JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius
Sausio 6 dieną Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, lydimi Kelrodės žvaigždės, lanko visus
Lietuvos miestus ir miestelius. Skirsnemunėje taip pat pasirodė Trys karaliai – pasipuošę
gražiausiomis karūnomis jie sveikino sutiktus praeivius, aplankė Skirsnemunės seniūniją, mokyklą
bei kitas įstaigas. Ypač daug dėmesio šiais metais teko J. Baltrušaičio gatvės gyventojams – Trys
karaliai aplankė ir kalną. Skirsnemuniškiai džiaugėsi sutikę karalius ir dėkojo už gerus
palinkėjimus.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė

Trys karaliai Skirsnemunėje

Sausio 13 dieną Skirsnemunėje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Renginio pradžioje
tylos minute pagerbti visi žuvusieji, už jų atminimą uždegtos žvakelės. Buvo skaitomi
skirsnemunietės poetės Julijos Galbuogienės eilėraščiai „Tėvynė“, „Tėvynės spalvos“, poeto Justino
Marcinkevičiaus eilėraštis „Žodis“. Savo prisiminimais apie šią lemtingą dieną pasidalino J.
Galbuogienė, įdomių istorinių faktų atskleidė Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės
mokyklos mokytoja Vida Kraujalienė.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Skirsnemunėje

Vasario 13 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo diena buvo minima su mažiausiais miestelio
gyventojais – Skirsnemunės darželyje mažieji piešė Lietuvą ir viską, ką sieja su šiuo žodžiu.
Vaikučiai pasitelkė savo žinias bei fantaziją ir nupiešė daugybę gražių piešinių. Vėliau iš visų
piešinių buvo surengta graži paroda.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė
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Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti Skirsnemunės darželio auklėtinių piešiniai

Vasario 13-osios vakarą skirsnemuniškiai rinkosi jaukiam pasibuvimui kartu, kurio tema –
Valentino diena. Jo metu pasirodė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų
teatras (vad. B. Šneiderienė), Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“ ir šiuolaikinio
šokio grupė „Enigma“ (vad. R. Plikusienė). Vakarą kartu su Skirsnemunės gyventojais leido ir
svečiai – Pilies I kaimo ir Rotulių kaimo bendruomenių nariai. Gausiai susibūrę šventės dalyviai ne
tik džiaugėsi galimybe pabūti kartu, bet ir aktyviai dalyvavo nuotaikinguose žaidimuose ir
užsiėmimuose. Daug geros nuotaikos vakarui suteikė Nerijaus Giniečio atliekamos dainos.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė

Valentino dienos šventė Skirsnemunėje
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Kovo 10 dieną šventinis renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui paminėti
„Čia mūsų Tėvyne, brangi Lietuva“ vyko Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje
mokykloje. Susirinkusiems pasirodė ne tik šios mokyklos mokiniai, bet ir Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės skyriaus šiuolaikinio šokio grupė „Enigma“ (vad. R. Plikusienė).
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus šiuolaikinio šokio grupė „Enigma“

Gegužės 15 diena – Tarptautinė šeimos diena. Šią gražią progą skambiai ir ritmingai minėjo
skirsnemuniškiai koncerte „Mes kartu“. Pavasariškai spalvingoje scenoje tą vakarą linksmai sukosi
šokių kolektyvai bei skambėjo švelnios dainos. Renginį linksmu čia-čia ritmu pradėjo vakaro
šeimininkės – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“ (vad.
R. Plikusienė), šiuolaikinių šokių kolektyvas „Enigma“ ir gausus būrys svečių: koncerte dalyvavo
Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos šokėjos (vad. J. Lukauskienė), Jurbarko A.
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos šokių studija „Era“ (vad. R. Žemelienė) bei Tauragės kultūros
centro Pagramančio skyriaus linijinių šokių kolektyvas „AkMes“ (vad. D. Jogminienė). Gausiai
susirinkę skirsnemuniškiai gėrėjosi ne tik įvairių kolektyvų šokiais, bet ir klausėsi gražiausių
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vokalinio ansamblio „Vėtrungė“ (vad. K.
Martinaitytė-Glinskienė) atliekamų dainų. Renginį vedė graži skirnesmuniškių šeima – Dangyra ir
Arūnas Sasnauskai.
Renginio organizatorė Rūta Plikusienė
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Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“

Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos šokėjos
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Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos šokių studija „Era“

Tauragės kultūros centro Pagramančio skyriaus linijinių šokių kolektyvas „AkMes“

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vokalinis ansamblis „Vėtrungė“
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Liepos 6-ąją skirsnemuniškiai Valstybės dieną minėti ir giedoti tautišką giesmę rinkosi
skverelyje prie miestelio Atminimo akmens. Tarp susirinkusiųjų netrūko pasipuošusių tautiškais
rūbais ar jų akcentais – dėl to šventinė nuotaika buvo dar ypatingesnė. Prieš Lietuvos himno
giedojimą gražius žodžius apie Tėvynę išsakė skirsnemuniškė R. Dilytė, atvykusi į Skirsnemunę
būtent dėl šios progos, nes jos manymu, Valstybės dieną Tautišką giesmę reikia giedoti savo
gimtinėje. 21 val. Skirsnemunėje skambėjo Lietuvos himnas, o po jo vieni su kitais dar ilgai
šnekučiavosi, vaišinosi arbata ir tiesiog džiaugėsi buvimo kartu akimirkomis.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė

Valstybės diena Skirsnemunėje

Rugpjūčio 22 dieną Skirsnemunės miestelio dienos šventė prasidėjo sportiškai –
Skirsnemunės stadione vyko futbolo varžybos tarp Gelgaudiškio, Smalininkų, Seredžiaus ir
Skirsnemunės komandų. Nugalėtojų taurė iš Skirsnemunės seniūno V. Vainauskio ir bendruomenės
pirmininkės E. Lendraitienės rankų atiteko Gelgaudiškio komandai. Vėliau vyko nuotaikingas vaikų
piešinių ant asfalto konkursas „Mano miestelis“. Vaikučiai kreidelėmis piešė savo miestelį, o
garbinga komisija, kurią sudarė šventės fėja Vėja ir linksmuolis Garbanius nusprendė, kad
laimėtojai – visi vaikučiai. Miestelio šventės renginyje buvo pristatytas projektas „Eismo saugumas
bendruomenėse 2015“. Projekto įgyvendinimo metu vyko pokalbiai su bendruomenės gyventojais
apie jų saugumą keliuose, gatvėse tamsiu paros metu. Fėja Vėja ir linksmutis Garbanius mokė
vaikučius kaip saugiai pereiti gatvę. Po šių pramogų ir naudingų pamokų, skirsnemuniškiai skubėjo
į kultūros centro salę – čia laukė jau tradicija tapusi ypatinga premjera – Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatro (vad. B. Šneiderienė) spektaklis pagal A. Gricių
„Ponaitis“. Pilnai salei žiūrovų pasirodė gausus būrys jau senbuvių bei keletas naujų Skirsnemunės
aktorių. Pasibaigus spektakliui ir sveikinimams žiūrovams koncertavo skirnemuniškių draugai iš
Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros centro – kaimo kapela „Vaivorykštė“ (vad.
V. Armonas). Smagios melodijos ir skambios dainos dar ilgai džiugino susirinkusiuosius.
Sekmadienį, rugpjūčio 23 d., Skirsnemunės šv. Jurgio bažnyčioje vyko šv. Baltramiejaus atlaidų
Mišios.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir
Skirsnemunės kaimo bendruomenė
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Skirsnemunės miestelio šventės akimirkos

Rugsėjo 22 dieną visoje Lietuvoje buvo minima Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės
diena. Skirsnemunėje jau antrus metus iš eilės ši graži data paminima pėsčiųjų žygiu nuo
Skirsnemunės iki Antkalniškių piliakalnio. Visi susirinkusieji draugiškai žygiavo link piliakalnio,
renginio organizatorė R. Vaičaitytė pasakojo apie rugsėjo 22-osios istoriją ir reikšmę. Pasiekus
piliakalnio viršūnę buvo uždegtos simbolinės žvakelės šiai dienai įamžinti.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė

Pėsčiųjų žygis Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienai paminėti
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Lapkričio 27 dieną jaukiai paminėta rudens darbų pabaiga – bendruomenės nariai ir
svečiai rinkosi į vakaronę „Tą vėlyvą rudens vakarą...“ Vakaras prasidėjo šiltu renginio vedėjos
Birutės Šneiderienės pasveikinimu ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus šiuolaikinių
šokių grupės „Enigma“ pasirodymu. Viso renginio metu netrūko skambaus juoko, gražių dainų ir
skanių pyragų – vakaro akcentu tapo Skirsnemunės gaspadinių keptų pyragų skanavimas ir
gardžiausio rinkimai – nors visi buvo nuostabaus skonio, vienai jaunai šeimininkei, kurios kepinys
išrinktas geriausiu, atiteko simbolinė dovanėlė, reikalinga kiekvienai kulinarei – miltai.
Skirsnemuniškiams pačią geriausią nuotaiką ir švelniausias melodijas vakaronės metu dovanojo
Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vad. V. Žemliauskas) ir moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė). Skambant šauniam būriui muzikantų ir dainininkių,
susirinkusieji smagiai lingavo, dainavo ir vieną, kitą šokį sutrypė. Kapelai „Mituva“ ir ansambliui
„Verdenė“ už gražų pasirodymą dėkojo Skirsnemunės bendruomenės pirmininkė E. Lendraitienė ir,
žinoma, žiūrovai, tą vakarą tikrai negailėję šiltų plojimų. Pasibaigus pyragų rinkimams ir
sveikinimų kalboms, skirsnemuniškiai dar ilgai šnekučiavosi, lingavo ir dainavo kartu su atlikėju V.
Ramanausku.
Renginio organizatorė Raimonda Vaičaitytė

Vakaronė Skirsnemunėje „Tą vėlyvą rudens vakarą...“
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Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius
Sausio 6 dieną Girdžiuose buvo galima sutikti Tris karalius – šie vaikščiojo po kaimą,
lydimi angelo, kuris su žvaigžde rodo kelią karaliams. Šventės personažai lankėsi Girdžių
pagrindinėje mokykloje, Girdžių seniūnijoje ir, žinoma, gyventojų namuose. Atvykę karaliai paliko
savo simbolį ant visų durų ir palinkėję kuo geriausių metų toliau tęsė savo kelionę.
Renginio organizatorius Algimantas Vizbara

Trys karaliai Girdžiuose

Sausio 13 dieną Girdžiuose vyko Laivės gynėjų dienos minėjimas, kuris prasidėjo Sąjūdžio
aikštėje, kur buvo pakelta Trispalvė, sugiedota Tautiška giesmė, tylos minute pagerbti žuvusieji už
laisvę ir nepriklausomybę. Renginiui persikėlus į Girdžių pagrindinės mokyklos salę, mokiniai,
paruošti mokytojos Virginijos Pinaitienės, eilėmis pagerbė lietuvių kovas už laisvę, prie laisvės
gynėjų nuotraukų uždegė po atminimo žvakutę. Vėliau savo įspūdžiais apie kelionę Ukrainoje
pasakojo žurnalistas ir keliautojas Lukas Pileckas. Svečias įdomiai pasakojo apie aplankytos šalies
gamtą, žmones bei jų pomėgius, įdomiausius kelionės nutikimus.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius ir Girdžių
seniūnija

Laivės gynėjų dienos minėjimas Girdžiuose
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Vasario 16 dieną Girdžiuose Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga įteiktos nominacijos
„Gyvenimo burė“. Šiais metais apdovanojimai įteikti jau penktą kartą. „Gyvenimo burės“ statulėlės
įteiktos S. Petrauskui, G. Kisieliui ir L. Jankauskienei. Į Girdžių skyrių gausiai susirinkę girdžiškiai
klausėsi Jurbarko kultūros centro berniukų choro „Bildukas“ (vad. D. Lapienė) dainų, Girdžių
pagrindinės mokyklos moksleivių bei šventės vedėjų (L. Zdanavičienė ir A. Vizbara) skaitomų eilių
apie Lietuvą. Visus susirinkusius Vasario 16-osios proga sveikino Girdžių seniūnas Darius
Juodaitis, Sąjūdžio aikštėje iškilmingai pakelta Lietuvos vėliava.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius ir Girdžių
seniūnija

Lietuvos valstybės atkūrimo diena Girdžiuose

Vasario 17 diena ypatingai triukšminga buvo visame Jurbarko rajone – ne viename
miestelyje ar kaime buvo galima sutikti linksmus Užgavėnių persirengėlius, vaikučius, nešinus
blynais ir saldainiais ar linksmai grojančius muzikantus. Girdžiuose Užgavėnės sutiktos neįprastai –
čia sudeginta aukščiausia rajone Morė, kurios aukštis siekė net 9,5 m. Morė buvo pagaminta ant
karkaso, kuris buvo puošiamas kaip Kalėdų eglutė žiemą ir kitomis progomis – pagal metų laikus.
Visą dieną po Girdžius važinėjo krosnis ant ratų, kurioje triukšmavo nuotaikingi Užgavėnių
personažai.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius ir Girdžių
seniūnija
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Užgavėnės Girdžiuose

Kovo 11 dieną Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Girdžiuose pradėtas
Lietuvos himnu ir iškilmingu Lietuvos vėliavos pakėlimu Girdžių Sąjūdžio aikštėje, o vėliau buvo
surengtas šventinis protų mūšis „Pažink savo kraštą“. Nuotaikingo žaidimo metu besivaržiusios
komandos galėjo išbandyti savo jėgas atsakinėdami į įvairius klausimus, susijusius su Lietuva.
Renginio organizatorius Algimantas Vizbara

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Girdžiuose
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Gegužės 16 dieną vyko jau penktoji teatro švenčių istorijoje Girdžių klojimo teatrų šventė
„Girdžių Krivūlė“, skirta Etnografinių regionų metams paminėti. Tai yra unikali klojimo teatrų
šventė, vykstanti klojimo pastate ir aplink jį esančioje nuostabioje gamtoje. Gražią gegužės 16-osios
popietę visi susirinkusieji į Girdžių klojimą stebėjo Šilutės rajono Juknaičių teatro (vad. D.
Minkevičienė) spektaklį „Ženteliai“ (pagal V. Bladykaitę) bei Lukšių (Šakių raj.) mėgėjų teatro
(vad. B. Dovydaitienė) spektaklį „Nėra to gero, kas neišeitų į blogą“. Po šių spektaklių svečiai
mėgavosi žuviene ir klausėsi Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinio ansamblio ir
grupės (vad. A. Vizbara) dainų. Po pertraukos žiūrovams pasirodė dar du teatrai: Raseinių rajono
Šiluvos kultūros centro teatras „Šiluvos cinkas“ (vad. B. Greicienė) bei Jurbarko kultūros centro
Girdžių skyriaus mėgėjų teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė). Šiluviškiai pristatė K. VijūnoČiplio pjesę „Maušos karčiama“, o girdžiškiai šventę užbaigė ypač nuotaikingai ir visus
pradžiugino premjera – pagal K. Vijūną pastatytu spektakliu „Bobutės susipyko“. Šventės pabaigoje
visų teatrų vadovai apdovanoti simbolinėmis Girdžių klojimo dovanėlėmis bei padėkos raštais.
Renginio organizatoriai Loreta Zdanavičienė ir Algimantas Vizbara

Girdžių klojimo teatrų šventė „Girdžių Krivūlė“
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Birželio 6 dieną Girdžiuose vyko tradicinė „Sūrių šventė“. Jos metu stalai buvo nukloti
pačių įvairiausių dydžių, formų ir skonių šviežiais sūriais, o šauniausios gaspadinės kvietė ragauti
savo gaminių. Renginį vedę nuotaikingieji Marcelė ir Izidorius (L. Zdanavičienė ir A. Vizbara)
kvietė visus susirinkusius žaisti įvairius žaidimus, rinkti gražiausią ir originaliausią sūrį, mušti
sviestą ir kartu linksmintis. Šventės puošmena tapo Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus
vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“ (vad. L. Lukošienė).
Renginio organizatorius Algimantas Vizbara

„Sūrių šventė“ Girdžiuose

Liepos 6 dieną 21 val. Girdžiuose, kaip ir visoje Lietuvoje skambėjo Tautiška giesmė.
Valstybės dieną Girdžių miestelio Sąjūdžio aikštėje 9 val. ryto buvo pakelta Lietuvos trispalvė.
Vakare girdžiškiams susirinkus prie degančio aukuro skambėjo gražiausios lietuviškos dainos,
kurias atliko tautiniais rūbais pasipuošusios dainininkės, visus pasveikino Girdžių seniūnas D.
Juodaitis ir atėjus 21 val. dideliame rate skambėjo Lietuvos himnas. Sugiedojus himną iškilmingai
nuleista vėliava ir dar kiek pasišnekučiavus, visi lydimi pakilios nuotaikos išsiskirstė namų link.
Renginio organizatorius Algimantas Vizbara
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Valstybės dienos minėjimas Girdžiuose

Liepos 25–26 dienomis girdžiškiai ir Girdžių miestelio svečiai šventė Onines. Jau tapo
tradicija Onines švęsti dvi dienas. Pirmoji diena buvo skirta medžiotojams, o antroji – atlaidams.
Liepos 25 d. į Girdžių lanką rinkosi medžiotojai. Atvyko ne vieni – dažnas atsivedė augintinius į
medžioklinių šunų parodą, kiti atsinešė trofėjų į parodą. Girdžiškiai visus atvykusius vaišino skania
žvėriena bei sriuba. Autoritetinga komisija, po medžioklinių šunų žinovo kalbos, nesunkiai išrinko
tris pačius gražiausius medžioklinius šunis. Jų šeimininkams atiteko rėmėjų prizai bei diplomai.
Netrūko ir smagių pramogų: karpių gaudymo rungtis „Pagauk mane“, medžiotojai prieš kitus
šventės svečius mėgino laimę traukdami virvę, vyko šaudymo iš laidynės rungtis ir daugelis kitų.
Šventėje svečiavosi ir Jurbarko policijos komisariato kinologas su augintiniu, kuris pristatė policijos
tarnybinio šuns pasirengimą vykdyti pavestas užduotis. Na, o medžiotojas Daivaras Rybakovas
renginio svečiams pademonstravo kaip pučiant specialų ragą viliojami elniai. Ramų vakarą šventės
svečiams dovanojo ir melodingos bardo Giedriaus Vaškio dainos.
Sekmadienio rytas kvietė į atlaidus. Pavakary girdžiškiai ir svečiai rinkosi prie scenos
Girdžių lankoje. Ten rajono meras Skirmantas Mockevičius kartu su seniūnu Dariumi Juodaičiu
pasveikino visas Onas. Šventės metu vyko loterija, kurios metu buvo galima laimėti vertingų prizų.
Susirinkusius palinguoti kvietė Mamų ir dukrų kvarteto dainos, o į šokių aikštelę išvedė smagios ir
visiems žinomos populiarios atlikėjos Jūratės Miliauskaitės dainos.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius ir Girdžių
seniūnija
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Oninės Girdžiuose

Rugsėjo 12 dieną Pažėrų kaime vyko naujai atstatytos koplytėlės šventinimo ceremonija.
Pažėrų koplytėlė buvo suniokota po gaisro, įvykusio 2000 metais. Šią vasarą koplytėlė buvo
atstatyta, tad džiugiai nusiteikusių būsimų koplytėlės lankytojų jos šventinimo dieną netrūko.
Koplytėlę pašventino Skirsnemunės parapijos kunigas Egidijus Periokas. Susirinkusiems naujausią
savo spektaklį „Bobutės susipyko“ pristatė Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus mėgėjų teatras
„Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė). Koplytėlės šventinimo diena susirinkusiems virto gražia, jaukia ir
nuoširdžia švente.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius ir Girdžių
seniūnija
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Pažėrų koplytėlės šventinimo ceremonija

Rugsėjo 27 dieną visi girdžiškiai ir miestelio svečiai skubėjo į Girdžių seniūnijos aikštę,
kur vyko tradicinis „Senasis turgus“. Ne vienerius metus vykstantis turgus kiekvieną rugsėjį
sutraukia didelį būrį norinčių ne tik pasižmonėti, švente pasidžiaugti, bet ir vieną kitą savo
rankdarbį ar daržovę parduoti. Taigi ir šiemet saulėtą sekmadienį sugužėję į būrį turgaus „pirkėjai“
grožėjosi įvairiais rankdarbiais, mezginiais, daržovėmis, ragavo sūrius ir kitas gėrybes. Žinoma, visi
galėjo pirkti, derėtis ir bendrauti – kaip tikrame lietuviškame turguje. Netrūko ir norinčių
pasivažinėti arklio traukiamu vežimu, paskanauti kvepiančio karšto plovo. Linksmieji turgaus
vedliai (A. Vizbara ir L. Zdanavičienė) kvietė visus bendrauti, ragauti ir pirkti, o tariami
veterinarinės tarnybos darbuotojai dezinfekavo visų apavus, kad Girdžiuose neplistų jokios ligos.
Su šmaikščiais pasišnekučiavimais, skaniomis vaišėmis ir gausiomis rudens gėrybėmis su rudens
„Senuoju turgumi“ atsisveikinta iki kitų metų.
Renginio organizatorius Algimantas Vizbara
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„Senasis turgus“ Girdžiuose

Spalio 24 dieną vyko smagi rudens vakaronė „Po savo stogu“. Renginio akcentu tapo
ypatingos vaišės, kurias buvo būtina gaminti iš bulvių. Kompetentinga komisija, apžiūrėjusi ir
išragavusi visus patiekalus, išrinko 3 šauniausias ir išmaniausias gaspadines. Renginio metu gerą
nuotaiką ir skambias melodijas dovanojo Girdžių skyriaus ansamblis (vad. A. Vizbara), tad
ritmingai linguojančių, plojančių ir šokančių tikrai netrūko. Gausiai susirinkusiems girdžiškiams
rudeniškus sveikinimus skyrė seniūnas Darius Juodaitis bei Lietuvos Respublikos Seimo narys
Bronius Pauža. Vėliau žiūrovai stebėjo naujausią Girdžių mėgėjų teatro „Mituvis“ (vad. L.
Zdanavičienė) spektaklį „Bobutės susipyko“ (pagal K. Vijūną). Po spektaklio girdžiškiai neskubėjo
skirstytis namo, o jaukiai bendravo, šnekučiavosi, dalinosi rudens džiaugsmais ir vargais.
Renginio organizatorius Algimantas Vizbara

Rudens vakaronė „Po savo stogu“ Girdžiuose
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Gruodžio 17 dieną Girdžiuose nuo pat ryto buvo jaučiama šventinė gerumo nuotaika – čia
vyko tradicinė Šviesos ir gerumo diena. Girdžių seniūnijos ir pagrindinės mokyklos atstovai lankė
vienišus, garbaus amžiaus žmones, dalino jiems šilčiausius linkėjimus ir mielas dovanėles bei kvietė
vakare būtinai ateiti į seniūnijos aikštę, kur buvo įžiebta kalėdinė eglutė. Teatralizuotoje šventėje
pasirodė įvairūs žvėreliai, buvo pasakojama, ką gyvuliukai kalbą stebuklingą šv. Kalėdų naktį,
kokių tradicijų reikia laikytis ir kokiais burtais tikėti. Žinoma, visi susirinkusieji, ypač mažiausieji,
ypatingai laukė dar vieno svečio – Kalėdų senelio. Tačiau vos jam pasirodžius Kalėdų senelį
netikėtai užpuolė piratai, reikalaujantys išpirkos. Girdžiškiai labai norėjo atgauti Kalėdų senelį ir
kartu su juo įžiebti Kalėdų eglę, todėl mainais atidavė užpuolikams ožką – besibaigiančių 2015-ųjų
metų simbolį. Taigi Kalėdų senelis vėl buvo laisvas ir kartu su visais girdžiškiais įžiebė gražuolę
eglę, stebėjo nuostabų fejerverką ir palinkėjęs gražių švenčių atsisveikino iki kitų metų.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius, Girdžių seniūnija,
Girdžių pagrindinė mokykla

Šviesos ir gerumo diena Girdžiuose
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Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrius
Vasario 16 dieną Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje vyko Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos minėjimas. Renginyje dalyvavo Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir
tremtinių choras „Versmė“ (vad. M. Tautkuvienė), K. Glinskio teatro vadovė D. Samienė skaitė
gražiausias eiles apie Lietuvą, susirinkusius sveikino Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis.
Renginio organizatorius Algirdas Petruitis

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Žindaičiuose

Vasario 17 dieną Vertimų kaime vyko Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus
organizuota Užgavėnių šventė. Nuotaikingi ir dainingi Užgavėnių personažai, nuo ryto keliavo po
kaimus, vakare visi susirinko prie didelio laužo, kuriame sudegino Užgavėnių simbolį – gražuolę
Morę. Šventėje netrūko linksmų personažų, skambių dainų, nuotaikingų šokių ir, žinoma, skanių
blynų.
Renginio organizatorius Algirdas Petruitis

Užgavėnės Vertimuose

Kovo 11-osios proga gausiai susirinkusiems koncertavo ansamblis „Žara“ (vad. A.
Petruitis), naujausią spektaklį „Rimas pas Kęstutį“ pristatė Jurbarko kultūros centro Konstantino
Glinskio teatro aktoriai (vad. D. Samienė).
Renginio organizatorius Algirdas Petruitis
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Spektaklio „Rimas pas Kęstutį“ pristatymas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Žindaičiuose

Gegužės 3 dieną vyko gražiausia pavasario šventė – Motinos dienos – minėjimas. Renginio
pradžioje susirinkusiems žiūrovams teatro vadovė Danutė Samienė Bernardo Brazdžionio eilėmis
pasveikino visas mamas, papasakojo apie Motinos dienos šventės ištakas ir tradiciją Lietuvoje.
Vėliau žiūrovai stebėjo Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklį „Moters
kerštas“ (pagal J. Skinkį) ir jaukiai kartu praleido vakarą.
Renginio organizatorius Algirdas Petruitis

Motinos dienos minėjimui skirtas spektaklis „Moters kerštas“ Žindaičiuose

Birželio 23 dieną Žindaičiuose vyko tradicinės Joninės. Šiais metais Joninės, nors ir
lietingos, buvo ypač smagios. Šventiška nuotaika vyravo jau gerokai prieš birželio 23-ąją – kaimo
vyrai ruošė aikštę, moterys – pynė vainikus, puošė, o Vertimų bendruomenės nariai nupynė plačius
ąžuolo vainikus Jonų pagerbimui. Be to, visi gausiai susirinkę į Žindaičių Jonines prisidėjo prie
ypatingos puokštės kūrimo – kiekvienas atėjęs atsinešė lauko gėlių, iš kurių buvo sukurta didelė
Joninių gėlių puokštė. Šventę išpuoštoje scenoje pradėjo Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“
(vad. A. Lapė). Po skambių „Šilo“ dainų į sceną lipo Jurbarkų seniūnas A. Kačiušis, nuoširdžiai
dėkojęs visiems šventės rėmėjams bei prisidėjusiems prie organizavimo. Iškart po to šaunieji
šventės vedėjai (G. Vasilijevaitė ir A. Šimaitis) pristatė premjerą – Joninių proga pirmą kartą
pasirodė Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kapela „Dargaitėliai“ (vad. A. Petruitis). Kol
šiltai sutikti muzikantai grojo scenoje, aikštėje vyko įvairūs žaidimai, atrakcijos ir varžytuvės.
Norintieji galėjo išbandyti jėgas virvės traukimo, svorio kilnojimo, bato metimo ir kitose rungtyse.
Vaikai varžėsi balionų sprogdinimo maratone bei smagiai šokinėjo per ožį. Jėgas visi galėjo atgauti
čia pat seniūnijos vaišinama sočia kareiviška koše. O kokios Joninės be sveikinimų! Visi
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varduvininkai papuošti ąžuolų vainikais. Vėliau visiems susirinkusiems koncertavo populiari
atlikėja Roma Mačiulytė, buvo uždegtas Joninių laužas. Stebuklingą paparčio žiedą pavyko rasti
vienai žindaitiškių porai.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrius, Jurbarkų
seniūnija, Žindaičių kaimo bendruomenė ir Vertimų kaimo bendruomenė

Joninės Žindaičiuose

Liepos 6 dieną Valstybės dienos minėjimas prasidėjo Jurbarko kultūros centro retro
vokalinio ansamblio „Volungė“ (vad. M. Tautkuvienė) koncertu. Pasigrožėję skambiomis dainomis,
žindaitiškiai keliavo prie Jaunuomenės kryžiaus, kur jau laukė nemažas būrys bendruomenės narių
bei Jurbarko parapijos klebonas D. Auglys, Valstybės dienos proga pašventinęs žindaitiškiams
svarbų kryžių. Apie jo istoriją pasakojo Žindaičių gyventoja A. Kimutienė, kuri prieš daug metų
dirbdama paštininke išgelbėjo šį kryžių nuo piktos rankos. Kryžius buvo atstatytas ir iki šiol yra
lankomas bei puošiamas gėlėmis. Kaip ir kituose Lietuvos miesteliuose ir kaimeliuose, lygiai 21
val. prie Žindaičių Jaunuomenės kryžiaus susirinkusieji sugiedojo Tautišką giesmę, o po jos
įsiamžino bendroje nuotraukoje.
Renginio organizatorius Algirdas Petruitis

Valstybės diena Žindaičiuose
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Rugsėjo 26 dieną vyko nuotaikinga Rudens šventė, kuriai draugiškai ruošėsi bene visi
kaimo gyventojai – kas virė skanią košę, kas rudens derliaus papuošimus ruošė ir ateiti kvietė.
Atvykusius į šventę ir sugužėjusius į Žindaičių kultūros namų salę gera nuotaika užkrėtė Jurbarko
kultūros centro Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatro naujausias spektaklis komedija „Ponaitis“
(rež. B. Šneiderienė). Vėliau lauke vyko įvairios sporto rungtys, rudens gėrybių paroda, visi galėjo
jomis pasigrožėti bei paskanauti čia pat verdamos košės. Skambią muziką šventės svečiams
dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kapela „Dargaitėliai“ (vad. A. Petruitis).
Kalbos ir gera nuotaika nesisklaidė dar ilgai, o namo visi išsiskirstė atsisveikinę iki kitos gražios
šventės.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrius ir Žindaičių
kaimo bendruomenė

Rudens šventė Žindaičiuose

Ruduo – derliaus nuėmimo ir darbų užbaigimo metas. Šia proga spalio 24 dieną vyko jauki
vakaronė „Rudens palydos“. Prie bendromis vaišėmis nukrauto stalo susirinkę kaimynai tarsi viena
didelė šeima dalijosi savo rūpesčiais, džiaugėsi gausiu derliumi, svarstė apie ateities planus ir
tiesiog džiaugėsi šiltomis bendravimo akimirkomis. Visą vakarą gražiausias lietuviškas daina ir
melodijas susirinkusiems dovanojo ir kartu dainuoti ir šokti kvietė Žindaičių kaimo kapela
„Dargaitėliai“ (vad. A. Petruitis). Susirinkusieji noriai įsitraukė į įvairius žaidimus, vykdė smagias
užduotis.
Renginio organizatorius Algirdas Petruitis

Vakaronė „Rudens palydos“ Žindaičiuose
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Gruodžio 9-osios vakarą Jurbarkuose, seniūnijos aikštėje sužibo kalėdinė žaliaskarė.
Susirinkusieji skambant gražioms kalėdinėms dainoms jaukiai šnekučiavosi, o mažieji nekantriai
dairėsi – laukė ateinančio Kalėdų senelio. Tačiau vietoj senelio prie eglutės atbėgo meškutės ir
ožkytė, tad jų paraginti vaikučiai ėmė garsiai kviesti Kalėdų senelį ateiti. Ir visai netrukus, vaikų
šauksmą išgirdęs senelis pasirodė, tačiau neradęs praėjusiais metais paliktų sniege pėdų, traukė ne į
tą pusę, todėl krykštaudami vaikučiai Kalėdų senelį greitai prie eglutės atsivedė patys. Aikštėje šalia
eglutės netrūko gražių vaikų eilėraščių ir, žinoma, prašymų atnešti dovanų. Visi sustoję į didelį
ratelį kartu su Kalėdų seneliu ir meškutėmis, pritariant Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus
kapelos „Dargaitėliai“ (vad. A. Petruitis) muzikantams, žaidė žaidimus ir smagiai dainavo.
Susirinkusius artėjančių švenčių proga pasveikino Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis ir visiems
kartu garsiai skaičiuojant įsižiebė gražuolė Jurbarkų eglė.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrius ir Jurbarkų
seniūnija

Jurbarkų eglės įžiebimas

Gruodžio 19 dieną Žindaičių aikštėje sužibo kalėdinė eglutė. Susirinkusieji prie papuoštos
eglutės nekantriai laukė atvykstančių svečių: Kalėdų senelio ir linksmųjų jo padėjėjų. Kadangi oras
nelepino, vaikučiai Kalėdų senelį ir palydą pakvietė į Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus
salę, kur visi sustoję į ratelį, pritariant Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kapelos
„Dargaitėliai“ (vad. A. Petruitis) muzikantams, žaidė žaidimus, smagiai dainavo ir dalinosi puikia
švenčių laukimo nuotaika.
Renginio organizatoriai Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrius ir Jurbarkų
seniūnija

Žindaičių eglės įžiebimas
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JURBARKO KULTŪROS CENTRE ORGANIZUOTI PROFESIONALAUS MENO SKLAIDOS
IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS RENGINIAI
Jurbarko kultūros centras sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai, organizuodamas
įvairių koncertinių organizacijų siūlomų programų pristatymą bendruomenei ir sudarydamas
sąlygas profesionaliems atlikėjams pristatyti savo programas Kultūros centro organizuojamuose
renginiuose.
2015 metais, siekiant tenkinanti profesionalaus meno vartojimo poreikius, buvo
organizuojami populiariosios ir klasikinės muzikos bei teatro kolektyvų pasirodymai,
demonstruojami populiariausi kino filmai. Per 2015 metus žiūrovams parodyta 13 kino filmų
(„Pakeliui“, „Mes dainuosim“, „Bitė Maja”, „Troliai Mumiai Rivjeroje“, „Kaip tapti žvaigžde
Brodvėjuje”, „Nepatyręs“, „Dėdė, Rokas ir Nida“, „Edeno sodas“ ir kt.), įvyko 10 pramoginės
muzikos koncertų (A. Rimiškio koncertas, koncertas „Patruliai – 10 metų kelyje...“, Irūnos ir
Mariaus Jampolskio jubiliejinis koncertas, Humoro grupės „Ambrozija“ koncertas, Ingos
Jankauskaitės romansų vakaras, Juozo Erlicko koncertas ir kt.), pristatyti 7 profesionalių aktorių
spektakliai (VšĮ Kauno mažasis teatras spektaklis „Laisvoji pora“, VšĮ „Kitoks teatras“ spektaklis
„Klastingas tirpalas“, „Domino“ teatro spektakliai „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“,
„Testosteronas“, „Primadonos“ ir kt.). Daugiausiai dėmesio sulaukė profesionaliosios muzikos
renginiai: du kartus vykęs vokalinio ansamblio „Inmezzo“ koncertas bei VšĮ „Liudo Mikalausko
koncertai“ organizuotas operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“.

Vokalinio ansamblio „Inmezzo“ koncertas Jurbarko kultūros centre. 2015 m. spalio 9 d.
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Operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“ Jurbarko kultūros centre. 2015 m. gruodžio 21 d.

Vokalinio ansamblio „Inmezzo“ koncertas Jurbarko kultūros centre. 2015 m. gruodžio 30 d.

135

JURBARKO KULTŪROS CENTRO PASIEKIMAI 2015 METAIS
Jurbarko kultūros centrui įteiktas apdovanojimas už Etnografinių regionų metų programą
Balandžio mėnesį Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Jurbarko rajono kraštotyros
konferencija „Tradicinės kultūros atminties politika: ar ji yra ir kodėl tai svarbu“. Konferencijos
metu vyko kraštotyros darbų paroda, pranešimus skaitė Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Regina Kliukienė, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Bronė Stundžienė.
Konferencijos pradžioje pristatyta meninė dalis „Jurbarko kraštas margas kaip genys“, vėliau –
Jurbarko rajono kultūros centrų virtuali-meninė programa „Jurbarko krašto etnografinių regionų
kultūros ženklai“. Jurbarko kultūros centro meninę dalį pristatė Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatras (vad. D. Samienė), pristatę ištrauką iš spektaklio „Elegija apie
atsiskyrėlį Ignacą“ ir folkloro grupės „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) dainininkės, susirinkusiems
padovanojusios skambią lietuvišką dainą. Programos metu taip pat buvo pristatytas Gintaro Zarecko
režisuotas filmukas apie Jurbarko miesto legendą, kurią ypač gražiai papasakojo jaunasis pasakorius
Kristupas Bartusevičius. Už šią meninę programą konferencijos pabaigoje Jurbarko kultūros centrui
įteiktas graviruotas stiklo suvenyras. Už kraštotyrinę veiklą padėkomis apdovanoti Jurbarko
kultūros centro darbuotojai, pateikę konferencijai savo rengtus metraščius.

Jurbarko kultūros centrui įteiktas apdovanojimas už Etnografinių regionų metų programą
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Jurbarko kultūros centras – 2015 metų „Jaunimo partneris“
Gruodžio mėnesį Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko kasmetiniai Jurbarko rajono jaunimo
reikalų tarybos apdovanojimai. Tai yra tradicinis renginys, kurio metu apdovanojami kandidatai
septyniose skirtingose nominacijose: „Jaunimo lyderis“, Jaunimo savanoris“, „Jaunimo iniciatyva“,
„Jaunimo partneris“, „Jaunimo renginys“, „Jaunimo nematomos pagalbos rankos“. Susumavus
internetinius jurbarkiečių balsus bei Jaunimo reikalų tarybos narių balus, „Jaunimo partnerio“
nominacijoje laimėjo Jurbarko kultūros centras. Kaip buvo skelbiama kandidatų aprašymuose,
Jurbarko kultūros centras nominuotas už tai, kad „visada gelbsti jaunimo renginiams suteikdamas
patalpas, darbuotojai pasiruošę talkinti jaunimui, tiek režisūriniais, tiek scenografiniais sprendimais.
Jaunimas čia visada laukiamas“.

Jurbarko kultūros centras – 2015 metų „Jaunimo partneris“

Danutė Lapienė „Šauniausios Lietuvos močiutės“ konkurse pelnė nominacijas
„Fotogeniškiausia močiutė“ ir „Publikos numylėtinė“
Spalio mėnesį Tauragės kultūros centre pirmą kartą vyko konkursas „Šauniausia Lietuvos
močiutė 2015“. Dėl šio titulo varžėsi penkios organizatorių atrinktos pretendentės: fotomenininkė
Laima Geležiūtė (Kaunas), finansų specialistė Virginija Geštautienė (Šilalė), chorvedė Danutė
Lapienė (Jurbarkas), Dalia Vyšniauskienė (Kauno r.) ir lankomosios priežiūros darbuotoja Julijona
Popendikienė (Tauragė). Pilna geriausių įspūdžių D. Lapienė pasakojo apie šaunų renginį, kuris
prasidėjo prisistatymo užduotimi – taip komisija ir žiūrovai susipažino su visomis pretendentėmis.
Kitos užduoties metu močiutės turėjo pristatyti savo parengtus namų darbus. D. Lapienė džiaugiasi,
kad čia jai labai padėjo jos vadovaujamo Jurbarko kultūros centro vokalinio vaikinų ansamblio
„Bildukai“ dainininkai – vadovei grojant akordeonu, vaikinai teatralizuotai sudainavo puikią dainą,
kuria visi liko sužavėti. Namų darbus pristačius visoms močiutėms, atėjo eilė pasakoms. D. Lapienė
savo mažajai anūkei sekė pasakaitę apie savo tėvelį, kuris kilęs iš didelės, net 17 vaikų, šeimos. Po
pasakų bei lopšinių scenoje močiutės vėl pasirodė ne vienos, o lydimos savo brangiausių vaikaičių.
Paskutinė pretendenčių laukusi užduotis – bendras valsas, su vienu Tauragės šokių vaikų kolektyvu.
Pasibaigus močiučių pasirodymams, kompetentinga komisija išėjo skaičiuoti balų, o žiūrovai
linksminosi koncertuojant grupei „Jonis“. Grįžę su rezultatais komisijos nariai pripažino, kad vyko
arši kova tarp dviejų močiučių – jauniausios ir vyriausios. Visgi, šauniausios močiutės titulas
atiteko jauniausiai močiutei – Virginijai Geštautienei iš Šilalės, o vyriausia – mūsų Danutė –
apdovanota net dvejomis nominacijomis: „Fotogeniškiausia močiutė“ ir „Publikos numylėtinė“.
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Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ ir vadovė Danutė Lapienė konkurse
„Šauniausia Lietuvos močiutė 2015“ Tauragėje

Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatoriui Gintarui Zareckui įteikta
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kiekvienų metų pabaigoje pagerbia ir įteikia
premijas nusipelniusiems kultūros darbuotojams, menininkams bei etninės kultūros puoselėtojams.
2015 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos posėdžių salėje buvo
apdovanota 20 labiausiai nusipelniusių kultūros puoselėtojų. Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą
kultūros centruose šiais metais įteikta Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatoriui
Gintarui Zareckui. G. Zareckas Jurbarko kultūrai atsidavęs jau daugiau kaip 30 metų. Tai – žmogus,
nepailstantis kurti, generuoti naujas idėjas, burti aplink save žmones ir kolektyvus. Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos premiją už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose kasmet
gauna tik vienas asmuo. Jurbarkiečiui premiją įteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministras
Šarūnas Birutis.
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Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatoriui Gintarui Zareckui įteikta 2015 metų Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Jurbarko kultūros centro bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis
Jurbarko kultūros centras nuo 2014 metų bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakultetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Sovetsko istorijos muziejumi, Jurbarko švietimo
centru ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindine mokykla. Bendradarbiavimo sutartys su šiomis
įstaigomis pasirašytos siekiant gerinti ir plėsti kultūrinę veiklą, didinti jaunimo aktyvumą kultūros
srityje bei kartu organizuoti įvairius kultūrinius renginius.
2015 metais pasirašyta dar viena bendradarbiavimo sutartis su nauju partneriu – Smalininkų
technologijų ir verslo mokykla. Šios sutarties pasirašymo tikslas – aktyviai bendradarbiauti
kultūrinėje, meninėje bei švietėjiškoje srityse.
Kultūros centras visada noriai bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, prisideda ir padeda
įgyvendinti idėjas. 2015 metais Kultūros centrui buvo įteiktas ne vienas Padėkos raštas: Jurbarko
rajono savivaldybės padėka „Už Kultūros centro darbuotojų geranoriškumą ir nuoširdžią pagalbą,
organizuojant Jurbarko savivaldos 25-mečio minėjimą“, Lietuvos šaulių sąjungos Tauragės LDK
Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko Petro Paulaičio šaulių 1-osios kuopos padėka „Už
nuoširdžią pagalbą organizuojant ir pravedant Jurbarko Petro Paulaičio šaulių 1-osios kuopos 25-ių
metų paminėjimo šventę“, Jurbarko senjorų klubo „Feniksas“ padėka „Už paramą organizuojant
Tarptautinę pagyvenusių žmonių dienos šventę“, Pėsčiųjų žygių asociacijos padėka „Už nuoširdžią
paramą ir pagalbą organizuojant tarptautinį pėsčiųjų žygį Jurbarke“, Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijos padėka „Už bendradarbiavimą ir palaikymą pristatant šiuolaikinio šokio
spektaklį „Kas aš esu?“, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro padėka „Už ilgametę,
nuoširdžią pagalbą organizuojant ir kuriant šventę „Jurbarko miesto ir verslo dienos“.
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PABAIGOS ŽODIS
Jurbarko kultūros centro veikla orientuota į gyventojų poreikių tenkinimą, todėl Kultūros
centro darbuotojai, siekdami praturtinti visuomenės laisvalaikį, organizuoja renginius, kurie savo
tematika ir turiniu aktualūs bendruomenei, vaikams ir jaunimui, padeda suvokti savo krašto etnines
kultūros ištakas, švenčių tradicijas ir papročius pritaiko šiuolaikinėje kultūrinėje veikloje, ugdo
meninę saviraišką.
Kultūra yra sudėtinė visuma apimanti žinias, tikėjimą, menus, moralę, teisę, papročius ir
kitus vertingus, gerbiamus ir puoselėjamus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip visuomenės narys
konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Jurbarko kultūros centras organizuodamas veiklą, stengiasi, kad
laikotarpis, kuriame gyvename, dirbame, kuriame, liktų prasmingu ir gražiu istorijos įrašu viso
Jurbarko krašto istorijoje.
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