II SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
ĮSTAIGOMIS
Jurbarko kultūros centras aktyviai bendradarbiauja su Jurbarko švietimo centru, Jurbarko
Naujamiesčio progimnazija, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, klasteriu „Panemunių turai“,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialu, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto
bendrija, Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centru. 2020 metais pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Jurbarko krašto muziejumi, susitarta bendradarbiauti koncertinėje, projektinėje ir
edukacinėje veikloje.
Kultūros centras visada noriai bendradarbiauja su kitomis, ne tik Jurbarko rajono, bet ir visos
Lietuvos įstaigomis, prisideda ir padeda įgyvendinti įdomias ir įkvepiančias idėjas.
„Iš senolių išminties lobyno“. Sausio 22-osios popietę Jurbarko kultūros centre skardėjo
vaikiški balsai – Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės
„Sveikuoliai“ vaikučiai, lydimi priešmokyklinio ugdymo pedagogės A. Bardauskienės ir meninio
ugdymo mokytojos R. Pinaitienės, atvyko į svečius pas Jurbarko kultūros centro folkloro grupę
„Imsriukai“ (vad. Birutė Bartkutė). Kartu su mažosiomis „Imsriukų“ dainininkėmis ir jų vadove
darželio ugdytiniai dainavo, šoko, ėjo ratelius, daug sužinojo apie liaudies tradicijas, senolių
papročius bei tautinį kostiumą.

Džiaugiamės, kad ši edukacija kitaip „Iš senolių išminties lobyno“ padėjo mažiesiems mūsų
šalies piliečiams pajausti artumą su protėviais, iš amžių glūdumos iki mūsų dienų besidriekiančią
liaudies papročių ir tradicijų giją.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Sausio 27-ąją minima Tarptautinė
Holokausto aukų atminimo diena, kuri šiais metais buvo ypatinga – sukako 75 metai nuo AušvicoBirkenau koncentracijos stovyklos išlaisvinimo.
Atminimo renginiai vyko ir Jurbarke. Jurbarko Genocido aukų kapinėse uždegtos žvakutės bei
padėti atminimo akmenėliai prie paminklo žudynių aukoms. Jurbarko senamiestyje prie Sinagogų
aikštės Memorialo buvo prisiminti žuvusieji, skambėjo smuiko improvizacijos žydų liaudies muzikos
temomis, kurias atliko pedagogas, kompozitorius Kęstutis Vasiliauskas. Susirinkusieji
nusifotografavo prie aukų atminimui skirto stendo su užrašu #MesPrisimename (#WeRemember),
sukurto Jurbarko rajono viešosios bibliotekos bibliotekininkės Linos Maziliauskienės, o Jurbarko

krašto muziejuje parodytas Sauliaus Beržinio dokumentinis filmas „Kai apie Jurbarką skambėjo
jidiš“.

Pasaulinė akcija „We remember“ – „Mes prisimename“ skirta pagerbti Holokausto aukų
atminimą ir skleisti žinią, kad tai negali pasikartoti – nė vienai tautai, rasei ar socialinei žmonių
grupei.
Lietuvių kalbos dienos. Jau penktą kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje yra rengiamos Lietuvių
kalbos dienos. Nuo vasario 16 iki kovo 11 d. mūsų šalyje ir užsienyje surengta daugybė renginių,
skirtų gimtosios kalbos sklaidai ir jos prestižui didinti.

Ir mūsų krašte netrūksta šiai progai paminėti skirtų renginių, kuriuos kartu su Lietuvių kalbos
draugijos Jurbarko skyriumi rengia Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras. Visą
savaitę (nuo vasario 17 iki 21 d.) šio teatro aktoriai Jurbarko lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ kvietė
mažuosius į rytmetį „Seku seku pasaką...“. Gausus būrys mažiausių jurbarkiečių išgirdo ne tik klasika
tapusias lietuviškas, bet ir vieną šio teatro aktoriaus Juozo Karvausko parašytą pasaką „Skruzdėlytės
Greitutės nuotykiai“.
Vasario 18 d. Jurbarko kultūros centro K. Glinskio teatras pakvietė skirsnemuniškius į Jurbarko
viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialą pasižiūrėti literatūrinės kompozicijos „Pokalbiai su
Lietuva“ (režisierė Danutė Budrytė-Samienė).
Čia atėjusiems skambėjo patriotinės ir pagal poetų eiles parašytos dainos, susimąstyti vertė ir
geriausiai lietuvių kalbos svarbą jautusių visuomenės veikėjų bei lyrikų žodžiai.
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Vilniaus knygų mugė. 2020 m. vasario 20–23 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ vykusios Vilniaus knygų mugės metu pirmą kartą įrengtoje Lietuvos kultūros centrų salėje
turėjo galimybę savo veiklą pristatyti kultūros centrai.

Paskutiniąją mugės dieną, vasario 23-ąją, savo veiklą pristatė ir Jurbarko kultūros centras.
Išskirtinai ir įspūdingai pasipuošusios mūsų darbuotojos ne tik pristatinėjo kultūros centro veiklą bei
Jurbarko rajoną mugės lankytojams, bet ir visus kvietė į jau tradiciniu tapusį tarptautinį folkloro
festivalį „Ant vandens“, įvyksiantį per Jonines, birželio 23 d. Į šį festivalį savo puikiai atliekamomis
liaudies dainomis kvietė ir Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė)
dainininkės.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Kovo 11-ąją Jurbarkas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-metį atšventė ne tik iškilmingai, bet ir išradingai bei linksmai. Anksti
rytą ant Jurbarko vandens bokšto buvo iškelta didžiulė trispalvė.
Ši jau tradicija valstybės švenčių dienomis tapusi akcija kas kartą jurbarkiečiams sukelia daug
džiaugsmo ir pasididžiavimo, žvelgiant į didingai besiplaikstančią valstybės vėliavą.
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10 val. prasidėjo akcija „Švęskime kartu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį“, kurios
metu Jurbarko kultūros centro darbuotojai, lydimi kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) muzikantų ir
judėjimo „Jurbarkas gyvas“ savanorių, namus, prie kurių nebuvo iškeltos valstybinės vėliavos, puošė
mažomis trispalvėmis vėliavėlėmis, jas dalino praeiviams. Kaip sakė akcijos sumanytojas kultūrinių
renginių organizatorius Gintaras Zareckas, akcija buvo skirta ne sugėdinti, o priminti apie valstybės
šventę ir kviesti švęsti kartu.
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laikomos šventos mišios, po kurių susirinkusieji
klausėsi puikaus Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ (vad. D. Jonušauskienė) šventinio
koncerto.

Prie Vytauto Didžiojo paminklo Petro Paulaičio 701-osio kuopos šauliai įnešė trispalvę, o
jaunieji šauliai prisiekė tėvynei ir Šaulių sąjungai. Vėliau vyko kovo 10 dieną vykusio orientacinio
žaidimo „Lengvu žingsniu už laisvą Lietuvą“ nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimų ceremonija.
Žaidimą ir išvyką į Lietuvos Respublikos Seimą laimėjo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 1A
klasė.
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Visi susirinkusieji švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, pasipuošę Lietuvos
valstybės vėliavos akcentais, spalvinga eisena nuo Jurbarko Vytauto Didžiojo paminklo Jurbarko
miesto gatvėmis nužygiavo iki savivaldybės aikštės, kur suformavo ir nuotraukose įamžino skaičių
„30“, primenantį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukaktį.

Jurbarko kultūros centre vykusio iškilmingo minėjimo metu Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius vardinį peilį įteikė 2019 metų pilietiškiausiam Jurbarko krašto šauliui.
Juo tapo Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios
kuopos šaulys Stasys Kliukas.
2019 metų pilietiškiausiu Jurbarko krašto šauliu paskelbtas ir Vardiniu peiliuku apdovanotas
Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko jaunųjų šaulių 708-osios
kuopos jaunasis šaulys Vakaris Kasperavičius.
Nemažas būrys šaulių taip pat buvo pagerbti Jurbarko rajono savivaldybės padėkomis už
aktyvią ir iniciatyvią šaulišką veiklą, o taip pat proginėmis monetomis.
Šventinį vakarą užbaigė įspūdinga Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokinių ir
mokytojų koncertinė programa „Žydi laisvė“
„Ačiū, Lietuva!“ Birželio 1-ąją visoje šalyje surengta padėkos akcija „Ačiū, Lietuva!“, skirta
pagerbti visus prisidėjusius prie koronaviruso krizės suvaldymo.
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Visoje šalyje vėl gyvai, garsiai ir jautriai suskambo muzika užliejusi miestų, miestelių ir
mažiausių kaimelių aikštes, skverus, gatves, kiemus, o svarbiausiai žmonių širdis. Šalies kultūros
centrai, kartu su kitais šalies kūrėjais muzikos kalba siuntė muzikinį Ačiū, ačiū tiesiog už tai, kad
esame, kad rūpinamės vienas kitu, kad mylim savo šalį.
Visuotinėje akcijoje „Ačiū, Lietuva!“ muzika, dainomis ir šokiais visiems, kurie šiuo sudėtingu
laikotarpiu sunkiai dirbo, saugojo save ir kitus, dėkojo Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvai: kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis), šiuolaikinio šokio kolektyvas „Šypsena“ (vad. J.
Telišauskienė), merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė), vaikų ir
jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė), Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus
vokalinis ansamblis ir solistė Rugilė Urbaitė (vad. A. Vizbara), Jurbarko kultūros centro Žindaičių
skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) ir atlikėja Patricija Gadliauskienė.

„Ačiū, Lietuva!“ nuskambėjo gražiausiais muzikos garsais bei šilčiausiais padėkos žodžiais.
Visuotinė akcija parodė, kad būdami vieningi, galime daug.
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Gatvės muzikos diena. Dėl karantino Gatvės muzikos diena iš gegužės mėn. persikėlė į liepos
18-ąją, tačiau dėl to netapo nei kiek blogesnė ar mažiau skambi, o priešingai – Jurbarko klausytojus
nudžiugino niekada anksčiau gatvėje nepasirodžiusiais kolektyvais.

Jurbarke, kaip ir kiekvieną kartą, Gatvės muzikos dieną jau 8 val. ryto pradėjo Jurbarko kultūros
centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis) smagiomis melodijomis džiuginusi iš pradžių turgaus, o
vėliau
–
„Maximos“
parduotuvės
Algirdo
gatvėje
lankytojus
ir
pirkėjus.
Pagrindiniai šventės pasirodymai vyko skverelyje prie „Liukso“ kavinės – nuo 10 val. čia koncertavo
ryškios ir džiaugsmingai nusiteikusios Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ (vad. D.
Jonušauskienė) dainininkės, į uždegančias dainas įtraukusios ir publiką. Vėliau jas pakeitė
juodaitiškis gitaristas Juozas Kizevičius, septynstyge gitara smagiai skambinęs žinomas liaudies ir
estradinių dainų melodijas.

Vėliau pavėsingą skverelį vėl užplūdo chorų dainos – į vieną didelį ir spalvingą būrį susibėgo
net trys Jurbarko kultūros centro chorai, vadovaujami D. Lapienės: berniukų choras „Bildukas“,
jaunimo mišrus choras ir naujai susikūręs moterų choras „Saulė“, kurių galingai atliekamos Dainų
šventės repertuaro dainos sužavėjo visus.
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Improvizuotą gatvės koncertą užbaigė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų
vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė), kurio atliekamas žinomas dainas kartu su
dainininkėmis traukė ir žiūrovai.
Nuolatinis Gatvės muzikos dienų dalyvio Jurbarko bardų klubo nariai šįkart įsikūrė Dvaro
parke prie Jurbarko krašto muziejaus, kur Aridonas Daukša, Jurgita Šapauskienė, Kęstutis Bastys ir
Saulius Lapėnas klausytojams dovanojo puikų dainuojamosios poezijos koncertą.
Džiaugiamės, kad Gatvės muzikos diena kasmet vis tvirčiau įsitvirtina Jurbarke, primindama
visiems, kad muzika gali skambėti ne tik koncertų salėse, tačiau ir tapti neatsiejama, bet džiuginančia
kasdienybės dalimi.
Jurbarko krašto šventė. Rugpjūčio 20–23 dienomis visus į Jurbarką tradiciškai kvietė
Jurbarko krašto šventė 2020, skirta skulptoriaus Vinco Grybo metams.
Rugpjūčio 21-ąją dauguma šventės renginių vyko Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, kur buvo atidarytas pabėgimo kambarys „Nuo garbingos praeities nepabėgsi“, Jurbarko
koncertavo Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai ir mokytojai, paminėta Jurbarko ir
Krailsheimo bendradarbiavimo 20 metų sukaktis, vyko pokalbiai su įdomiais kraštiečiais
„Jurbarkiškio kodo beieškant“. Vaikai pramogavo „Šeimų dūzgėse“.
Vakare bibliotekos kiemelyje parodytas vaidybinis kino filmas „Gimtinė“ (rež. Tomas
Vengris).
Jurbarko teniso kortuose pirmą kartą vyko vaikų teniso turnyras Jurbarko krašto šventės taurei
laimėti, o Romualdo Marcinkaus stadione naktį dėl Jurbarko karšto šventės taurės varžėsi parko
tinklininkai.
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Pagrindinė šventės diena, rugpjūčio 22-oji, prasidėjo Dvaro parke, kur nuo pat ryto šurmuliavo
Amatų mugė bei pirmą kartą šventės istorijoje – „Menų alėja“, besidriekianti nuo Jurbarko krašto
muziejaus iki Vinco Grybo memorialinio muziejaus, kurioje savo kūryba su praeiviais dalinosi
Jurbarko krašto tautodailininkai ir didžiulis būrys Jurbarko kultūros centro kolektyvų: moterų chorai
„Lelija“ (vad. Dalė Jonušauskienė) ir „Saulė“ (vad. Danutė Lapienė), folkloro grupės „Imsrė“ ir
„Imsriukai“ (vad. Birutė Bartkutė), liaudiška kapela „Mituva“ (vad. Jadvyga Žemliauskienė),
Konstantino Glinskio teatras (vad. Danutė Samienė), kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis) kartu su
vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Mituva“ (vad. Justė Lukauskienė) šokėjais, Žindaičių skyriaus
moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. Andžela Jagminaitė), Girdžių skyriaus vokalinis
ansamblis (vad. Algimantas Vizbara), Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“
(vad. Olga Jurėnienė).
Krašto muziejuje atidarytos netgi dvi parodos: Vilmos Smilgienės pastelės darbų paroda „Čia
gera būti“ ir Juozo Videikos medžio drožinių paroda.
Parko centre prie Turizmo ir verslo informacijos centro bei Krašto muziejaus vyko mėgėjų
meno kolektyvų koncertas, kurį įspūdingai pradėjo Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ (vad.
Gytis Gvozdas).
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Vakare teatro mylėtojus į Dvaro parką sukvietė ir teatrų spektakliai, kuriuos, deja, nutraukė
smarkus lietus. Visgi žiūrovai spėjo išvysti Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatro (vad. Birutė
Šneiderienė) ir Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Vikinda“ spektaklį L.
Didžiulienės-Žmonos „Paskubėjo“ ir Klausučių kultūros centro suaugusiųjų dramos ratelio
„Klampynė“ (vad. Vida Baltutienė) spektaklį „Kaimynai“ pagal S. Santvarą bei pasiklausyti puikių
Jurbarko kultūros centro moterų ansamblio „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė) atliekamų dainų.
Mažieji jurbarkiečiai Dvaro parke visą dieną šėlo ant batutų.
Vinco Grybo memorialiniame muziejuje šventės prasidėjo Jurbarko kultūros centro vaikų ir
jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. Birutė Šneiderienė) etiudu „Pegaso legenda“ bei aplinkos
skulptūros „Pegasas“ (skulptoriaus Arvydas Ališanka) ir „Pegasų“ parodos bei lauko edukacinės
ekspozicijos „Nuo antikos iki Vinco Grybo“ pristatymu. Čia koncertavo pianistas Saulius Šiaučiulis
ir solistė Augustė Kontautaitė, atlikėjos Aušra Mičulė ir Rūta Šličkutė, Kauno pučiamųjų instrumentų
orkestras „Ąžuolynas”.
Vakare Jaunimo parke šventinime koncerte pasirodė atlikėjas Gabrielius Vagelis ir Jurga su
grupe.

Romualdo Marcinkaus stadione vyko naktinis futbolo turnyras Jurbarko krašto šventės taurei
laimėti.
Rugpjūčio 23-ąją Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Šv. Mišios, o Kristijono Donelaičio
evangelikų liuteronų bažnyčioje – Šventinės pamaldos, po kurių vargonų, vokalo ir smuiko muzikos
koncerte jurbarkiečiai turėjo galimyb ęišgirsti naują Lietuvos talentą – vargonininką Vladimir
Tarasov Ergeles, fantastiško garso smuikininkę Antaniną Tarasovą ir vieno iš žymiausių Lietuvos ir
Klaipėdos krašto tenorų Viačeslavą Tarasovą.
Prie generolo Jono Žemaičio vadavietės-bunkerio paminėtas „Baltijos kelias“ ir Juodojo
kaspino diena
„Visa Lietuva šoka“. Rugsėjo 18 d. visoje Lietuvoje nuskambėjo, nušurmuliavo jau tradicine
tapusi Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuota etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“.
Jurbarke ši akcija liaudiško šokio gerbėjus sukvietė į aikštę prie savivaldybės, kur smagiomis
liaudiškomis melodijomis skambėjo, gražiausius lietuviškus šokius rodė bei žiūrovus į šokio sūkurį
įsisukti kvietė Jurbarko kultūros centro kolektyvai: liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J.
Žemliauskienė), liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė), jaunimo liaudiškų šokių
kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. K. Donauskienė), o taip pat – Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos šokėjai.
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III SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI
GIRDŽIŲ SKYRIUS
Trys Karaliai – svarbi šventė, minima visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, todėl
Kasparą, Merkelį ir Baltazarą sausio 6-ąją buvo galima sutikti bene visur. Girdžiuose Trys Karaliai
lankė gyventojų namus, aplankė 25 sodybas. Nešini auksu, mira ir kreida, Karaliai linkėjo visiems
laimės, sėkmės ir stiprybės Naujaisiais 2020-aisiais metais. Kelionės pabaigoje Karaliai ir jų kelrodė
Žvaigždė aplankė gražuolę Girdžių eglę, atsisveikino su ja, o kartu ir su visu šventiniu laikotarpiu.

Laisvės gynėjų diena. Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena. Prieš 29 metus Vilniuje, prie
televizijos bokšto taikiai nusiteikę Lietuvos piliečiai savo rankomis 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 pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę.
Minėjimo metu skambėjo eilės Lietuvai ir prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją.
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šia ypatinga proga visuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose organizuojami įvairūs renginiai, minėjimai ir iškilmės.
Jurbarko kultūros centro 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-koncertą. Minėjimas pradėtas Girdžių seniūno
Mindaugo Dilio sveikinimo kalba, po kurios visiems susirinkusiems gražų koncertą dovanojo
Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. D. Jonušauskienė) bei solistė Rugilė Urbaitė.
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Gražus koncertas žiūrovų širdis pripildė pačių gražiausių patriotinių jausmų.
Užgavėnės. Vasario 25-ąją visoje Lietuvoje šėliojo Užgavėnių persirengėliai, pagal senovinius
papročius varę iš kiemų žiemą. Girdžių miestelio gyventojai šiemet nusprendė žiemos iš kiemo
nevyti, nes į jų kiemus ji ir nebuvo užsukusi. Persirengėliai spalvinga grupe lankė miestelio
gyventojus ir jiems „piršo ožką“. Ožką „išpiršti“ pavyko pigiai, o žiema į Girdžius, tikėkimės, taip
pat nebesugrįš..

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 10 dieną Jurbarko kultūros centro Girdžių
skyriuje įvyko renginys skirtas Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 30-iui ir nuo vasario 16-os (iki
kovo 11 d.) rengiamoms lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šį šventinį vakarą pradėjo A. Giedraičio
– Giedriaus gimnazijos gimnazistai, kurie kartu su mokytoja Irmanta Valošiniene susirinkusiems
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kalbėjo apie būtinybę saugoti lietuvių kalbą ir švarinti ją nuo vartosenon besibraunančių svetimybių.
Vėliau sveikinimo žodį tarė Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys.

Kad gimtasis žodis vis dar svarus žiūrovams priminė Jurbarko kultūros centro K. Glinskio
teatras, kuris atvežė girdžiškiams literatūrinę kompoziciją „Pokalbiai su Lietuva“ (režisierė Danutė
Samienė). Įsimintinai skambėjo aktorių skaitomos, iškiliausių Lietuvos poetų ir visuomenės veikėjų
parašytos eilės, ir eilutės. O daugeliui gerai žinomos dainos, dainuojamos šio teatro aktorių renginį
pavertė nepamirštamu.
Lietuvių kalbos dienai ir Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtas renginys Girdžiuose
baigėsi žiūrovams, ir renginio dalyviams vieningai uždainavus jurbarkiečio K. Vasiliausko sukurtą
dainą „Žemėj Lietuvos“.
Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. 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. Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys
papasakojo apie šios dienos reikšmę visai mūsų tautai ir tremtį išgyvenusiųjų artimiesiems. Jautrias
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eiles apie Tėvynės ilgesį skaitė Algimantas Vizbara, skambėjo tremties meto dainos ir prisiminimai.
Renginys užbaigtas uždegant atminimo žvakeles.
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6 d. Girdžiuose vyko
jaukus Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Girdžių Sąjūdžio
aikštėje susirinkę bendruomenės nariai vakarojo prie pakeltos Trispalvės, klausėsi Jurbarko kultūros
centro Girdžių skyriaus vokalinio ansamblio (vad. A. Vizbara) atliekamų dainų.

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 25–26 dienomis girdžiškiai ir Girdžių miestelio svečiai šventė Onines. Jau tapo
tradicija, kad ši šventė tęsiasi dvi dienas. Pirmoji diena buvo skirta sporto mėgėjams, o antroji –
atlaidams. Liepos 25-ąją Girdžiuose nuo pat ryto vyravo ypatinga nuotaika – šventiškai nusiteikę
bendruomenės nariai ir svečiai stebėjo visą dieną vykstančias sporto varžybas. Vakarop visi rinkosi į
Girdžių lanką, kur juos sutiko nuotaikingi šventės vedėjai Loreta Zdanavičienė ir Algimantas
Vizbara, netrukus šventės dalyvius įsukę į tikrą nuotykių ir staigmenų verpetą.
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Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys ir Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Daivaras
Rybakovas pasveikino visas Onas bei Onutes, įteikė joms po rožės žiedą. Šventės metu vyko loterija,
kurios metu buvo galima laimėti vertingų prizų. Mažųjų laukė batutai bei dar daug kitų pramogų. Be
visų šių ir kitų daugybės staigmenų šventės dalyvių laukė puiki muzikinė programa – scenoje pasirodė
Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė), Jurbarko
kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė), Tauragės
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moksleivių kūrybos centro vokalinio meno studijos „ADAGIO“ solistės Atėnė Ravinkaitė, Atėnė
Kiliokaitytė ir Meidė Šlamaitė (A. Dambrauskienė), solistė Rimantė Stankutė ir lietuviškos muzikos
grandas Steponas Januška.

Oninės tęsėsi ilgai – visi linksminosi smagioje lietuviškoje diskotekoje ir džiaugėsi dar viena
gražia Girdžių švente.
Liepos 26-ąją Girdžių bendruomenės nariai ir svečiai rinkosi į Šv. Onos atlaidams skirtas Šv.
Mišias Girdžių Šv. Marijos Magdelietės bažnyčioje. Joms pasibaigus bažnyčioje skambėjo nuoširdūs
sveikinimo žodžiai visoms varduvininkėms.
„Girdžių krivūlė“. Rugsėjo 13 d. į Girdžių lanką gausiai rinkosi girdžiškiai ir miestelio svečiai
– čia vyko tradicinė teatrų šventė „Girdžių krivūlė 2020“. Dėl korona viruso pandemijos iš gegužės
mėnesio persikėlusi į rugsėjį, šventė dėl to netapo nei mažiau linksma, nei mažiau įdomi.
Žiūrovus pasveikino ir tradiciškai pradėjo triskart subeldę krivūle bei varpu paskambinę
Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir šventės
rėmėjas Daivaras Rybakovas.

Pirmieji joje pasirodė šeimininkai – Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras
„Mituvis“ (vad. Loreta Zdanavičienė), tradiciškai savo gerbėjams pristatęs premjerą – Žemaitės
komediją „Stebuklingas daktaras“, pasakojančią apie mitrius apgavikus, bandančius pasipelnyti iš
žmonių naivumo ir tikėjimo stebuklais.
Telšių rajono Nevarėnų kultūros centro mėgėjų teatras „Žibintas“ (vad. Alvyda Kniurienė)
parodė šmaikščią Edmundo Untulio komediją „Dvigubas išmėginimas“, pasakojančią apie kartais
sudėtingus, tačiau visgi meilės kupinus, šeimos santykius, žiūrovus ypač sužavėjusią gražia žemaičių
šnekta.
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Varėnos kultūros centro Margionių klojimo teatras (vad. Rimutė Avižinienė), visus papirkęs
dzūkiška šneka ir dainomis, parodė Juozo Gaidžio komediją „Dovanok“, pasakojančią apie apsukrią
kaimo moterėlę ir jos atlaidų vyrą.
Vilkijos kultūros centro Vilkijos kultūros Čekiškės laisvalaikio salės dramos mėgėjų kolektyvas
„Pelėda“ (vad. Kristina Kriščiūnienė) pristatė trumpą Algimanto Kazragio komediją „Tuščia kertelė
širdyje“ apie visiems amžiaus tarpsniams būdingą nenumaldomą meilės troškimą...
Žiūrovus gražiomis dainomis pradžiugino ir Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus
vokalinis ansamblis (vad. Algimantas Vizbara).
„Rudens gėrybių aruodas“. Spalio 3 d. visi girdžiškiai ir miestelio svečiai skubėjo į buvusios
seniūnijos aikštę, kur vyko tradicinis teatralizuotas turgus „Rudens gėrybių aruodas“. 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 lietingą šeštadienio popietę, sugužėję į būrį turgaus „pirkėjai“ galėjo pasiklausyti
skambių Jurbarko kultūros centro kapelos Santaka“ (vad. Petras Pojavis) muzikantų melodijų,
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grožėjosi įvairiais rankdarbiais, gaminiais, daržovėmis, ragavo košę 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.

Su šmaikščiais pasižodžiavimais, skaniomis vaišėmis bei gausiomis rudens gėrybėmis
atsisveikinta iki kitų metų.
Kalėdų eglės įžiebimas. Gruodžio 4-ąją 19 val. vienu metu Jurbarko rajono miestuose ir
miesteliuose įsižiebė Kalėdų eglės, skelbdamos artėjančią didžiųjų metų švenčių pradžią.
Girdžiuose Kalėdų senelis, lydimas Nykštuko, miestelio gatvėmis važinėjo ir vietos gyventojus
sveikino jau nuo 15 val., o 19 val. jie drauge įžiebė eglutę. Tiek Kalėdų senelio kelionė, tiek eglės
įžiebimas tiesiogiai transliuoti Girdžių seniūnijos Facebook puslapyje.
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SKIRSNEMUNĖS SKYRIUS
Trys Karaliai. Sausio 6-ąją išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, vedami kelrodės
Žvaigždės ir nešini kūdikėliui Jėzui skirtomis dovanomis, lankė rajono gyventojus. Baigę kelionė
Jurbarko mieste, Trys Karaliai išvyko į Skirsnemunę, kur aplankė miestelio gyventojus ir įstaigas,
visiems sutiktiesiems linkėdami geros sveikatos, laimės ir visokeriopo gėrio.

Laisvės gynėjų diena. Ankstyvą sausio 13-osios rytą Skirsnemunėje, kaip ir visoje Lietuvoje
pastatų languose pleveno žvakių liepsnelės, o prie Skirsnemunės kultūros centro liepsnojo laužas,
plevėsavo trispalvė ir būriavosi žmonės, pasipuošę neužmirštuolių žiedais – Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir miestelio gyventojai susirinko paminėti Laisvės
gynėjų dienos.

Nors dauguma susirinkusiųjų švęsti 1991 m. sausio 13-ąją dar nebuvo gimę, tos dienos įvykiai
į jų širdis įsirėžė iš tėvų ar artimųjų pasakojimų, kino kronikos vaizdų...
Susirinkusieji sugiedojo „Tautišką giesmę“, po to vyresniųjų klasių mokiniai (mok. K.
Kliukienė) priminė visų, sausio 13-ąją žuvusiųjų vardus. Kalbėjo Skirsnemunės seniūnas Aidas
Mozūraitis. Taip pat, kaip ir tomis dienomis, prie laužo skambėjo dainos, o Skirsnemunės kaimo
bendruomenės moterys visus vaišino arbata ir sausainiais...
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Nors nuo tragiškosios sausio 13-sios jau praėjo dvidešimt devyneri metai, tos nakties įvykiai
iki šiol neblėsta atmintyje: nei skausmas dėl žuvusiųjų, nei džiaugsmas bei pasididžiavimas atkovota
ir išsaugota nepriklausomybe.
Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-ąją Jurbarko kultūros centro 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 Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Vėtrungė“ (vad. Kristina MartinaitytėGlinskienė).

Į dainų pynę gražiai deklamuojamomis eilėmis įsiliejo ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio
pagrindinės mokyklos moksleivė Mingailė Požėlaitė.
Užgavėnės. Vasario 25-ąją po pietų žaisminga persirengėlių minia iš Jurbarko persikraustė į
Skirsnemunę.
Čia prie Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ne tik dainavo, šoko, įvairius
žaidimus, sugalvotus Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorės Editos Riaukienės,
žaidė bei sudegino Morę, bet ir padėjo apdovanoti Užgavėnių kaukių ir Morių parado autorius,
sukūrusius pačias gražiausias miestelį puošusias Užgavėnių dekoracijas.
Dar vėliau persirengėliai aplankė Pilies kaimą, kur kaimo bendruomenė surengė puikią
Užgavėnių šventę su dainomis, šokiais, muzika, blynais ir vaišėmis ir net dviem gražuolėmis
Morėmis.
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\

Kaziuko mugė. Kovo 3-ąją Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir Skirsnemunės
Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla ne tik mokinius, bet ir miestelio gyventojus bei svečius
sukvietė į linksmą Kaziuko mugę.
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Mugė iš tiesų buvo puiki! Ne tik mokiniai ir miestelio gyventojai, bet ir viešnios iš Šakių
pardavinėjo saldumynus, suvenyrus, rankų darbo dovanėles... O svečias iš Raseinių visiems pristatė
savo auginamus šunis. Mugės dalyviai ir pirkėjai galėjo ir laimėti prizų atspėję mįslę ar gerai pasirodę
liaudiškame žaidime...
\

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Pavasariu kvepiančią kovo 11-osios popietę
skirsnemuniškiai rinkosi paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos.

Susirinkusiuosius pasveikino Skirsnemunės seniūnas A. Mozūraitis, eiles apie Lietuvą skaitė
renginio vedančioji Birutė Šneiderienė, o skambiomis dainomis skirsnemuniškių širdis džiugino
Kazlų Rūdos savivaldybės Jūrės kaimo kapela „Medlieva“ (vad. Danutė Berteškienė). Renginio metu
vyko „Viktorina apie Lietuvą“.
Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena – diena, kai pirmieji ešelonai
su iškiliausiais lietuvių tautos atstovais pajudėjo į tolimiausius Sibiro kraštus. Šiai datai atminti
Skirsnemunėje prie akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms, vyko Gedulo ir vilties dienos
minėjimas. Susirinkusieji renginį pradėjo Tylos minute, pagerbdami žuvusius skaudžioje tremtyje.
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Renginio vedančioji – Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė
papasakojo apie šios datos svarbą ir istoriją, o gražias lyriškas dainas dovanojo Jurbarko kultūros
centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė).
Žvakutės uždegtos ir prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Skirsnemunės kapinėse.
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6-ąją kartu su visa
Lietuva „Tautišką giesmę“ giedojo ir Skirsnemunės krašto gyventojai.
Prieš 21 val. skirsnemuniškiai rinkosi prie atminimo akmens, skirto Skirsnemunės krašto
žmonėms. Susibūrę į ratą, rankose laikydami Lietuvos vėliavos spalvų juosteles, susirinkusieji
klausėsi Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktorės Rūtos Vasiliauskienės
deklamuojamo Janinos Degutytės eilėraščio „Mažutė“ ir jurbarkiškio kompozitoriaus ir atlikėjo
Kęstučio Vasiliausko dainų. Visus pasveikino Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus
kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė ir Skirsnemunės seniūnijos vyriausioji specialistė
Neringa Lendraitienė. 21 val. sugiedoję Lietuvos himną skirsnemuniškiai neskubėjo skirstytis:
kiekvienas išsakė palinkėjimus Lietuvai ir lietuviams, kartu su autoriumi galingai sutraukė dainą
„Žemėj Lietuvos“ ir išsirikiavo bendrai nuotraukai. Džiugu, kad vėliavos spalvų juostelės ir
palinkėjimai Lietuvai sujungė ne tik visų rankas, bet ir širdis.
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Pilies I kaime prie bendruomenės namų „Tautišką giesmę“ giedoti kaimo gyventojus sukvietė
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O.
Jurėnienė). Balsingos moterys ne tik drauge su kaimynais traukė „Tautišką giesmę“, bet ir padainavo
nemažai kitų gražių dainų. Prie šio koncerto akompanuodamas sau akordeonu prisidėjo ir Pilies
kaimo bendruomenės narys Vensloviškių kaimo gyventojas Antanas Kriaučiūnas.
Skirsnemunės miestelio šventė. Rugpjūčio 23-ąją Skirsnemunėje tradiciškai vyko Šv.
Baltramiejaus atlaidai ir Skirsnemunės miestelio šventė. Ankstų rytą skirsnemuniškius budino
kviesliai, traktoriumi su priekaba riedėdami per miestelį ir visus kviesdami į šventinius renginius.

Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje atlaidai ir šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių
susirinkusiems koncertavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. Dalė
Jonušauskienė).
Kadangi rugpjūčio 23-ioji taip pat yra Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena, prie atminimo
akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms, skirsnemuniškius sukvietė atminimo akcija, skirta
Juodojo kaspino dienai ir Baltijos keliui. Apie šios dienos reikšmę trumpai susitrinkusiems priminė
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytoja Karolina Kliukienė, gražiomis
lietuviškomis dainomis nudžiugino skirsnemuniškis Mindaugas Dilys. Prie akmens taip pat
eksponuojama Baltijos keliui skirta nuotraukų paroda.
Sporto gerbėjus subūrė miestelio stadione vykęs futbolo turnyras Lietuvos Respublikos Seimo
nario Ričardo Juškos taurei laimėti, kuriame dalyvavo Skirsnemunės, Gelgaudiškio, Seredžiaus ir
Vilkijos komandos.
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Mažiesiems šventės dalyviams vyko įvairios edukacijos ir žaidimai.
16 val. visi buvo pakviesti į dviejų Skirsnemunės krašto menininkų parodų atidarymą: kultūros
namų salėje eksponuota Pilies I kaimo gyventojos Genovaitės Babonienės tapybos darbų paroda
„Gyvenimas spalvose“, o pastato languose – iš Skirsnemunės kilusio fotografo Audriaus Sinkaus
nuotraukų paroda „Skirsnemunės veidai ir vaizdai“. Susirinkusiems koncertavo Skirsnemunės
skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė), kuriame, beje, dainuoja pati
parodos autorė Genovaitė Babonienė.
Po parodų pristatymo į tradicinę premjerą pakvietė Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. Birutė
Šneiderienė), kuris pristatė visiškai atnaujintą savo pirmąjį spektaklį – Žemaitės „Trys mylimos“.
Linksma ir nuotaikinga komedija visus sužavėjo šmaikščiais dialogais, įtaigiai išreikštais personažų
charakteriais, išskirtiniais rūbais ir dekoracijomis.
Vėliau vyko mėgėjų meno kolektyvų koncertas, kurio nesugadino netgi netikėtai kilęs smarkus
škvalas ir liūtis. Žiūrovai ir atlikėjai iš lauko scenos persikraustė į kultūros namų salę, o jų dainos,
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šokiai ir muzika dėl to skambėjo tik dar linksmiau. Prieš koncertą buvo apdovanoti futbolo turnyro
dalyviai. Taurę šįkart iškovojo Gelgaudiškio komanda. Koncerte pasirodė Jurbarko kultūros centro
kolektyvai: naujai susikūręs liaudiško šokio kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė),
merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. Kristė Donauskienė), moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė), kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis) su vyresniųjų
liaudiškų šokių grupe „Mituva“ (vad. Justė Lukauskienė), o taip pat – Veliuonos kultūros centro
Raudonės kaimo kapela (vad. Jonas Apolius Grygartas) su solistu Nagliu Mačėnu.
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Vėl nusigiedrijus dangui lauko scenoje pasirodė atlikėjas Valdas Lacko, kurio linksmos, o
kartais lyriškos dainos įkvėpė ir išjudino visus.
Kalėdų eglės įžiebimas. Gruodžio 4-ąją 19 val. vienu metu Jurbarko rajono miestuose ir
miesteliuose įsižiebė Kalėdų eglės, skelbdamos artėjančią didžiųjų metų švenčių pradžią.
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Skirsnemunėje eglę įžiebė Kalėdų senelis, lydimas Meškos ir Sniegelio, o visus – ir vietoje
susirinkusius, ir virtualius klausytojus puikiomis dainomis džiugino ir jaudino nuostabusis Angelas –
Patricija Gadliauskienė. Seniūnijos gyventojus pasveikino ir Skirsnemunės seniūnas Aidas
Mozūraitis. Įžiebimas tiesiogiai transliuotas Skirsnemunės seniūnijos Facebook puslapyje.
2020 metais buvo remontuojamos Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus patalpos –
sutvarkytas stogo parapetas, apskardinti pakraščiai.
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ŽINDAIČIŲ SKYRIUS
Laisvės gynėjų diena. Sausio 12 d. vakare Žindaičių kaimo aikštėje Laisvės gynėjų dienos
proga buvo deginamos atminimo žvakelės žuvusiems už Lietuvos laisvę. Susirinkę žindaitiškiai kartu
dainavo dainas, skirtas Lietuvai, giedojo Lietuvos himną, prisiminė tos nakties įvykius. Sausio 13-oji
– viena svarbiausių datų lietuviškame kalendoriuje, tad jos pamiršti nevalia.

Vasario 16-oji Žindaičiuose paminėta linksmai ir skambiai. Šventinis renginys prasidėjo
sugiedotu Lietuvos valstybės himnu, bei eilėmis apie Lietuvą.
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Su gražia švente visus susirinkusius žindaitiškius ir miestelio svečius pasveikino Jurbarkų
seniūnas A. Kačiušis ir Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas D. Rybakovas. Šventinę
nuotaiką visiems susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų
ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) bei Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus mėgėjų
teatras (vad. B. Šneiderienė), kurio aktoriai susirinkusiems parodė nuotaikingą ir jau žiūrovų pamėgtą
Balio Sruogos komediją „Dobilėlis penkialapis“.
Džiugu, kad žindaitiškiai taip vieningai, aktyviai ir linksmai paminėjo atkurtos Lietuvos
gimtadienį.
Užgavėnės. Vasario 25-ąją Jurbarko Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė) aktoriai,
prisivalgę blynų, patraukė į Žindaičius. Pakely užsuko į gėlių saloną „Giedrės Gėlės” bei L.
Šulinskienės odontologijos kliniką. Žaismingi persirengėliai pasupo gaspadines, kad viskas sektųsi,
aplaistė vandeniu, kad gerai augtų, apdainavo, o ir patys šiupinio ir blynų privalgė!

Lietuvių kalbos diena. Kovo 4 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras
pakvietė Žindaičių bendruomenės narius pasižiūrėti literatūrinę kompoziciją „Pokalbiai su Lietuva“
(režisierė Danutė Samienė). Į Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrių susirinkę žiūrovai išgirdo
aktorių skaitomas iškiliausių Lietuvos poetų: Sigito Gedos, Bernardo Brazdžionio, Justino
Marcinkevičiaus ir Kazio Bradūno eiles. Greta jų skambėjo aktualumo iki šiol nepraradę rašytojo,
filosofo ir kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno žodžiai. O viską į bendrą visumą jungė
aktorių dainuojamos patriotinės dainos.

Jau pasibaigus renginiui žiūrovai ir renginio dalyviai neskubėjo skirstytis. Draugiškame rate,
prie puodelio arbatos susirinkusieji klausėsi jau vietinių kūrėjų – Aldonos Borkertienės ir Angelės
Jakatienės – parašytų eilių. Įsimintinai apie lietuvių kalbos svarbą kalbėjo buvusi mokytoja Aurelija
Rutkienė.
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Kovo 11-oji. 2020-aisiais Lietuva pasitiko 30-ąjį Laisvės pavasarį. Prieš trisdešimt metų Kovo
11-oji tapo ypatinga diena, kai drąsi svajonė ir legendiniai žodžiai „Lietuva bus laisva!“ virto tikrove.
Dainomis, sveikinimais ir linkėjimais skleista žinią apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę!
Skambesio švenčiant Kovo 11-ąją netrūko ir Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje
vykusiame šventiniame koncerte „Lietuva, mano rankose Tavo likimas“.

Renginio pradžioje sveikino žodžius tarė Jurbarkų seniūnijos seniūnas A. Kačiušis ir Jurbarko
kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė. Gerą nuotaiką
visiems susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Šilas“ (vad.
A. Lapė).
Žindaičių kaimo velykinių margučių ir puokščių paroda. Dėl karantino apribojimų paroda
įvyko virtualiai iš atsiųstų nuotraukų Facebook‘e. Žindaitiškiai atsiuntė net 62 velykinių puošmenų
nuotraukas, sugulusias į virtualią parodą.
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Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6 d. Žindaičiuose
vyko gražus Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Renginio
organizatoriai visus bendruomenės narius sukvietė į aikštę prie Žindaičių skyriaus, kur 21.00
val. kartu su lietuviais visame pasaulyje giedojo „Tautišką giesmę“.

„Rudens taku“. 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...
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Todėl spalio 17-osios pavakarę žindaitiškiai ir miestelio svečiai traukė į aikštę prie Žindaičių
skyriaus, kur vyko rudeninis pasibuvimas „Rudens taku“. Visus atvykusius pasitiko šviečiančių
moliūgų alėja, kurią dovanojo ir taip šventiškai papuošė aikštę, seniūnaitė Birutė Petraitienė,
bendruomenės pirmininkė Andžela Petraitienė, žindaitiškiai Dalia ir Algimantas Rainiai, Almantas
Bietkis, Aivaras Petraitis, Aušra Žebrauskienė, Darius Jakaitis, Roberta Globienė, Agnė Kimutienė,
Rasa Globienė, Menų Imperija iš Jurbarko, Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis.

Vakaras buvo iš tiesų labai jaukus ir šiltas. Gražią koncertinę programą susirinkusiems
dovanojo Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė), Jurbarko
kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) bei
vakaro svečiai grupė „Lietuvaičiai“, kurių atliekamos linksmos, o kartais lyriškos dainos įkvėpė ir
išjudino visus.
Vakaro metu vyko žaismingas rudens gėrybių aukcionas. Buvo išdalintos padėkos
bendruomenės nariams.
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Kalėdų eglės įžiebimas. Gruodžio 4-ąją 19 val. vienu metu Jurbarko rajono miestuose ir
miesteliuose įsižiebė Kalėdų eglės, skelbdamos artėjančią didžiųjų metų švenčių pradžią.

Žindaičiuose eglės įžiebimo irgi laukė žaismingi personažai – Rudoji meška ir Panda bei
Žindaičių skyriaus mėgėjų meno kolektyvo vadovė Andžela Jagminaitė, atlikusi nuostabias kalėdines
dainas. Visus pasveikino Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis. Eglės įžiebimas tiesiogiai transliuotas
Žindaičių kaimo bendruomenės Facebook puslapyje.
Žindaičių skyriui 2020 metai buvo ypatingi ir tuo, kad iš pagrindų atnaujinta skyriaus salė.
Dėkojame už pagalbą ir rūpestį Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojams, Jurbarkų seniūnui
Audroniui Kačiušiui.
Darbus atliko MB „Dalvika“.
Apie atliktus darbus geriausiai kalba nuotraukos.
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