkės Gabija Vasiliauskaitė, Kotryna Kiudytė, Antarė Lukrecija Rimkutė ir Liepa 

Pažereckaitė. 

Kovo 11 d. merginos ir jų vadovė Danutė Lapienė kartu su daugiau kaip 200 Jungtinio Lietuvos 

vaikų choro dainininkų dalyvavo iškilmingame choro  koncerte, skirtame Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. 
 

Liepos 5-ąją jaunimo mišrus choras kartu su berniukų choru „Bildukas“ koncertavo Jurbarko 

Švč. Trejybės bažnyčioje, kur po Šv. Mišių vyko šventinis koncertas, skirtas Valstybės dienai. 
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Liepos 19-ąją jaunimo mišrus choras kartu su berniukų choru „Bildukas“ koncertavo 

Skirsnemunės kur Šv. Jurgio bažnyčioje. 
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Moterų choras „Lelija“ 

(vadovė Dalė Jonušauskienė) 

 

Kovo 8 dieną moterų choras „Lelija“ koncertavo Stakių gyventojams.  

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, choras parengė gražią 

meilės Tėvynei kupinų dainų programą, kurią ir pristatė stakiškiams. Koncertas pradėtas „Tautiška 

giesme“, o užbaigtas – kompozitoriaus Kęstučio Vasiliausko patriotinėmis dainomis „Gražu Lietuvoj“ 

ir „Žemėj Lietuvos“, sujungusiomis tiek atlikėjas, tiek klausytojus į bendrą chorą. 
 

Liepos 5 d. Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčioje, po Šv. Mišių moterų choras „Lelija“ 

surengė koncertą, skirtą Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. Viso 

koncerto metu skambėjo dainos Lietuvai. 

  

  



93 

 

Mišrus vokalinis ansamblis „Šilas“ 

(vadovas Adolfas Lapė) 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, vasario 15-ąją, Raudonėje vyko Veliuonos 

kultūros centro organizuota liaudies muzikantų šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. Šventės metu visiems susirinkusiems gerą nuotaiką savo atliekamomis dainomis skleidė 

Jurbarko kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Šilas“. 

 

2020 m., mirus ilgamečiam „Šilo“ vadovui Adolfui Lapei, ansambliui ėmė vadovauti Laura 

Matuzaitė-Kairienė. 
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Folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ 

(vadovė Birutė Bartkutė) 

 

Vasario 13 d., Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ (vad. Birutė Bartkutė), 

svečiavosi Tauragės rajono Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, kur vyko pirmoji 

Tauragės apskrities tradicinių šokių vakaronė „Jaunimėli, eikš pas mus“. 

 
 

Susirinkę dalyviai vakaronės metu ne tik šoko tradicinius šokius, bet ir mokėsi 2020 metų 

Tauragės apskrities dainų šventės folkloro dalies repertuarą. 
 

Vasario 18 d. Zanavykų muziejuje vyko Tautodailės metams paminėti, skirta konferencija 

„Tautodailės atspindžiai etninėje kultūroje“. Pranešimus skaitė Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

pirmininkas Jonas Rudzinskas, Kauno tautodailininkų sąjungos pirmininkas Valentinas Jazerskas, 

Zanavykų muziejaus muziejininkė, antropologė Vida Endriukaitytė, o koncertinę programą pristatė 

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“. 

 

Vasario 21 d. Marijampolės kultūros centre vyko 2020 metų Lietuvos moksleivių dainų 

šventės Suvalkijos (Sūduvos) ir Dzūkijos vaikų folkloro ansamblių repeticija, kurioje dalyvavo ir 

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“. 
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Folkloro grupė „Imsrė“ savo veiklos 30-metį šventė per Žolinę, 2020 m. rugpjūčio 15 d. 

surengtame VIII folkloro festivalyje „Ant vandens“. Šis puikus kolektyvas vertas ne vieno paminėjimo, 

todėl žemiau skelbiame kiek pakoreguotą, atsižvelgiant į gyvenimo pokyčius, straipsnį apie „Imsrę“, 

publikuotą informaciniame portale etaplius.lt 2018 metais. 
 

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“: žvilgsnis iš arčiau 
 

Atėjęs į Jurbarko kultūros centro organizuojamas kalendorines šventes: Užgavėnes, Pavasario 

lygiadienį, Jonines arba Rudens lygiadienį visada sutiksi jas – Jurbarko kultūros centro folkloro grupės 

„Imsrė“ moteris. Pasidabinusios autentiškais tautiniais kostiumais, gražios, spalvingos, balsingos – jos 

patrauks akis savo rūbų spalvomis ir sužavės širdis puikiai atliekamų lietuvių liaudies dainų garsais. 

Dažname renginyje akį ir klausą džiugina ir mažųjų „piemenėlių“ būrelis – „Imsrės“ vaikų grupė, 

kartais dar kuklūs, nedrąsūs, bet skambiais balsais traukiantys dainas, pasakojantys istorijas, visus 

mielai kviečiantys į žaidimus bei ratelius. Ir visada visų priekyje – temperamentinga, šarminga, 

įsimenančio balso raudonplaukė grupės vadovė Birutė Bartkutė. 

Visas Birutės gyvenimas artimai susijęs su liaudies daina, muzika, tradicijų puoselėjimu. Nebuvo 

tokios gyvenimo srities, kuri nebūtų apipinta dainomis: gimimas ir mirtis, vestuvės ir vardynos, metų 

šventės, šienapjūtė, rugiapjūtė, linų mynimas, naktigonė. Ilgi žiemos vakarai, kai merginos verpia, o 

vyrai suka kanapines virves, – viskas pradėta daina, daina palydėta ir baigta su daina. Birutės nuomone, 

negalima leisti, kad šis palikimas liktų tik prisiminimuose, senų dainynų puslapiuose.  
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Norėdama su visais pasidalinti savo meile dainai, Birutė 1990 metais ir subūrė folkloro grupę 

„Imsrė“, kuri šiandien jungia dvi grupes: suaugusiųjų „Imsrę“ ir vaikų „Imsriukus“, kurių pagrindinę 

repertuaro dalį sudaro Antano ir Jono Juškų surinktų liaudies dainų lobynai, taip pat atliekamos kitų 

regionų dainos, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka, sutartinės. Kolektyvai yra paruošę svodbines, 

krikštynų, karo, našlaičių, vaišių dainų programas. 

„Imsrės“ moterys – Monika Buitkuvienė, Vaiva Dobilienė, Ingrida Kazlauskienė, Loreta 

Pažereckienė, Vilija Petravičienė, Gintarė Stirbienė – visos kolektyvo senbuvės, dainuojančios 

„Imsrėje“ dešimtmečiais. Kas jas traukia į „Imsrę“? Meilė liaudies dainai, tautosakai, įsimintinos 

kelionės, jaudinantys ir dvasingi renginiai bei puikus, draugiškas kolektyvas, kuriame visada norisi 

pabūti kiek galima ilgiau. Pavyzdžiui tiek, kiek Ingridai Kazlauskienei ar Vaivai Dobilienei, kurios 

vaikų grupę lankė nuo mažumės, po to baigė mokyklą, ištekėjo, paaugino vaikus ir vėl grįžo į „Imsrę“ 

– šįkart į suaugusiųjų grupę, kurioje dainuoja jau ilgus metus. 

Mažuosius „imsriukus“ į kolektyvą dažniausiai atveda mamos, o čia jau Birutė juos „užkrečia“ 

meile liaudies dainai, kartais – ir visam gyvenimui.  

Folkloro grupė „Imsrė“ aktyviai dalyvauja  respublikinėje ir pasaulinėje Dainų šventėse, 

festivalyje „Skamba, skamba kankliai“, konkurse „Tramtatulis“, miesto ir rajono renginiuose, 

tradiciškai organizuoja kalendorines šventes. Per prabėgusius veiklos metus, „Imsrė“ ne kartą dalyvavo 

tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Moldovoje, Rusijoje, Vokietijoje, tarptautinėje stovykloje 

Seinuose (Lenkija). 

„Imsrė“ – nuolatinė dainų švenčių, tarptautinių festivalių „Atataria lamzdžiai“ (Kaunas), „Tek 

saulužė ant maračių“ (Nida), folkloro festivalių „Sesė sodų sadina“ (Neveronys), „Dzūkų godos“ 

(Varėna), „Pūsk, vėjuži“ (Juodkrantė), Dainavos krašto folkloro šventės (Druskininkai) dalyvės. 2015 

„Imsrė“ koncertavo Vokietijos Kralsheimo mieste vykusioje Frankų liaudies šventėje. 2016 m. vasario 

21 d. Raudondvario (Kauno raj.) dvare vyko Z. Kalesinsko ir A. Vandytės knygos „XIX a. pr.–XX a. 

pr. lietuvių merginų ir moterų tautiniai kostiumai“ iškilmingas pristatymas. Prieš keletą metų 

pradėtame šios knygos rengimo projekte dalyvavusios jurbarkietės buvo pakviestos dalyvauti 

profesionalioje fotosesijoje, kurios tikslas buvo pristatyti skirtingų Lietuvos regionų (Aukštaitijos, 

Dzūkijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos ir Sūduvos) moterų tautinius kostiumus. Taigi knygoje 

galima pasigrožėti „Imsrės“ dainininkėmis, demonstruojančiomis gražiausius tautinius kostiumus. 

2019-aisiais „Imsrė“ išleido kompaktinį diską su nuostabiai įdainuotomis Antano ir Jono Juškų 

surinktomis Veliuonos krašto dainomis „Ei, niekur nėra tokių dvaružėlių“. 

„Imsriukai“ nuolat dalyvauja vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Pas močiutę augau“ 

(Kalvarijos sav.), Tauragės miesto šventėje. 

Nuo 2006 metų Jurbarke folkloro grupės „Imsrė“ iniciatyva organizuojamas tarptautinis folkloro 

festivalis „Ant vandens“, sukviečiantis daugybę Lietuvos bei užsienio kolektyvų. Nuo 2014 metų jos  

organizuoja Rudens bei Pavasario lygiadienių šventes ant Jurbarko Bišpilio piliakalnio. 

Pastarieji keleri metai – netrumpo kolektyvo veiklos pasiekimų ir įvertinimo laikotarpis: 2012 

m. „Imsrė“ pelnė pagrindinį (Grand prix) prizą tarptautiniame folkloro festivalyje „Mazūrijos žuvų 

turgus“ Ryne (Lenkija) ir I vietą tarptautiniame folkloro festivalyje „Krasnaja gorka“ Brianske 

(Rusija). 2015-ųjų Joninių naktį kolektyvas paminėjo 25 metų kūrybinės veiklos jubiliejų. 2015 ir 2017 

metais folkloro grupės „Imsrė“ dainininkės pasirodė LRT laidoje „Duokim garo!“. 
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Kapela „Santaka“ 

(vadovas Petras Pojavis) 

 

Vasario 29 d. kapela „Santaka“ dalyvavo LRT laidos „Duokim garo!“ filmavime. Kapelos 

muzikantai džiaugėsi puikiai praleistu laiku, nauja patirtimi bei šiltu priėmimu. 

 

Kovo 11 d. Eržvilko kultūros centro Kartupių skyriuje vyko minėjimas-koncertas, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Šventės metu visiems susirinkusiems gerą 

nuotaiką savo atliekamomis melodijomis ir dainomis skleidė kapela „Santaka“. 

 

Jau daug metų antrą gegužės šeštadienį po miestų ir miestelių gatves pasklisdavo muzikantai, 

švenčiantys Gatvės muzikos dieną. 2020 metais dėl karantino ši diena buvo nukelta į vėlesnį laiką.  
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Tačiau kapela „Santaka“, kasmet per Gatvės muzikos dieną džiuginusi Jurbarko gyventojus, šios 

šventės nepamiršo – dėl karantino apribojimų kapelos muzikantai persikėlė į Smukučius ir gegužės 24 

d. (sekmadienį) muzikavo prie „Smukučių kromelio“. 
 

Liepos 4-oji Vertimų kaimo bendruomenei buvo ypatinga. Šeštadienio vakarą čia paminėtos dvi 

gražios sukaktys – Vertimų Šv. Krikštytojo parapijos įkūrimo  100-metis ir Vertimų bendruomenės 

veiklos 10-ties metų sukakties paminėjimas. 

Šia proga vyko iškilmingos Šv. Mišios, Šv. Jono atlaidai, po kurių Vyskupas teikė Sutvirtinimo 

sakramentą. Po pamaldų buvo pašventintas prieš savaitę pastatytas Šv. Jono Krikštytojo koplytstulpis, 

kurį sukūrė jurbarkietis Juozas Videika. 

Susirinkusiems Vertimų bendruomenės nariams, parapijiečiams ir svečiams koncertavo kapela 

„Santaka“. 
 

Liepos 25 d. Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje vyko tradicinė Oninių šventė. Visi 

šventės dalyviai rinkosi į Labūnavos kaimo vasaros estradą. Šventėje dalyvavo Kėdainių kultūros 

centro Labūnavos skyriaus kapela „Barupė“ (vad. A. Kučiauskas), Jurbarko kultūros centro kapela 
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„Santaka“, Rietavo kultūros centro kapela „Subata“ (vad. A. Liutikienė). Jurbarkiečiai atliko specialiai 

šiai šventei parengtą programą, kurioje skambėjo gražiausios lietuviškos dainos. 
 

Liepos 31-rugpjūčio 1 dienomis, Šiauliuose vyko XXII Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo 

muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant rubežiaus“. Tai tradicinis ir tęstinis, senas tradicijas turintis 

liaudiškos muzikos festivalis, skirtas plačiai visuomenės daliai – nuo šeimų, jaunimo iki senjorų. 2020 

metais festivalis „Ant rubežiaus” Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įtrauktas į Lietuvoje 

rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašą. Šiaulių miesto savivaldybės jis taip pat 

pripažintas prioritetiniu. 

 

 

 

 

Didžiojoje festivalio scenoje pasirodė kapelijos, stilizuotos kapelos, armonikininkų, 

bandonininkų ir mandolininkų ansambliai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

Tarp daugybės kolektyvų (festivalyje dalyvavo apie 30  kolektyvų ir daug pavienių muzikantų) 

jau ne pirmą kartą šiame gražiame festivalyje dalyvavo ir kapela „Santaka“. 
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Rugpjūčio 8 d. Tauragės rajono Gaurės miestelyje šurmuliavo kasmetinė tradicinė kaimo šventė, 

kuri kiekvienais metais tampa vis įvairesnė, turiningesnė. Nuo ankstaus ryto vyko žvejų varžybos, 

įvairios sporto rungtynės. Vakare dalintasi iškovotais prizais, skanauta medžiotojų sriuba, mėgautasi 

nuotaikingu koncertu. Smagioje šventėje Jurbarką gražiomis melodijomis ir dainomis atstovavo kapela 

„Santaka“. 

 

Rugpjūčio 15 d. Raseinių Švč. Mergelės Marijos ėjimo į dangų bažnyčioje vyko Žolinių-atlaidų 

šventė. Šioje šventėje dalyvavo ir kapela „Santaka“, žiūrovams dovanojusi gražiausias savo melodijas 

bei dainas. 

 

Rugpjūčio 22-ąją, tvankų, lietingą šeštadienio vakarą, Lybiškių kaime praūžė įdomi šventė– 

kaimynų diena „Sugrįžimai“, kurioje smagią nuotaiką dovanojo kapela „Santaka“. Nors ir negausiai 

susirinkę, lybiškiečiai iškart prisijungė prie smagaus koncerto: nepaisydami lietaus siūbavo, lingavo, 

šoko, o kas mokėjo – dainavo. 
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Paskutinį vasaros savaitgalį Jurbarko rajone vyko ne vienas renginys vasarai palydėti. 

Klausučiuose rugpjūčio 29 d. taip pat vyko tradicinė vasaros palydėtuvių šventė, kurią savo puikiomis 

dainomis ir melodijomis gražiai papuošė kapela „Santaka“. 

 

Rugsėjo 12 d. ir rugsėjo 18 d. kapela „Santaka“  dalyvavo LRT smagios muzikos laidos „Duokim 

garo!“ filmavime. 

 

Rugsėjo 19 d. Klausučių kultūros centro Juodaičių skyriuje vyko Baltų vienybės dienos 

paminėjimas. Šioje šventėje dalyvavo ir kapela „Santaka“, susirinkusiems dovanojusi gražiausias savo 

melodijas bei dainas. 
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Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ 

(vadovė Jolanta Telišauskienė) 

 

Sausio 11 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose vyko respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių 

kolektyvų festivalis „Senjorų apvalcius“, kuriame dalyvavo skirtingų Lietuvos regionų kultūros centrų 

šokėjų kolektyvai. Jurbarko kultūros centrą renginyje atstovavo liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“.  

 
 

Jurbarkiečiai ne tik puikiai pasirodė Panevėžio žiūrovams, bet ir turėjo progą pabendrauti su 

draugais iš kitų miestų – festivalyje „Senjorų apvalcius“ dalyvavo Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų 

tautinių šokių kolektyvas „Vijūnas“, Kaišiadorių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių grupė 

„Savingė“, Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Verdenė“, 

Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Miestelėnai“, Kretingos 

kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Toncius“ bei Marijampolės kultūros centro 

vyresniųjų tautinių šokių grupė „Jotvingis“. 
 

Rugpjūčio 22 d. Tauragės Pilies kiemelyje surengta jau tradicine tapusi suaugusiųjų šokių šventė 

„Šokio sūkury”. Į ją kaip ir kasmet suvažiavo gausus būrys šokėjų ne tik iš Tauragės krašto, bet ir iš 

įvairių Lietuvos miestų. Šokių sūkuryje kartu su kolektyvais iš Tauragės, Šilalės, Pagėgių, Kėdainių, 

Ignalinos, Joniškio ir Kauno rajonų sukosi ir liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis vyresniųjų grupės 

šokėjai. 
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2020 metais liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“  šventė 30 metų veiklos sukaktį. Gražus 

jubiliejus buvo atšvęstas per Jonines. Žemiau skelbiamas straipsnis, publikuotas informaciniame 

portale etaplius.lt ir Jurbarko kultūros centro interneto svetainėje. 
 

Sveikiname Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studiją „Nemunėlis“ su gražia sukaktimi 

Tolimais 1990-aisiais buvusių pramoginių šokių kolektyvo narių iniciatyva Jurbarke susikūrė 

liaudies šokių kolektyvas, kuriam vadovauti ėmė jauna choreografė Jolanta Telišauskienė. Kasmet 

šokėjų vis daugėjo, taigi, buvo įkurta liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, kuri dabar jungia net tris 

(jaunių, jaunuolių ir vyresniųjų) grupes. Jaunatviška šypsena, azartas, gyvybingumas – išskirtiniai šios 

studijos bruožai. 

Lietuviško šokio pynėmis studijos „Nemunėlis“ šokėjai džiugina ne tik Lietuvos šokio mylėtojus 

– jie dažnai kviečiami į tarptautinius festivalius, vykstančius Turkijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, 

Didžiojoje Britanijoje, Moldovoje, Kroatijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Bulgarijoje. 

„Nemunėlis“ aktyviai dalyvauja Lietuvos moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse bei 

respublikiniuose konkursuose „Aguonėlė“, „Pora už poros“ „Klumpakojis“, „Iš aplinkui“ ir dar daug 

kitų, yra nuolatiniai šių konkursų prizininkai bei laureatai. 

„Nemunėlio“ iniciatyva kas dvejus metus Jurbarke organizuojamas liaudiškų šokių festivalis 

„Linksminkimos“, sukviečiantis daugybę kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio. 

Sunkus darbas, aktyvumas ir entuziazmas nelieka nepastebėti – 2007 metais liaudiškų šokių 

studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupei įteiktas Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas 

„Aukso paukštė“ tautinių šokių nominacijoje „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė“, o 2018 metais 

„Nemunėlis“ „Aukso paukštę“ pagavo antrąjį kartą – šįkart nominacijoje „Geriausia liaudiškų šokių 

studija ir vadovas“. 

„Nemunėlio“ vadovė Jolanta Telišauskienė apdovanota Garbės ženklu „Už nuopelnus Tauragės 

apskričiai“, 2019-aisiais jai atiteko prestižinis Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimas „Krištolinė 

lelija“ nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, 

meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“. 2019 metų pradžioje liaudiškų 

šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų grupei ir jos vadovei Jolantai Telišauskienei buvo įteikta 

Jurbarko rajono savivaldybės premija už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje. 
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Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ 

(vadovė Jolanta Telišauskienė) 

 

Vasario 8 dieną Kaune Girstučio kultūros ir sporto centre sienas vėl drebino garsi muzika, o čia 

susirinkusius žiūrovus stebino gausybė šokių pasirodymų. Šokių festivalyje „ŠOK 2020“ varžėsi 

daugybė šokėjų, kurie siekė nugalėtojų titulo. Jame dalyvavo net du Jurbarko kultūros centro šokių 

kolektyvai: šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ 

(vad. Kristė Donauskienė). Džiugu, kad šiuolaikinio šokio kolektyvo „Šypsena“ jaunimo grupė 

konkurse pelnė II vietą. 

 

Birželio 20 d. Raudondvario Dvare vyko šokių festivalis „Šok Open Air“. Kiekvienais metais 

jame susirenka stipriausi Lietuvos šokių kolektyvai ir pristato teisėjų ir žiūrovų teismui savo naujausius 

darbus. Po kiekvieno festivalio organizatoriai labai įdėmiai nagrinėja dalyvių, komandų vadovų ir 

teisėjų pastabas bei pasiūlymus. Nuolatinis šio festivalio dalyvis yra ir šiuolaikinio šokio kolektyvas 

„Šypsena“. Festivalyje „Šok Open Air“ „Šypsena“ pelnė III vietas „junior“ ir „adult“ amžiaus grupėse. 

  

2020 m. birželio 23-ąją per Jonines šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ atšventė savo 

veiklos 35-metį. 
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Merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ 

(vadovė Kristė Donauskienė) 

 

Merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ vasario 8 dieną dalyvavo Kaune Girstučio 

kultūros ir sporto centre vykusiame šokių festivalyje „ŠOK 2020“, kuriame dėl nugalėtojų titulo varžėsi 

daugybė šokėjų. 

 

Birželio 20-ąją merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ dalyvavo Raudondvario dvare 

vykusiame šokių festivalyje „Šok Open Air“, kuriame kasmet susirenka stipriausi Lietuvos šokių 

kolektyvai, pristatantys teisėjams ir žiūrovams savo naujausius darbus. 
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Konstantino Glinskio teatras 

(vadovė Danutė Samienė) 

 

Vasario 18 d., Konstantino Glinskio teatras Jurbarko mokyklos „Ąžuoliukas“ auklėtinius 

pakvietė į gražų spektaklį B. Pūkelevičiūtės „Rimas pas Kęstutį“. Žaismingas, įdomus ir pamokantis 

spektaklis visus nukėlė į senovės laikus, atvertė didingos Lietuvos istorijos puslapius. 

 

Birželio 14-ąją visa Lietuva prisiminė sovietinės valdžios vykdytus trėmimus. Tą pačią dieną 

Jurbarko P. Paulaičio 701-oji šaulių kuopa Pašventyje surengė renginį, skirtą paminėti 80-ąsias 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Kazimiero Skučo ir šių apylinkių kilusio, buvusio 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio suėmimo 

metines. 1940 m. birželio 15 d. abu šie iškilūs valstybės vyrai buvo suimti Pašventyje, prie buvusios 

Vokietijos – Lietuvos sienos ir 1941 m. liepos mėnesį abu sušaudyti Maskvoje esančiame Butyrkų 

kalėjime. 

Prie Pašventyje įrengto paminklinio akmens birželio 14-ąją susirinkusieji išgirdo šį tragišką įvykį 

iliustruojančius tekstus iš Jurbarko Konstantino Glinskio teatro spektaklio „Tiltai į tėviškę“ (režisierė 

Danutė Samienė). Prisimenant pirmąsias sovietinė okupacijos aukas skambėjo šio kolektyvo aktorių 

atliekamos dainos ir eilėraščiai. 
 

Liepos 1-ąją Konstantino Glinskio teatras literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Nesakyk, kad 

pavargai“ pristatė Eržvilko senelių globos namuose. Dainas iš Konstantino Glinskio teatro spektaklių 

atliko R. Šličkutė, A. Samys, R. Lukšienė, A. Reičiūnienė, G. Martišienė. Jas papildė poetų V.A. 

Ciniausko, D. Saukaitytės, J. Vaičiūnaitės, M. Vainilaičio tekstai, kuriuos skaitė D. Kazlauskas, 

K. Ivanaitytė, G. Martišienė, D. Samienė. Smuiku griežė jaunoji teatralė M. Kazlauskaitė. R. Šličkutės, 

A. Samio duetas atliko nostalgiškas klasikinės estrados dainas.  
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Protarpiais užeinantis lietus programos laiku buvo pasitraukęs nuo miestelio dangaus ir senelių 

namų gyventojai bei susirinkę svečiai iš Jurbarko turėjo galimybę maloniai praleisti vakarą prie arbatos 

ir skanių šeimininkių iškeptų pyragų 
 

Vasara – festivalių metas ir nors jų ritmą diktuoja koronaviruso epidemija, bet įvairiausius žanrus 

apimančių renginių Lietuvoje iš tiesų netrūksta. Viename iš jų, pavadintame „Kur Nemuno mėlynas 

kelias“, rugpjūčio 29 d. dalyvavo ir Konstantino Glinskio teatras. Jurbarkiečiai į klojimo teatrų 

festivalį, kuris vyko Birštono seniūnijoje esančioje Galinių sodyboje, atvežė pagal kraštiečio Antano 

Gailiaus sonetus pastatytą spektaklį „Camino vainikas“ (režisierė Danutė Samienė). Išradingai 

pristatytas Birštono Vienkiemio teatro vaikų jurbarkiečių vadinimas neišnyko tarp tradiciškai tokiuose 

festivaliuose dominuojančių komedijų. Net įkyriai merkiant lietui žiūrovai neskubėjo skirstytis ir 

įdėmiai klausėsi aktorių skaitomų eilių, bei atliekamų dainų. O pasibaigus vaidinimui negailėjo plojimų 

mūsų kolektyvui. 
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XXV-oji Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“, kaip ir daugelis kitų 

renginių 2020 metais, buvo ne tokia kaip visada. Vietoj gyvų pasirodymų II-jame ture teatrai siuntė 

komisijai savo spektaklių įrašus. Konstantino Glinskio teatras pristatė spektaklį „Kenotafas“ pagal to 

paties pavadinimo R. Granausko romaną (rež. Danutė Samienė). Komisijos sprendimu Konstantino 

Glinskio teatro spektaklis miestų ir rajonų kategorijoje pelnė 87,5 balo ir tapo laureatu. 
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Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ 

(vadovė Birutė Šneiderienė) 

 

Rugpjūčio 12–16 dienomis Troškūnuose, Anykščių raj., vyko jubiliejinė 20-oji edukacinė 

stovykla-festivalis „Troškimai“. Labai džiaugiamės, kad šioje nuostabioje kūrybos ir meno šventėje, 

kartu su bendraamžiais iš Pasvalio, Ignalinos, Tauragės, Vilniaus ir Kauno, kaip ir kasmet, turėjo 

galimybę dalyvauti grupelė jaunųjų vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ aktorių. 

Pirmąją stovyklos dieną, rugpjūčio 12-ąją, vyko Teatro kūrybinės dirbtuvės su aktoriais Baliu 

Ivanausku ir Artūru Dubaka, o vakare Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios rūsyje - išskirtinai originalus 

ir įsimenantis tų pačių aktorių poezijos, muzikos ir šokio vakaras „VAKARAS P“. Pirmoji diena 

netikėtai, bet įspūdingai baigėsi improvizuotu pianisto Dariaus Mažinto koncertu bažnyčioje. 

 

Antrosios dienos, rugpjūčio 13-osios, rytas prasidėjo dar vienomis Teatro kūrybinėmis 

dirbtuvėmis su aktore Violeta Trečiokaite-Mičiuliene, jauniesiems aktoriams ne tik atskleidusia teatro 

meno paslaptis, bet ir suteikusia daug psichologinės motyvacijos. Po pietų stovyklautojai dalyvavo 

teatro edukacinėse dirbtuvėse su aktoriais Gabrielia Kuodyte ir Tomu Kyzeliu, o vakare Troškūnų 

bažnyčios rūsyje klausėsi grupės „Arbata“ gyvo garso koncerto. 

 

Trečiąją dieną, rugpjūčio 14-ąją, iš ryto vyko Dailės kūrybinės dirbtuvės „EBRU tapyba ant 

vandens“ su Meno terapijos ir socializacijos instituto „VYTA“ edukatore Egle Daubaraite, kurių metu 

kiekvienas stovyklautojas turėjo galimybę sukurti darbą šia išskirtinai įdomia technika. Vėliau Teatro 

kūrybinėse dirbtuvėse jauniesiems aktoriams kūrybiškai tobulėti padėjo beveik jų bendraamžis LMTA 

I kurso studentas Aurimas Bareikis. Popietę stovyklautojai lavino savo pojūčius Teatro kūrybinėse 

dirbtuvėse su aktore Raminta Šniaukštaite. Vakaras baigėsi griausmingu Roberto Semeniuko ir 

Kastyčio Kerbedžio koncertu. 

Ketvirtosios dienos, rugpjūčio 15-osios, dienos rytas prasidėjo aktyvia mankšta su LMTA I kurso 

studentu Aurimu Bareikiu bei aktyvia Šokio kūrybine laboratorija su choreografu, šokių treneriu 

Mindaugu Lekausku. Po pietų stovyklautojai Teatro kūrybinėse dirbtuvėse "augo" kartu su teatro 

edukatoriumi Vakariu Indriekumi, improvizavo Muzikos dirbtuvėse su kompozitoriumi, gitaristu 

Robertu Semeniuku, o vakare šėlo Marijono Mikutavičiaus su grupe bei grupės iš Klaipėdos „Royce“ 

koncerte. 
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Rugpjūčio 16-ąją jubiliejiniai „Troškimai" buvo uždaryti, kaip ir kasmet, su nostalgišku liūdesiu 

ir viltimi susitikti kitąmet. 
 

Spalio 5 dieną jaunieji „vaivorykštukai“ Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje originalia ir 

įsimenančia poetine kompozicija pasveikino šios mokyklos pedagogus su Tarptautine mokytojų diena. 
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Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ 

(vadovė Loreta Zdanavičienė) 

 

Vykstant teatro sezonui „Auginkim savo sielas“ Viešvilėje, sausio 30 dieną, Viešvilės 

kultūros centro salę užplūdo labai gausus būrys viešviliečių ir miestelio svečių, norinčių pamatyti 

Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ spektaklio pagal Juozo Grušo apsakymą „Kelionė su kliūtimis“ (rež. 

L. Zdanavičienė). 

Puiki komedija abejingų nepaliko: juokėsi ir maži, ir dideli. 
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Skirsnemunės mėgėjų teatras 

(vadovė Birutė Šneiderienė) 

 

Skirsnemunės mėgėjų teatro sukurto spektaklio pagal B. Sruogos komediją „Dobilėlis 

penkialapis“ populiarumas neblėsta. Nors šis spektaklis įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose 

rodytas jau daugiau kaip 20 kartų, jį išvysti trokštančių žiūrovų nemažėja. 

Kovo 7-ąją, šeštadienį, skirsnemuniškiai savo „Dobilėlį“ pristatė Veliuonos gyventojams, o kovo 

8-ąją – Tauragės rajono Kęsčių kaimo bendruomenei. Ir vienur, ir kitur gausiai susirinkę žiūrovai 

aktyviai ir linksmai stebėjo nepaprastus penkių viengungių nuotykius, kovojant dėl puikiosios Rožės 

Kumpytės rankos ir širdies... 

 

Rugsėjo 20-ąją, sekmadienį, Degučių kaime (Vilkaviškio raj.) vyko graži bendruomenės šventė, 

skirta šios bendruomenės veiklos 10-mečiui paminėti. Džiugu, kad šventės dalimi tapo ir Skirsnemunės 

mėgėjų teatras, parodęs gausiai susirinkusiems degutiškiams linksmą Balio Sruogos komediją 

„Dobilėlis penkialapis“. Beje, šis Skirsnemunės teatro pasirodymas taip pat buvo neeilinis – 

„Dobilėlis“ žiūrovams pristatytas 25-ąjį kartą. 
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XXV-oji Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“, kaip ir daugelis kitų 

renginių 2020 metais, buvo ne tokia kaip visada. Vietoj gyvų pasirodymų II-jame ture teatrai siuntė 

komisijai savo spektaklių įrašus. Skirsnemunės mėgėjų teatras L. Didžiulienės-Žmonos komediją 

„Paskubėjo“ (rež.. B. Šneiderienė), kurioje taip pat vaidino Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinio 

ansamblio „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė) dainininkės. Komisijos narių sprendimu Skirsnemunės 

mėgėjų teatro, dalyvavusio miestelių, kaimų teatrų grupėje, spektaklis surinko 81 balą.  

 

Baigiantis metams Skirsnemunės mėgėjų teatro aktoriai nusprendė, kad laikas jų teatrui turėti 

pavadinimą. Teatro Facebook puslapyje buvo paskelbta apklausa, kuris iš šešių vardų – „Žiedas“, 

„Kelias“, „Vainikas“, „Sauja“, „Pakeleivis“ ar „Lauro lapas“ – labiausiai tiktų Skirsnemunės teatrui. 

Ryškia balsų dauguma laimėjo vardas „Pakeleivis“– taip nuo 2021-ųjų metų ir vadinsis teatras. 
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Moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ 

(vadovė Olga Jurėnienė) 
 

Sausio 25 d., Pilies kaimo bendruomenės namuose vyko muzikinė padėkos popietė „Iš širdies 

į širdį“. Pilies kaimo bendruomenės namuose skambėjo muzika, buvo daug kartų pasakyta AČIŪ, 

liejosi rami širdžių šiluma. Popietėje dalyvavo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų 

vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė) ir operos solistė respublikinių konkursų laureatė 

Lina Urniežiūtė. 

 

Rugpjūčio 9 d. moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ svečiavosi Raseiniuose, kur prie Sujainių 

tvenkinio nuvilnijo respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“. Įvairialypis renginys pritraukė 

gausų būrį dalyvių ir žiūrovų, netrūko pramogų. Šeimomis atvykusieji prie Sujainių tvenkinio galėjo 

pasiklausyti geriausių ir populiariausių visų laikų šlagerių, o vaikai kūrybines idėjas galėjo perteikti 

piešdami piešinius, kiekvienas atvykęs galėjo  pasigaminti įvairių rankdarbių. 

 

Paskutinį vasaros sekmadienį, rugpjūčio 30-ąją, Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje 

vykusiame koncerte „Atsisveikinimas su vasara“ nuskambėjo lyriškos moterų vokalinio ansamblio 

„Vikinda“ dainos. 
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2020 metų pavasarį moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ sulaukė kolektyvo veiklos 5-erių metų 

sukakties. Nors skaičius nedidelis, „Vikindos“ moterys planavo jį atšvęsti kartu su savo draugais ir 

kolegomis – surengti gražią vokalinių ansamblių šventę „Tu ateik į pasimatymą“. Iš pradžių planuota 

birželį, vėliau nukelta į gruodžio mėnesį šventė dėl karantino apribojimų taip ir neįvyko. Jurbarko 

kultūros centro darbuotojai apie ansamblio veiklą sukūrė trumpą šventinį filmuką, kurį visada galima 

pasižiūrėti Jurbarko kultūros centro Youtube kanale. 

Čia skelbiamas kolektyvo sukakčiai skirtas straipsnis, publikuotas interneto portale etaplius.lt ir 

Jurbarko kultūros centro interneto svetainėje. 
 

Moterų vokaliniam ansambliui „Vikinda“ – penkeri 
 

Atrodo, kad žmogui būti laimingam reikia tiek nedaug: duonos kąsnio, šiltos kertės, mylinčios 

širdies greta, vaikų krykštavimo... Ir viskas? Ne visada... Kartais dar reikia išlieti savo jausmus dainoje, 

muzikoje, vaizde, būti pastebėtam, išgirstam ir įvertintam... 

Galbūt kaip tik šio siekio vedamos 2015 metų pavasarį kelios aktyvios ir dainingos Pilies kaimo 

moterys susibūrė į vokalinį ansamblį, vadovaujamą Sandros Baužienės. Žinoma, naujam ansambliui 

reikalingas buvo ir pavadinimas. Ilgai svarsčiusios, moterys išsirinko skambų ir tikriausiai nelabai kam 

girdėtą vardą – „Vikinda“. Kodėl būtent toks vardas buvo pasirinktas, ansamblietės aiškina paprastai: 

kolektyvas gimė Pilies kaime, prie Panemunės pilies, kurios teritorijoje, anot legendos, ilsisi 

kunigaikščio Vytenio palaikai. Istorijos išsaugotu Vytenio žmonos Vikindos vardu ir buvo pavadintas 

ansamblis. 

Moterų troškimas dainuoti neišblėso netgi tuomet, kai po nepilnų metų ansamblis liko be 

vadovės: dainavo vienos, o vėliau prie „Vikindos“ vairo stojo Olga Yurenene (Jurėnienė), gimusi 

Maskvoje, ten 1979 m. baigusi Gnesinų vardo konservatoriją, 1989 metais su vyru ir dviem atžalomis 

atvyko gyventi į Lietuvą. Olga ne tik vadovauja „Vikindai“. Veliuonos Antano ir Jono Juškų 

gimnazijoje ji dirba muzikos vadove darželyje, vargonininkauja Veliuonos bažnyčioje, o laisvu nuo 

darbo metu atsiduoda šokiams: daug metų šokusi Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių kolektyve 

,,Veliuonietis“, šiuo metu mėgaujasi šokdama linijinius šokius. 

Nuo 2017-ųjų „Vikinda“ tapo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus dalimi. Per 

penkerius savo gyvavimo metus  ansamblis savo dainomis džiugino ne tik savojo Pilies kaimo, bet ir 

Jurbarko, Skirsnemunės Veliuonos, Juodaičių gyventojus. Ypač šiltus prisiminimus moterims paliko 

apsilankymai Eržvilko, Seredžiaus ir Smalininkų senjorų namuose. Ne kartą pasirodyta, koncertuota 

įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Na, o 2019 metais „Vikindos“ moterims teko paragauti 
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ir aktorių duonos –  Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. Birutė Šneiderienė) 

spektaklyje L. Didžiulienės-Žmonos ,,Paskubėjo“ joms teko kaimo dainininkių vaidmuo. 

O „Vikindos“ moterys ne tokios paprastos, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jų 

gyvenimas – ne vien skambios dainos, nors daina jas visas lydi visą gyvenimą... Nuėjusios nelengvą 

gyvenimo kelią, kūrusios šeimas, auginusios vaikus, kiekviena iš jų gali didžiuotis pačiais įvairiausiais 

talentais. Kad šios moterys tikrai aktyvios patvirtina ir tai, jog net keturios iš jų – Laima Sedeikienė, 

Genovaitė Babonienė, Zita Neverdauskienė ir Lina Gylienė – yra Pilies kaimo bendruomenės tarybos 

narės, o penktoji – Ramutė Matijošaitienė – šios bendruomenės pirmininkė. Bendruomenės veikloje 

aktyviai dalyvauja ir Aldona Zokaitienė. Moterys puikiai mezga, su meile puoselėja ir gražina savo 

namus bei jų aplinką, o Genovaitės Babonienės didžiausias pomėgis ir džiaugsmas yra tapyba. Genutės 

paveikslai jau apkeliavo visą rajoną, surengta daugiau kaip 10 personalinių parodų. 

 

 

Kad „Vikindoje“ gera būti patvirtina ir tai, jog beveik visos dabartinės ansamblio dainininkės – 

Sigutė Džiaugienė, Laima Sedeikienė, Genovaitė Babonienė, Zita Neverdauskienė, Ramutė 

Matijošaitienė, Lina Gylienė, Aldona Zokaitienė – dainuoja jame nuo pat įsikūrimo. Vilija Čekaitienė, 

Edita Lukoševičienė, Rasa Vabaliene ir Renata Mikoliūniene, nors ir vėliau prisijungusios, taip pat 

savo gyvenimo be šio kolektyvo neįsivaizduoja. Juk „Vikinda“ – tai ne tik repeticijos ir koncertai, tai 

ir linksmos išvykos, jaukūs moteriški pokalbiai prie kavos puodelio, tai – paprasčiausiai šiltas, 

įkvepiantis bendravimas, bendrumo jausmas, be kurio vargu ar žmogus gali būti laimingas. 

„Vikindos“ moterų aktyvumas ir troškimas dainuoti, užtikrina, kad šis ansamblis gyvuos dar 

ilgai. Dar ilgai skambės jų dainos, džiugindamos klausytojus ne tik Pilies kaime, mūsų rajone, bet ir 

visoje Lietuvoje. O mes ansamblio dainininkėms ir jų vadovei linkime neblėstančio kūrybos 

džiaugsmo, sveikatos ir šiltos asmeninės laimės. Su gimtadieniu, „Vikinda“! 
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Moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ 

(vadovė Andžela Jagminaitė) 

 

Vasario 15 d. Pašaltuonio bendruomenės namuose paminta vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena. 

Jaukiame renginyje sugiedota „Tautiška giesmė“, išsakyta daug gražių ir šiltų žodžių apie mūsų 

tėvynę Lietuvą. O šventinį minėjimą skambiomis dainomis papuošė vokalinis moterų ansamblis 

„Raskila“. 
 

Liepos 4-ąją moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ gražiai koncertavo Vertimų Šv. Krikštytojo 

parapijos įkūrimo  100-mečio ir Vertimų bendruomenės veiklos 10-ties metų sukakties šventėje. 

Šia proga vyko iškilmingos Šv. Mišios, Šv. Jono atlaidai, po kurių Vyskupas teikė Sutvirtinimo 

sakramentą. Paminėti bendruomenės 10-mečio ir parapijos 100-mečio atvyko ne tik vietiniai 

gyventojai, bet ir jų artimieji bei svečiai. 

 

Rugpjūčio 9 d. moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ dalyvavo Raseiniuose vykusioje 

respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“. 



118 

 

Šlagerių šventėje dalyvavo vokaliniai ansambliai iš visos Lietuvos. 

 

Rugpjūčio 28-ąją Šimkaičių bendruomenės kiemelyje nuskambėjo „Vasaros uždarymo 

koncertas“. Taip šiltai, jaukiai, skambant gražioms moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ ir Raseinių 

rajono kultūros centro Kalnujų skyriaus kapelos „Kalnuja“ (vad. K. Klikna ) dainoms, plaukiant 

paskutiniams vasaros debesims, palydėta vasara... 
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VIII SKYRIUS 

SVARBIAUSI JURBARKO KULTŪROS CENTRO IR JO DARBUOTOJŲ PASIEKIMAI 

2020 METAIS 

 

Vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Jurbarko kultūros centre antrą kartą 

surengta Jurbarko rajono savivaldybės padėkos diena „Krištolinės lelijos“.  Iškilmingo minėjimo metu 

buvo pagerbti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius 2019 metus labiausiai 

nusipelnę Jurbarko kraštui. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Krištoline lelija už rajono savivaldybės etnokultūrinio paveldo 

saugojimą ir puoselėjimą apdovanota Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Birutė 

Bartkutė. 

 

Metų pabaigoje Jurbarko kultūros centrą pasiekė gera žinia – Jurbarko rajono savivaldybės 

premija už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje skirta Jurbarko kultūros centro 

liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunučių ir jaunuolių grupėms (vad. J. Telišauskienė), 

užėmusioms I-ąsias vietas rajonų centrų grupėje Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuotame 

Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursiniame 

festivalyje „Aguonėlė 2019“. 
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IX SKYRIUS 

KITI SVARBŪS 2020 METŲ ĮVYKIAI  

 

IN MEMORIAM 

ADOLFAS LAPĖ (1954–2020) 
 

Mes stovėjom, ir upė sau plaukė. 

Mes žiūrėjom, ir vandenys sruvo. 

Mes tylėjom ir nieko nelaukėm:  

plaukė upė ir nieko nebuvo. 

Mes tik klausėm, ir paukščiai krykštė. 

Mes tik žengėm ir žvelgėm į kelią... 

Tai ir buvo, kas niekad negrįžta, 

ką visą gyvenimą gelia. 

(M. Martinaitis) 

2020 m. gegužės 31 d. užgeso dar viena gyvybė šioje 

žemėje – mirė ilgametis Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvo vadovas Adolfas Lapė.  

Adolfas Lapė gimė 1954 m. balandžio 30 d. Malagių km. Klaipėdos rajone.  

1977 m. Lietuvos konservatorijoje baigė orkestrinį dirigavimą, o 1979 m. atvyko dirbti į 

Jurbarką. Savo kūrybinį kelią pradėjo Jurbarkų kultūros namuose, kur sėkmingai įsiliejo į kultūrinę 

veiklą: vadovavo kaimo kapelai ir aktyviai dalyvavo agitbrigados „Kanabėkas“ veikloje. 

1983 – 1985 m. Adolfas Lapė dirbo Jurbarko kultūros rūmų direktoriumi, nuo 1985 m. pradėjo 

vadovauti pučiamųjų instrumentų orkestrui „Bišpilis“. Adolfo Lapės vadovaujamas orkestras buvo 

Jurbarko kraštą reprezentuojantis kolektyvas. Orkestras ne kartą koncertavo rajono, apskrities, 

moksleivių ir pasaulinėje dainų šventėse, tarptautiniame festivalyje kompozitoriui St. Šimkui atminti 

ir kituose renginiuose, kurie buvo tiesiog neįsivaizduojami be Adolfo vedamo „Bišpilio“. 

Per prabėgusius metus orkestras garsino Jurbarko kraštą tarptautiniuose festivaliuose: 

Airijoje, Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Moldovoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje. 

Be visų miesto ir rajono renginių, kuriuose nuolat dalyvavo orkestras, kolektyvo bei vadovo 

Adolfo Lapės iniciatyva buvo organizuojamos įvairios šventės bei koncertai: „O dūdos dar skamba...“, 

skirta kompozitoriaus Vito Žilio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, Kauno gatvės fiesta, Imsrės 

tako atidarymo šventė „Mes mylime Imsrę“, o 2016 metais pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“ 

sukvietė jurbarkiečius į koncertą, skirtą kompozitoriaus Vito Žiliaus 105-osioms gimimo metinėms. 

Šia švente paminėta ir orkestro 55 metų kūrybinės veiklos sukaktis. 

Nuo 2013 metų Adolfas Lapė vadovavo mišriam vokaliniam ansambliui „Šilas“. Kūrybingo 

vadovo sukurtos koncertinės programos džiugino daugelio Jurbarko bei Lietuvos miestų ir miestelių 

žiūrovų širdis. 

Adolfas buvo labai kuklus žmogus, mylėjo ir gerbė savo kolegas. Mūsų atmintyje jis išliks 

daugybėje puikių prisiminimų apie kartu praleistas šventes, išvykas, linksmas kasdienybės akimirkas. 
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2020 metai Jurbarko kultūros centrui, kaip Lietuvai, o ir visam pasauliui buvo išties nelengvi. 

Kultūros centro didžiosios salės remonto darbai labai sumažino didesnių profesionaliojo meno renginių 

organizavimo galimybę, o pasaulinė korona viruso pandemija užkirto kelią ir bet kokių renginių su 

žiūrovais organizavimui.  

Tačiau be galo džiugu, kad kultūros centro darbuotojai sunkiomis sąlygomis nenuleido rankų, 

ieškojo ir tebeieško naujų išraiškos bei renginių organizavimo formų: nuotoliniu būdu organizuoja 

mėgėjų meno kolektyvų repeticijas, renginius ir koncertus kelia į interneto erdvę. Neabejojame, kad 

įveikęs visus sunkumus ir iššūkius, kultūros centras, kaip negęstantis kultūros švyturys, ir toliau skleis 

kūrybos ir meno šviesą Jurbarko krašte. 

 


