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IV SKYRIUS. JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI 

 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrius 

 

Trys Karaliai. Sausio 6-ąją Girdžių gyventojus aplankė Trys Karaliai. Išminčiai Kasparas, Merkelis 

ir Baltazaras, vedami kelrodės Žvaigždės ir nešini kūdikėliui Jėzui skirtomis dovanomis, palaimino sutiktus 

miestiečius. Visus pasveikinti nesutrukdė ir pandemija, prie kurios teko prisitaikyti ir patiems Išminčiams 

– teko užsidėti medicinines kaukes. Garbingi svečiai nuotaiką praskaidrino ne tik gatvėje sutiktiems 

praeiviams, bet ir darbuotojams įstaigų, kurias šią dieną aplankė. 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Laisvės gynėjų diena. Sausio 13-oji – tai laisvės, tikėjimo, ryžto ir vienybės diena, kuri iki šiol gyva 

prisiminimais ar pasakojimais. Laisvės gynėjų diena Girdžiuose prasidėjo minėjimu Sąjūdžio aikštėje. 

Susirinkę bendruomenės nariai pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę, skambėjo eilės Lietuvai ir 

prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją. 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-ąją Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus salėje 

Lietuvos gimtadienį švęsti susirinkę miestelio gyventojai kartu su Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatoriumi Algimantu Vizbara ir mėgėjų meno kolektyvo vadove Loreta Zdanavičiene sugiedojo 

„Tautišką giesmę“, išklausė prasmingo Girdžių seniūno Mindaugo Dilio sveikinimo, o vėliau linksmai 

lingavo, pritardami Jurbarko kultūros centro liaudiškos kapelos „Mituva“ (vad. Jadvyga Žemliauskienė) 

melodijoms ir dainoms. Eiles apie Lietuvą skaitė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. 
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Danutė Samienė) aktoriai Indrė Kateivė ir Saulius Ambrazaitis. Susirinkusieji taip pat galėjo apžiūrėti 

Loretos Zdanavičienės surinktų senovinių eksponatų parodą, skirtą Lietuvių kalbos metams. 

 

 
Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Užgavėnės. Kovo 1-ąją Girdžių gyventojai pasitiko Užgavėnes, paskutinę žiemos šventę, 

simbolizuojančią šalčio, sniego ir ledo išvarymą, siekiant prisišaukti pavasario šilumą ir žalumą. Kasmet ši 

šventė būdavo triukšminga ir linksma, žavinti liaudiško humoru ir kūrybingumu. Šiais metais, kai netoli 

nuo mūsų, Ukrainoje, vyksta karas, Užgavėnės nebebuvo tokios linksmos ir pašėlusios kaip anksčiau. Visgi 

Girdžiuose žiemą visą dieną baidė Morė, o vakare supleškėjo šviesiose liepsnose, žadančiose artėjantį 

pavasarį ir saulės šilumą.  

 
Organizatorius Algimantas Vizbara 
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dieną, Girdžių miestelio gatvėmis nusidriekė Lietuvos vėliavomis papuoštų automobilių kolona. Jurbarko 

kultūros centro Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatoriaus Algimanto Vizbaros paraginti miestelio 

gyventojai aplink Girdžius iškilmingai apvežė išskirtinę Trispalvę, menančią dar Atgimimo laikus. Ši 

istorinė vėliava tądien suplevėsavo Girdžių Sąjūdžio aikštėje, primindama atgautą laisvę ir 

nepriklausomybę. Apie būtinybę saugoti šias vertybes kalbėjo Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys, priminęs, 

kad kartais tenka jas ginti ir krauju, ir pakvietęs susirinkusius Tylos minute pagerbti Rusijos agresijos 

Ukrainoje aukas. 

  

 
Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Kultūros diena. Balandžio 15-oji – Pasaulinė kultūros diena. Šia proga Jurbarko kultūros centro 

Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius Algimantas Vizbara ir mėgėjų meno kolektyvo vadovė 

Loreta Zdanavičienė Girdžių Sąjūdžio aikštėje surengė nešiojamąją parodą, pristatančią skyriaus renginių 

akimirkas. 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 
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Paramos koncertas, skirtas Ukrainai palaikyti „Būkime stiprūs kartu“. Balandžio 23 d. Jurbarko 

kultūros centro Girdžių skyriuje įvyko koncertas, skirtas Ukrainai palaikyti „Būkime stiprūs kartu“! 

Vokalinis ansamblis „Inmezzo“ siekdamas palaikyti ir paremti su Rusijos agresija didvyriškai kovojančią 

Ukrainos tautą, surengė 12 gražių koncertų Raseinių ir Jurbarko rajonuose, kurių metu buvo renkamos lėšos 

Ukrainai paremti. Koncerto Girdžiuose metu surinkta 240 eurų. 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Girdžių klojimo teatrų šventė „Girdžių Krivūlė“. Tai – unikali klojimo teatrų šventė visame 

Jurbarko rajone, vykstanti klojimo pastate ir aplink jį esančioje nuostabioje gamtoje. Gegužės 28-ąją vykusi 

„Girdžių Krivūlė“ – jau vienuoliktoji teatro švenčių istorijoje. Šiais metais klojimo teatrų šventė buvo 

skirta, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatro „Mituvis“ kūrybinės veiklos 20-mečiui 

paminėti. Susirinkusius į Girdžių klojimą pasveikino ir tradiciškai šventę pradėjo triskart subeldę krivūle 

bei varpu paskambinę Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys ir šventės rėmėjas Daivaras Rybakovas. 

Sugiedojus Lietuvos himną į klojimo sceną pradėjo žengti aktoriai. Šventės žiūrovams savo spektaklius 

pristatė Kauno kultūros centro Kazio Binkio teatras (vad. Nida Vita Žilinskienė) Jurijaus Vasiuko komediją 

„Uošvė rojuje“, Šakių kultūros centro Zanavykų teatras (vad. Gražina Guzovijienė) spektaklį pagal J. 

Žemaitę „Būdynė“, o Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. Loreta 

Zdanavičienė) visus pradžiugino premjera – pagal Joną Skinkį pastatytu spektakliu „Išsvajota sekretorė“. 

„Mituvio“ aktoriai šventę užbaigė ypač nuotaikingai, žiūrovai liko sužavėti įtaiginga vaidyba ir gera 

atmosfera. Po šio spektaklio sceną užliejo sveikinimų banga: 20-ties metų jubiliejaus proga teatro artistus 

ir režisierę Loretą Zdanavičienę sveikino Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, 

Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė ir gausus 

būrys sveikintojų, kolegų, draugų. 
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Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Gedulo ir vilties diena. Šiai tragiškai dienai atminti birželio 14 d. Girdžių kapinėse prie kryžiaus 

žuvusiems už Lietuvos laisvę vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Susirinkusieji renginį pradėjo 

visuotine Tylos minute, pagerbdami žuvusius skaudžioje tremtyje. Šia tylos minute jie taip pat pagerbė karo 

Ukrainoje aukas. Renginio metu buvo perskaityta seniūnijos teritorijoje gyvenusių ir tremtį išgyvenusių 

girdžiškių pavardės. Girdžių seniūnas Mindaugas Dilys papasakojo apie šios dienos reikšmę visai mūsų 

tautai ir tremtį išgyvenusiųjų artimiesiems. Jautrias eiles apie Tėvynės ilgesį skaitė Algimantas Vizbara ir 

Loreta Zdanavičienė, skambėjo tremties meto dainos ir prisiminimai. Renginys užbaigtas uždegant 

atminimo žvakeles. 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 
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Valstybės diena. Graži tradicija Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną giedoti 

Lietuvos himną jau daug metų draugėn suburia visus lietuvius visame pasaulyje. Prie šios akcijos kasmet 

vis gausiau prisijungia ir Jurbarko krašto žmonės. Liepos 6-ąją „Tautiška giesmė“ skambėjo ir Jurbarko 

kultūros centro Girdžių skyriuje – Girdžių Sąjūdžio aikštėje prieš 20.30 val. susirinkusiems gyventojams 

koncertavo Jurbarkorajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Mituva“ (vad. O. Patašienė). Lygiai 21 val. 

girdžiškiai kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedojo „Tautišką giesmę“, o po to dar neskubėjo skirstytis – 

kartu dainavo ir gražiai bendravo. 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Oninių šventė. Liepos 24 dieną Girdžiuose nuaidėjo tradicinė vasaros šventė – Oninės. Šis renginys 

kasmet sukviečia ne tik gausų būrį žiūrovų, bet ir dalyvių, kurie šventę paverčia ypač nuotaikinga ir 

muzikalia. Kaip ir kasmet, Oninių šventė prasidėjo šv. Mišiomis Girdžių Šv. Marijos Magdalietės 

bažnyčioje, vėliau buvo lankoma kilnojamoji bibliotekos paroda „Asmenybė ir knyga 2016“, o vakare visi 

sugužėjo į smagią šventę, kupiną pramogų ir muzikinių pasirodymų. Viso vakaro metu vyko loterija, 

kurioje girdžiškiai ir svečiai turėjo galimybę laimėti įvairių prizų. Labiausiai sėkmė nusišypsojo 

laimėjusiems bulvių tarkavimo mašiną ir šventės rėmėjo, Girdžių verslininko R. Urbos pagamintą baldą. 

Oninių šventės scenoje skambėjo sveikinimai Onoms, o muzikinę programą susirinkusiems dovanojo 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. A. Vizbara) ir solistė Rugilė Urbaitė, 

Prienų rajono Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis duetas (vad. A. Grudzinskas) ir Kybartų 

kultūros centro Pajevonio kultūros namų moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“ (vad. I. Menčinskienė). 

Šventės baigiamuoju akordu tapo atlikėjo Edmundo Kučinsko koncertas, padovanojęs susirinkusiems 

daugybę gražių dainų ir ne vieną privertęs atsistoti iš savo vietos ir smagiai pašokti.  
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Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Teatralizuotas turgus „Pirk, parduok – arba dykai atiduok“. Spalio 8 d. visi girdžiškiai ir 

miestelio svečiai skubėjo į Girdžių buvusios seniūnijos aikštę, kur vyko tradicinis teatralizuotas turgus 

„Pirk, parduok – arba dykai atiduok“. Ne vienerius metus vykstantis turgus kiekvieną spalį sutraukia didelį 

būrį norinčių ne tik pasižmonėti, švente pasidžiaugti, bet ir vieną kitą savo rankdarbį ar daržovę parduoti. 

Taigi ir šiemet saulėtą šeštadienio popietę, sugužėję į būrį turgaus „pirkėjai“ galėjo pasiklausyti skambių 

Jurbarko kultūros centro kapelos Santaka“ (vad. Petras Pojavis) muzikantų melodijų, grožėjosi įvairiais 

rankdarbiais , daržovėmis, ragavo plovo ir kitų gėrybių. Žinoma, visi norintieji galėjo pirkti, derėtis ir 

bendrauti – kaip tikrame lietuviškame turguje. Linksmieji turgaus vedliai kvietė visus bendrauti, ragauti, 

pirkti, bei dalyvauti smagiuose žaidimuose ir varžytuvėse. 
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Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Romansų vakaras „Ilgesio daina“. Lapkričio 25 d. Jurbarko kultūros centro Girdžių skyrių užliejo 

romansų skambesiai – čia vyko pirmasis romansų vakaras „Ilgesio daina“. Vakaras prasidėjo romantiška 

daina, kurią atliko Algimantas Vizbara, renginį papuošė ilgesingos Loretos Zdanavičienės deklamuojamos 

eilės apie meilę. Jauki vakaro pradžia gausiai susirinkusius žiūrovus nuteikė šiltam romantiškam vakarui, 

kurio metu skambėjo įvairūs romansai. Pirmosios scenoje pasirodė Jurbarko kultūros centro Žindaičių 

skyriaus vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) dainininkės, padovanojusios keletą šiltų dainų. 

Iškart po jų jaukiai papuoštoje Girdžių scenoje švelnias ir šiltas dainas dovanojo Eržvilko kultūros centro 

instrumentinė vokalinė grupė „Gintarinis medis“ (vad. I. Šimkūnienė). Duetas sceną užleido svečiams, 

atvykusiems iš Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio padalinio – romansų vakare „Ilgesio daina“ 

pasirodė vokalinis ansamblis „Komplimentas“ (vad. A. Ubartaitė). Renginį užbaigė vakaro šeimininkai – 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis „DOreDo“ (vad. A. Vizbara). Nuotaikingas 

ir svajingas dainas atlikę girdžiškiai sceną užleido padėkoms – Jurbarko kultūros centro direktorė Aida 

Bliundžiuvaitienė už jaukų laiką kartu ir skambiausius romansus dėkojo visiems dalyvavusiems 

kolektyvams bei renginio iniciatoriams, kurie neseniai išrinko savo kolektyvui vardą – vokaliniam 

ansambliui „DOreDO“ ir vadovui A. Vizbarai. 
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Organizatorius Algimantas Vizbara 

 

Kalėdinės eglės įžiebimas Girdžiuose. Gruodžio 16 d. Girdžiuose įžiebta kalėdinė eglė. Čia šventė 

prasidėjo tuoj po pietų – susirinkusieji turėjo galimybę pasivaikščioti ir apsipirkti kalėdinėje mugėje, buvo 

dalinamos eglių šakos, kuriomis girdžiškiai puoš savo namus. Šventinės mugės metu buvo vaišinama karšta 

arbata, aplink tvyrojo jauki kalėdinė dvasia. Vakare, sutemus, visi draugiškai susirinko prie kalėdinės 

eglutės, kur laukė Kalėdų senelis su savo linksmąja svita. Vaikučiai buvo smalsūs ir laimingi – visi norėjo 

pasikalbėti su Kalėdų seneliu, papasakoti savo svajones ir norus, padeklamuoti gražiausius eilėraštukus ir 

sudainuoti šventiškas daineles. Visi vaikai buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis. Galiausiai, Kalėdų 

senelio paraginti, suskaičiavo stebuklingus skaičius ir kartu įžiebė Girdžių kalėdinę eglę. 

 

  
Organizatorius Algimantas Vizbara 
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Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius 

 

Trys Karaliai. Sausio 6-ąją Skirsnemunės gyventojus aplankė Trys Karaliai. Išminčiai Kasparas, 

Merkelis ir Baltazaras, vedami kelrodės Žvaigždės ir nešini kūdikėliui Jėzui skirtomis dovanomis, 

palaimino sutiktus miestiečius. Visus pasveikinti nesutrukdė ir pandemija, prie kurios teko prisitaikyti ir 

patiems Išminčiams – teko užsidėti medicinines kaukes. Garbingi svečiai nuotaiką praskaidrino ne tik 

gatvėje sutiktiems praeiviams, bet ir darbuotojams įstaigų, kurias šią dieną aplankė. Keliaudami į 

Skirsnemunę Trys Karaliai užsuko ir į Panemunės pilį bei Panemunių regioninio parko lankytojų centrą ir 

pasveikino sutiktus darbuotojus bei lankytojus. 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Laisvės gynėjų diena. Ankstyvą sausio 13-osios rytą Skirsnemunės centre prie liepsnojančio laužo 

pagerbti Laisvės gynėjų rinkosi miestelio gyventojai ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės 

mokyklos mokiniai. Tamsą sklaidė ne tik laužas, bet ir pastatų languose žibančios žvakutės –  pilietinės 

akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ žiburiai. Prie laužo savo prisiminimais apie 1991 m. sausio 13-ąją 

pasidalino Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės 

mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė, žuvusiuosius prisiminė bei būtinybę saugoti jų iškovotą laisvę 

priminė mokytoja Karolina Kliukienė. Vėliau visi vaišinosi arbata, simboliškai primenančią visuotinį to 

sausio solidarumą. 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 
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Rūtos Vasiliauskienės poezijos knygos „Miglų sodas“ pristatymas, skirtas Lietuvių kalbos 

dienoms. Vasario 10-ąją Skirsnemunės bibliotekoje vyko jaukus Lietuvių kalbos dienų renginys – Rūtos 

Vasiliauskienės poezijos knygos „Miglų sodas“ pristatymas, kuriame dalyvavo autorė Rūta Vasiliauskienė 

ir jos vyras, kompozitorius bei atlikėjas Kęstutis Vasiliauskas, buvo eksponuojami Rūtos tapybos darbai. 

Renginyje skambėjo R. Vasiliauskienės eilės, kurias skaitė ne tik pati autorė, bet ir bibliotekininkė Giedrė 

Jasinskienė bei Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita 

Riaukienė, bei Kęstučio Vasiliausko dainos ir smuiko melodijos. 

  

 
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-oji Skirsnemunėje pažymėta gražiu ir prasmingu 

renginiu Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokykloje. Čia gausiai susirinkę skirsnemuniškiai 

darniai sugiedojo Lietuvos himną, su Valstybės atkūrimo diena visus pasveikino Skirsnemunės seniūnas 

Aidas Mozūraitis, susimąstyti privertusią literatūrinę-poetinę kompoziciją atliko Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinės mokyklos aštuntokai Mindaugas Dėdinskas, Ugnė Galbuogytė, Diana Venskytė ir 

Simutė Dapkutė. Gražų ir jaudinantį koncertą visiems dovanojo Jurbarko bardų klubo nariai Saulius 

Lapėnas, Aridonas Daukša ir Kęstutis Bastys, o savo eiles apie gimtinę skaitė Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatro „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) aktorė Rūta Vasiliauskienė. 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 
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Užgavėnės. Kovo 1-ąją Skirsnemunės gyventojai pasitiko Užgavėnes, paskutinę žiemos šventę, 

simbolizuojančią šalčio, sniego ir ledo išvarymą, siekiant prisišaukti pavasario šilumą ir žalumą. Kasmet ši 

šventė būdavo triukšminga ir linksma, žavinti liaudiško humoru ir kūrybingumu. Šiais metais, kai netoli 

nuo mūsų, Ukrainoje, vyksta karas, Užgavėnės nebebuvo tokios linksmos ir pašėlusios kaip anksčiau, tačiau 

skirsnemuniškius aplankė pozityviai nusiteikę Jurbarko kultūros centro persirengėliai, kartu su 

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniais pasirungę liaudiškose rungtyse, 

triukšmingai skanduodami vijo žiemą iš kiemo, vaišinosi blynais ir arbata, bei sudegino žiemos simbolį – 

Morę. 

 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Kaziuko mugė. Kovo 4 d. visus didelius ir mažus save parodyti, į kitus pasižiūrėti, pirkti, parduoti, 

mainyti ir padovanoti sukvietė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė. Būta ir linksmybių, žaidimų, pašmaikštavimų ir 

pajuokavimų. O kiek pyragų pyragėlių, visokių skanumynų, kuriuos ragavome, kad net per barzdą varvėjo! 

Mugės metu dalį gauto pelno pardavėjai savanoriškai paaukojo karo pabėgėlių ukrainiečių šeimoms, 

radusioms prieglobstį Jurbarke. 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-oji Skirsnemunėje nuskambėjo Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė) dainomis 

ir kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) melodijomis. Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ne tik 

džiaugėsi 1990 m. kovo 11-ąją atgauta Lietuvos nepriklausomybe ir laisve, bet ir priminė, kad už šias 

vertybes tenka kovoti. Tylos minute pagerbti kovojančioje Ukrainoje žuvę broliai ir seserys. 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Kultūros diena. Balandžio 15-oji – Pasaulinė kultūros diena. Šia proga socialinio tinklo Facebook 

Jurbarko kultūros centro puslapyje teatralizuotą sveikinimą pristatė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės 

skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė). Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=uO6f3j4Rrv0&ab_channel=Jurbarkokult%C5%ABroscentras. 

 
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Jurginės. Jurginės – gamtos atbudimo šventė. Šv. Jurgis – gyvulių globėjas. Senovėje Jurginių 

šventės buvo skirtos apeigoms, susijusioms su pirmaisiais pavasario darbais, ypač su gyvulių išginimu į 

lauką. Per Jurgines, kaip ir per Velykas, net buvo dažomi ir ridenami margučiai, vadinami „jurgučiais“, o 

kaimynai lankydavo vieni kitus, linkėdami gausaus derliaus ir sveikatos. Todėl balandžio 23-ąją 

Skirsnemunėje buvo minimos Jurginės. Renginio metu Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ 

(vad. B. Bartkutė) dainininkės apsilankė Skirsnemunėje Virginijos ir Jono Tamošaičių sodyboje, kur 

svetingi šeimininkai ir susirinkę svečiai apėjo laukus, paaukojo žemei duoną ir numargintus kiaušinius, 

padainavo senovinių dainų ir gražiai kaimyniškai pabendravo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uO6f3j4Rrv0&ab_channel=Jurbarkokult%C5%ABroscentras
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Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Koncertas „Visi drauge“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai. Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos 

diena, kviečianti nepamiršti savo šaknų, prisiminti, pagalvoti apie artimiausius žmones. Jurbarko kultūros 

centro Skirsnemunės skyriuje šia gražia proga įvyko koncertas „Visi drauge“, kuriame širdžiai artimomis 

dainomis dalinosi Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ 

(vad. Olga Jurėnienė), atlikėja skirsnemuniškė Patricija Gadliauskienė, o puikiais šokiais visus džiugino 

Veliuonos kultūros centro sportinių šokių studijos (vad. Gintarė Malinauskaitė) šokėjai. Koncerto vedėjai 

– graži skirsnemuniškių šeima Rasa ir Mindaugas Diliai – susirinkusiuosius ir juokino linksmais vaizdeliais 

iš šeimų gyvenimo, ir kvietė susimąstyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia šeima. 
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Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Gedulo ir Vilties diena. Birželio 14-ąją skirsnemuniškiai susirinko prie akmens, skirto Skirsnemunės 

krašto žmonėms, paminėti Gedulo ir Vilties dienos. Susirinkusieji renginį pradėjo Tylos minute, 

pagerbdami žuvusius skaudžioje tremtyje ir karo aukas Ukrainoje. Šia liūdna proga susirinkę Skirsnemunės 

gyventojai klausėsi Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Vikinda“ 

(vad. Olga Jurėnienė) atliekamų dainų. Apie Gedulo ir Vilties dienos prasmę kalbėjo Skirsnemunės 

seniūnas Aidas Mozūraitis. 

 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Valstybės diena. Graži tradicija Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną giedoti 

Lietuvos himną jau daug metų draugėn suburia visus lietuvius visame pasaulyje. Prie šios akcijos kasmet 

vis gausiau prisijungia ir Jurbarko krašto žmonės. Liepos 6-ąją „Tautiška giesmė“ skambėjo ir Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyriuje – miestelio gyventojai prie akmens, skirto Skirsnemunės krašto 

žmonėms rinkosi 20.50 val., kur skambėjo Skirsnemunės poetės Julijos Galbuogienės patriotiniai posmai, 

skirti Lietuvai, o 21 val. – „Tautiška giesmė“. 
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Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Vokalinių ansamblių šventė „Tu ateik į pasimatymą“. Lapkričio 12 d. Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriuje vyko jau tradicija tampanti II vokalinių ansamblių šventė „Tu ateik į pasimatymą“. 

Šventės metu scenoje skambėjo nuostabios dainos, puikios eilės, padėkos žodžiai, o gausiai susirinkusių 

žiūrovų salėje netrūko ne tik šiltų emocijų, bet ir bendrų dainų ir šokių. Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus vokalinio ansamblio „Vikinda“ dainininkių ir vadovės Olgos Jurėnienės iniciatyva 

rengiamoje šventėje šiais metais pirmuosius akordus į sceną atnešė šeimininkės – „Vikindos“ dainininkės, 

atlikdamos kūrinį „Tu ateik į pasimatymą“. Po šios dainos renginio vedėja Ramutė Matijošaitienė į sceną 

pakvietė jau antrus metus šioje šventėje dalyvaujantį Jurbarko kultūros centro mišrų vokalinį ansamblį 

„Jurolė“ (vad. L. Matuzaitė-Kairienė). Ansamblio dainininkai ne tik atliko gražiausius savo kūrinius, bet ir 

papuošė savo pasirodymą Vytauto Kursevičiaus skaitomomis eilėmis. Po jurbarkiečių scenoje pasirodė 

renginio svečiai iš anapus Nemuno – iš Šakių kultūros centro atvyko net du kolektyvai: vyrų vokalinis 

ansamblis „Akordas“ ir liaudiškos muzikos kapela „Linas“. Abiejų kolektyvų vadovė – Asta Grigaitienė. 

Vyrų ansamblis atliko melodingas dainas, su kuriomis žiūrovai mielai lingavo, o smagios kapelos dainos 

privertė net ir pašokti. Po svečių pasirodymų į sceną grįžo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus 

vokalinis ansamblis „Vikinda“ ir atliko dar keletą skambių dainų. Vakaro pabaigoje visiems šventės 

dalyviams įteiktos Jurbarko kultūros centro padėkos ir gėlės, o kulminacija tapo bendras visų kolektyvų 

pasirodymas. 

,   

  
Organizatorė Edita Riaukienė 
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Kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Gruodžio 4 dieną Skirsnemunėje sužibėjo gražuolė eglutė. 

Susirinkusius į šventę pasitiko linksmuoliai kiškiai, besmegeniai ir nykštukai (Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. B. Šneiderienė), pasveikino visus su prasidėjusia žiemuže, 

o Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis palinkėjo visiems gražaus ir ramaus šv. Kalėdų laukimo. Vėliau 

grojant muzikantui Ignui Bacevičiui visi sukosi smagiame ratelyje ir laukė Kalėdų Senelio. Atvykęs svečias 

visus vaikučius pavaišino saldainiais ir pakvietė visus i lauką prie eglutės, kuri pajutusi vaikučių širdelių 

plakimą tuoj pat nušvito gražiomis švieselėmis. 

 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 

 

Edukacinis seminaras „Kalėdinių papuošimų gamyba“. Gruodžio 21-osios popietę Skirsnemunės 

bibliotekoje vyko edukacinis seminaras „Kalėdinių papuošimų gamyba“. Į seminarą rinkosi visi norintys iš 

gamtinių medžiagų susikurti kalėdinių papuošimų. Po jaukaus bendruomeniško pasibuvimo kiekvienas 

grįžo namo, nešinas savo rankomis kurtu kalėdiniu papuošimu. 

  
Organizatorė Edita Riaukienė 
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Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyrius 

 

Laisvės gynėjų diena. Sausio 12 d., Žindaičiuose buvo minima Laisvės gynėjų diena. Čia tą vakarą 

skambėjo laisvės dainos, liepsnojo atminimo laužai. Aikštėje prie Žindaičių skyriaus taip pat liepsnojo 

atminimo laužas, prie kurio susirinko gausus būrys bendruomenės narių, nešinų trispalvėmis. Prie laužo 

skambėjo Lietuvos himnas, patriotinės dainos, eilės Lietuvai. Susirinkę žindaitiškiai prisiminė tos nakties 

įvykius, žuvusiems už Laisvę degino atminimo žvakeles. 

 
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-oji Jurbarko kultūros centre buvo paminėta linksmai 

ir skambiai. Šventinis renginys prasidėjo sugiedotu Lietuvos valstybės himnu bei eilėmis apie Lietuvą. Su 

gražia švente žindaitiškius ir svečius pasveikino Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis. Šventinę 

nuotaiką visiems susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“ 

(vad. Laura Matuzaitė-Kairienė) bei Svajūnas Birgiolas. 

  

 
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 
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Užgavėnės. Kovo 1-ąją Žindaičių gyventojai pasitiko Užgavėnes, paskutinę žiemos šventę, 

simbolizuojančią šalčio, sniego ir ledo išvarymą, siekiant prisišaukti pavasario šilumą ir žalumą. Kasmet ši 

šventė būdavo triukšminga ir linksma, žavinti liaudiško humoru ir kūrybingumu. Šiais metais, kai netoli 

nuo mūsų, Ukrainoje, vyksta karas, Užgavėnės nebebuvo tokios linksmos ir pašėlusios kaip anksčiau. 

Žindaičiuose Morė sudeginta su viltimi, kad ne tik žiema bus išvaryta, bet ir visos blogybės bei negerumai 

sudegs kartu su ja. 

  
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-osios popietę Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriuje vyko šiltas ir jautrus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas „Gintaro 

laše – mano Lietuva“. Renginys Žindaičiuose prasidėjo sugiedant Lietuvos ir Ukrainos valstybių himnus. 

Jautrius sveikinimo žodžius tarė Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis ir Jurbarko kultūros centro 

Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė. Vėliau visų dėmesį prikaustė 

šventinis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Jurbarko skyriaus ansamblio „Versmelė“ (vad. Arūnas 

Samys) koncertas ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. Danutė Samienė) skaitovių 

eilės, skirtos Lietuvai ir karą išgyvenančiai Ukrainai. Tylos minute pagerbti kovojančioje Ukrainoje žuvę 

broliai ir seserys. 

  
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Renginys, skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Balandžio 8 d. Jurbarkų seniūnijos salėje vyko jaukus 

renginys „Graži esi, kalba gimta“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Popietėje dalyvavo Jurbarko 

kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. Danutė Samienė) skaitovai, Lietuvos kalbos draugijos 

Jurbarko skyriaus pirmininkė Aušra Ganusauskienė, tautodailininkas Juozas Videika, dainininkės Andžela 
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Jagminaitė ir Gitana Tenikaitienė. Renginyje skambėjo visos Lietuvių tarmės: aukštaičių, žemaičių, 

suvalkiečių, dzūkų ir lietuvininkų, kuriomis smagiai rokavosi renginio dalyviai. Jurbarkų bibliotekos 

vyresnioji bibliotekininkė Virginija Petrauskienė visiems renginio dalyviams padovanojo pačios sukurtas 

velykines kompozicijas.  

 
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Motinos diena. Balandžio 29 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje nuskambėjo šventiškas 

Motinos dienai skirtas koncertas „Pavasario žiedas mamai“, kuriame netrūko šiltų sveikinimų ir nuoširdžių 

mamų šypsenų. Šventinio koncerto metu gražiausią programą mamytėms dovanojo Jurbarko kultūros 

centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) ir instrumentinė grupė 

„Siautuliai“ (vad. R. Valiulis). Šventinis koncertas užbaigtas daina ir šilčiausiais sveikinimais mamytėms. 

  
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Joninės. Žindaičių km. – vienas seniausias Joninių šventimo tradicijas turinčių kaimų. Šiais metais 

ten Joninės buvo ypač smagios. Šventiška nuotaika vyravo jau gerokai prieš birželio 24-ąją – kaimo vyrai 

ruošė aikštę, vietą šventei, moterys – pynė vainikus Jonų pagerbimui. Šventę išpuoštoje scenoje pradėjo 

Veliuonos kultūros centro ansamblis „Veliuonietis“ (vad. J. Žemliauskienė). Po skambių ansamblio 

„Veliuonietis“ dainų į sceną lipo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos 

organizatorė Silvija Pužeckaitė ir Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis, kurie nuoširdžiai dėkojo visiems 

šventės rėmėjams bei prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Po padėkos žodžių sceną užliejo skambios 

Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) 

atliekamos dainos. Visi varduvininkai papuošti ąžuolų vainikais ir apdovanoti. Vėliau visiems 

susirinkusiems koncertavo instrumentinė grupė „Siautuliai“ (vad. R. Valiulis). 

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. Vėliau 
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visiems susirinkusiems koncertavo populiarus lietuviškos estrados atlikėjas Paulius Stalionis, buvo 

uždegtas Joninių laužas. Skambant gerai žinomoms dainoms Joninių dalyviai smagiai šoko aplink šventinį 

laužą ir linksminosi iki pat vidurnakčio – tada ieškojo paparčio žiedo ir džiaugėsi nuostabiu vakaru. 

 

 

  
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Valstybės diena. Graži tradicija Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną giedoti 

Lietuvos himną jau daug metų draugėn suburia visus lietuvius visame pasaulyje. Prie šios akcijos kasmet 

vis gausiau prisijungia ir Jurbarko krašto žmonės. Liepos 6-ąją „Tautiška giesmė“ skambėjo ir Jurbarko 

kultūros centro Žindaičių skyriuje – po šimtamečiu ąžuolu, prie kurio susikerta Žindaičių, Vertimų, 

Mikutaičių kaimų keliai 20.30 val. susirinkę gyventojai kartu su Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus 

moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė) dainininkėmis sugiedojo ne tik „Tautišką 

giesmę“, bet ir padainavo daug liaudies bei patriotinių dainų ir gražiai kaimyniškai pabendravo. 
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Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

„Senųjų tradicijų puoselėjimas“. Liepos 15 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje vyko 

nuotaikingas renginys „Senųjų tradicijų puoselėjimas“. Šventės metu vyko edukaciniai užsiėmimai, 

žaidimai, pramogos. Visą vakarą gražiausias lietuviškas daina ir melodijas susirinkusiems dovanojo ir kartu 

dainuoti ir šokti kvietė Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. A. Vizbara). 

Susirinkusieji noriai įsitraukė į įvairius žaidimus, vykdė smagias užduotis. 

  
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

„Ruduo ant gimtinės tako“. Ruduo bendruomenėse paprastai yra metas, kai norisi visiems draugėn 

susiburti, apkalbėti praėjusius darbus, nuimtą derlių, kartu pasidžiaugti ir pasibėdavoti. Vienas tokių jaukių 

vakarų vyko praėjusį šeštadienį Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje. Čia visi susirinko į jaukų 

rudeninį pasibuvimą „Ruduo ant gimtinės tako“. Renginys prasidėjo Birutės Petraitienės nuotraukų parodos 

pristatymu – 20 gražiausių autorės darbų papuošė Žindaičių skyriaus salę. Vėliau scenoje pasirodė ir 

susirinkusiems gražiausias dainas dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis 

ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė). Po skambių dainų atėjo metas teatrui – Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. B. Šneiderienė) pristatė Keturakio komediją „Amerika 

pirty“. Skambios dainos ir daug nuotaikingų emocijų dovanojęs spektaklis smagiai nuteikė visam likusiam 

vakarui – gausiai susirinkusieji dalyvavo svogūnų rinkimuose, grožėjosi rudeninėmis kompozicijomis, 

jaukiai bendravo ir džiaugėsi buvimu kartu.  
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Organizatorė Silvija Pužeckaitė 

 

Advento popietė „Tešviečia Advento žvakelė“. Lapkričio 26 d. Jurbarkų seniūnijos salėje vyko 

Advento popietė „Tešviečia Advento žvakelė“. Renginio metu keletą adventinių giesmių atliko Andžela 

Jagminaitė ir Gitana Tenikaitienė, o su Advento papročiais ir tradicijomis visus supažindino Jurbarko 

kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vad. B. Bartkutė). Folkloro kolektyvai atliko 

skambias adventines dainas, kvietė visus žaisti šiam laikotarpiui būdingus žaidimus, išbandyti įvairius 

kalėdinius burtus. Popietėje netrūko puikios nuotaikos, skambių dainų, o svarbiausia – senųjų Advento 

tradicijų. 

  

 
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 
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Jurbarkų kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Gruodžio 8 d. šv. Kalėdų simbolis įsižiebė Jurbarkų 

seniūnijos aikštėje. Susirinkusieji prie eglutės nekantriai dairėsi ir laukė atvykstant Kalėdų Senelio. Atvykęs 

Kalėdų Senelis, lydimas linksmų nykštukų, pasisveikino su vaikučiais ir jų tėveliais bei pakvietė paklausyti 

Jurbarkų darželio-mokyklos mokinukų paruošto gražaus koncerto, kurio metu skambėjo nuotaikingos 

kalėdinės dainos ir eilėraštukai. Pasidžiaugęs vaikučių pasirodymu Kalėdų Senelis su nykštukais pakvietė 

visusį didelį ratą ir kartu žaidė smagius žaidimus. Netrukus vaikai sulaukė dar vienos staigmenos – prie 

eglutės pasirodė linksmieji meškinas ir zuikis.Visus linksmai besisukančius aikštėje prie eglutės artėjančių 

švenčių proga pasveikino Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis. Galiausiai visi kartu pasveikino įsižiebusią 

eglutę. Kalėdų Senelis vaikučiams padalino dovanėles ir atsisveikindamas palinkėjo nuostabaus švenčių 

laukimo. 

 

 
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 
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Žindaičių kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Gruodžio 11 d. Žindaičiuose suspindo gražuolė kalėdinė 

eglutė. Susirinkusieji prie bendruomenės papuoštos eglutės visi laukė atvykstančio svarbiausio svečio – 

Kalėdų Senelio. Kalėdų Senelis atvyko ne vienas – jį atlydėjo linksmuoliai raudonskruosčiai nykštukai, 

paraginę visus sustoti į ratelį ir kartu su Kalėdų Seneliu pažaisti keletą linksmų žaidimų.Po šokių ir dainų 

Kalėdų Senelis pakvietė susirinkti arčiau eglutės ir visiems kartu pasigrožėti jos įžiebimu. Suspindus eglutei 

Kalėdų Senelis išklausė vaikučių norus, gražiausius eilėraščius ir išdalino jiems dovanėles. Šventės 

pabaigoje dangų nušvietė spalvingas fejerverkas. 

 

   

 
Organizatorė Silvija Pužeckaitė 
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V SKYRIUS. JURBARKO KULTŪROS CENTRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ IŠVYKOS 

 

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“  

Vadovė Birutė Šneiderienė 

 

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ 2022-ųjų keliones pradėjo sausio 

23-ąją – tądien aktoriai keliavo į Liudvinavą (Marijampolės r. sav.). Ilgai laukta, dėl pandemijos ne kartą 

atidėta, išvyka buvo puiki. Jaukioje Marijampolės kultūros centro Liudvinavo skyriaus salėje 

susirinkusiems žiūrovams skirsnemuniškiai parodė savo naujausią spektaklį – N. Gogolio komediją 

„Revizorius“, šmaikščiai pašiepiančią visuomenės ydas ir suteikusią visiems daug gražių emocijų. 

  
 

Vasario 20-ąją Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ taip pat N. 

Gogolio darbą „Revizorius“ pristatė Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Smalininkuose. 

 
 

Kovo 27-ąją švenčiama Tarptautinė teatro diena. Tądien Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės 

skyriaus teatras „Pakeleivis“ lankėsi Garliavos sporto ir kultūros centre, kur vyko tradicinė, jau trečioji, 

teatrų šventė „GarliaTeatras: kita erdvė 3“. Šventėje dalyvavo teatrai iš Birštono, Lučiūnų (Kauno r.), 

Rūdiškių (Trakų r.) ir Skirsnemunės. „Pakeleivis“ Garliavos gyventojams parodė N. Gogolio komediją 

„Revizorius“. Linksmas ir pašėliškas vaidinimas sulaukė gyvos žiūrovų reakcijos, gausių aplodismentų, o 

apdovanojimais už geriausius antraplanius vaidmenis buvo įvertinti „Pakeleivio“ aktoriai Gražina 

Gelžinienė (tarnaitė Maša) ir Vytautas Norkus (Počtmeisteris). 
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Balandžio 3 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ lankėsi Raseinių 

rajono kultūros centre Viduklėje. Gausiai susirinkusiems Viduklės gyventojams skirsnemuniškiai parodė 

N. Gogolio „Revizorių“. Nors dėl nenumatytų aplinkybių truputį sumažėjo aktorių sąstatas ir „Revizorių“ 

teko šiek tiek modifikuoti, dėl to jis netapo nei mažiau pašėlęs, nei ne toks įtikinantis, ir sulaukė daug 

vidukliškių juoko bei aplodismentų. 

 
 

Balandžio 24-ąją greta Lukšių kaimo (Šakių r.) esančiame Zyplių dvare vyko smagi teatrų šventė 

„Teatras mus jungia“, kurioje dalyvauti buvo pakviestas ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus 

teatras „Pakeleivis“. Skirsnemuniškiai ten parodė savo spektaklį „Revizorius“, sukurtą pagal ukrainiečių 

kilmės rašytojo ir dramaturgo Nikolajaus Gogolio pjesę, šmaikščiai pašiepiantį korumpuotus valdininkus. 
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Gegužės 4 d. Raudonėje vyko ugniagesių profesinės šventės – Šv. Florijono dienos – minėjimas. 

Raudonės pilies salėje Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 

pareigūnus sveikino jų viršininkai, už atsidavimą darbui, profesionalumą bei ryžtą dėkojo Jurbarko rajono 

savivaldybės vadovai ir kiti svečiai. Po šventinių sveikinimų ugniagesiai ir kiti susirinkusieji stebėjo 

nuotaikingą spektaklį pagal Žemaitę „Trys mylimos“, kurį Šv. Florijono dienos proga jiems dovanojo 

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“. 

 
 

Birželio 18 d. Bijotuose vyko „Bijotų dvaro festivalis’22“. Tai – teatrų sueiga, kurioje dalyvauti buvo 

pakviestas ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“. Skirsnemuniškiai ten 

parodė savo spektaklį „Trys mylimos“ pagal Žemaitę. 
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Liepos 9 dieną, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ dalyvavo Lomių 

kaimo (Tauragės raj.) bendruomenės šventėje „Tave šaukia gimtinė“. Skirsnemuniškiai renginio metu 

pristatė spektaklį „Trys mylimos“ (pagal Žemaitę), kuris buvo ypač šiltai priimtas, žiūrovai aktorius 

apdovanojo gausybe gražių žodžių ir šiltų emocijų. Po spektaklio „Pakeleivio“ aktoriai toliau džiaugėsi 

gražia švente, klausėsi Pagramančio kultūros namų vokalinio trio, kapelos „kaimynai“, atlikėjų Laisvos ir 

Deivido Basčio koncertų. 

 
 

Liepos paskutinį penktadienį gausus būrys Lumpėnų seniūnijos gyventojų ir svečių džiaugėsi vieni 

kitais, vasara ir jos puikiu saulėtu oru tradicinėje vasaros šventėje. Šventėje netrūko gausybės veiklų, 

pramogų ir įvairių pasirodymų. Dalyvauti  šventėje buvo pakviesti ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės 

skyriaus teatro „Pakeleivis“ aktoriai, pristatę spektaklį „Revizorius“ (pagal N. Gogolį). Spektaklis žiūrovus 

sudomino ir sustiprino šventinę nuotaiką. 

  
 

Rugsėjo 7 dieną Šiluvoje prasidėjo Raseinių rajono kultūros centro organizuojamas respublikinis 

renginių ciklas „Šiluvos devyndienis 2022“. Viena šio renginių ciklo dalis – mėgėjų teatrų festivalis, 

kuriame dalyvauja daugybė teatrų iš įvairių Lietuvos rajonų. Rugsėjo 11 d. vakarą festivalio scenoje Šiluvos 

kultūros centre pasirodė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“. 

Skirsnemuniškiai nuotaikingai suvaidino spektaklį „Trys mylimos“ (pagal Žemaitę), kuris žiūrovams 

paliko puikų įspūdį ir suteikė daug smagių akimirkų. 
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Spalio 30 dieną Jurbarko krašto muziejuje vyko jauki prisiminimų popietė „Laiškai iš praeities“, 

kurios metu buvo prisiminta tai, ko pamiršti ne tik neįmanoma, bet ir negalima. Lygiai prieš 66 metus būtent 

spalio mėnesį į Jurbarką grįžo jurbarkietis Liutgardas Povilaitis, daug metų praleidęs tremtyje. Apie šį 

laikotarpį mena laiškai, kuriuos jis parašė būdamas tremtyje. Laiškus išsaugojo Liutgardo žmona Ina bei 

dukra Rūta Povilaitytė-Miškinienė. Prisiminimus apie tėvelį Liutgardą Povilaitį renginio metu pasakojo 

dukra Rūta Povilaitytė-Miškinienė, o laiškų ištraukas susirinkusiems skaitė Jurbarko kultūros centro 

Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“. Skaitovai meniškai ir jautriai atskleidė Liutgardo ranka rašytus 

prisiminimus, daug šviesos ir grožio renginiui įnešė kompozitoriaus, pedagogo, Jurbarko rajono 

savivaldybės garbės piliečio  Kęstučio Vasiliausko griežiamo smuiko melodijos. 

 
 

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ lapkričio 12 d. pasirodė Šiaulių 

kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose. Bene visą lapkričio mėnesį vykstantis XIII respublikinis 

mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“ kviečia žiūrovus susipažinti su įvairiomis teatro formomis – festivalio 

metu iš viso bus pristatyti 7 skirtingo žanro spektakliai, pritaikyti įvairaus amžiaus žiūrovams. Vienas jų – 

skirsnemuniškių darbas Keturakio „Amerika pirtyje“. Šis klasikinis spektaklis, kuriame pasakojama istorija 

apie gudrųjį siuvėją Vincutį, norintį „išgauti pinigų“ iš Bekampių Agotuko, žadant jam gražų gyvenimą 

Amerikoje, susirinkusiems žiūrovams sukėlė daug juoko bei smagių emocijų. 
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Lapkričio 20 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ svečiavosi 

Pajieslio daugiafunkciame centre. Čia vyko jauki popietė „Trumpos dienos, ilgi vakarai“, kurios metu, 

Krakių kultūros centro kvietimu, skirsnemuniškiai pristatė spektaklį „Amerika pirty“ (pagal Keturakį). 

Teatro „Pakeleivis“ pasirodymas suteikė vakarui daug šilumos, gerų emocijų ir saldaus juoko. 

 
 

Lapkričio 26 dieną Ignalinos rajono kultūros centre vyko Kaimynų teatrų šventė, sukvietusi ne tik 

artimus kaimynus, bet ir atkeliaujančius iš toliau. Vieni jų – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus 

teatras „Pakeleivis“, sulaukęs kvietimo paskutinįjį lapkričio šeštadienį praleisti Ignalinoje. Snieguotais 

keliais pasiekę Ignaliną skirsnemuniškiai Kaimynų teatrų šventėje pristatė spektaklį „Amerika pirtyje“ 

(pagal Keturakį). Kaip visuomet šis spektaklis sulaukė šiltų atsiliepimų, o jo metu žiūrovų salėje skambėjo 

saldus juokas. Po spektaklio „Pakeleivio“ aktoriai turėjo progą pabendrauti su kolegomis iš kitų teatrų bei 

pasigrožėti kitų kolektyvų darbais. 
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Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras  

Vadovė Danutė Samienė 

 

Sausio 29-ąją Jubarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras keliavo į Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto kultūros centro Viešvilės skyrių. Jaukioje Viešvilės skyriaus salėje susirinkusiems 

žiūrovams jurbarkiškiai parodė savo vieną iš naujausių spektaklių – pagal Romualdą Granauską 

„Kenotafas. Paminklas mokytojai“. Originalus ir įtraukiantis spektaklis nepaliko abejingų ir sulaukė pačių 

geriausių žiūrovų reakcijų. 

  
 

Kovo 10 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras keliavo į Veliuonos kultūros centrą, 

kur susirinkusiems žiūrovams jurbarkiškiai parodė savo vieną iš naujausių spektaklių – pagal Romualdą 

Granauską pastatytą „Kenotafas. Paminklas mokytojai“. Originalus ir įtraukiantis spektaklis nepaliko 

abejingų ir sulaukė pačių geriausių žiūrovų reakcijų. 
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Kovo 16 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras svečiavosi Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto kultūros centre Smalininkuose. Susirinkusiems žiūrovams jurbarkiškiai pristatė spektaklį 

„Kenotafas. Paminklas mokytojai“ (pagal Romualdą Granauską).  

  
 

Balandžio 1 d. Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriuje vyko Izabelės Lukošienės knygos „Ne tik 

pasakos“ pristatymas. Po jaukaus knygos pristatymo žiūrovai stebėjo Jurbarko kultūros centro Konstantino 

Glinskio teatro spektaklį „Kenotafas. Paminklas mokytojai“ (pagal Romualdą Granauską). 

  
 

Balandžio 29 d. Eržvilko kultūros centre vyko Lietuvių kalbos diena ir šauniausių močiučių rinkimai. 

Renginyje skambėjo aukštaičių, žemaičių tarmės ir patarmės, kuriomis rokavosi, dainavo renginio dalyviai: 

Lietuvos kalbos draugijos Jurbarko skyriaus, Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro, 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyriaus ir Eržvilko kultūros centro atstovai. 

Šauniausių močiučių varžytuvėse taip pat netrūko tarmiškos šnekos. Spėliojo žodžių reikšmes, deklamavo 

eiles, dainavo ir dalinosi geriausiais receptais šauniausios Eržvilko močiutės. 
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Liepos 3 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras svečiavosi Miežiškių kultūros 

centre (Panevėžio raj.) vykusioje Teatrų šventėje. Gausiai susirinkusiems svečiams jurbarkiškiai pristatė 

spektaklį visai šeimai „Naktukas“. Teatro aktorė Giedrė Jackienė, atlikusi Naktuko vaidmenį, gavo prizą 

už labiausiai patikusį spektaklio veikėją. Šventėje taip pat dalyvavo teatrai iš Paįstrio ir Šeduvos.  

  
 

Liepos 30 d. Smalininkuose vyko renginiai, skirti Lidijos Meškaitytės metams paminėti – vyko 

ekumeninės pamaldos senosiose Smalininkų liuteronų kapinaitėse, uždegant atminimo žvakeles ant 

dailininkės Lidijos Meškaitytės kapo. Vėliau iškilminga ceremonija skvereliui buvo suteiktas dailininkės 

vardą. Renginius vainikavo plenero darbų paroda bei jungtinė Jurbarko kultūros centro Konstantino 

Glinskio teatro ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ 

teatrinė miniatiūra „Lidija“ (scenarijaus autorė ir režisierė Danutė Samienė). 

  
 

Rugpjūčio 4–7 dienomis Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras dalyvavo 

tarptautiniame teatrų festivalyje Estijoje Viljandi mieste. Į šį festivalį teatrą pakvietė 2021 m.  jurbarkiečių  

„Senjorai ir jaunystė“ festivalyje dalyvavęs Viljandi „Seasaae“ teatras. Festivalio pastatymuose jaučiama 

sena bičiulystė ir bendrų projektų tęstinumas. Nors nedalyvavo rumunų teatras, tačiau buvo parodyta 

„Sigma-Art“  (Rumunija) ir Seasaare (Estija) bendra teatro mono spektaklio J. Kokto „Žmogaus balsas“, 

premjera. Vokietiją atstovavo „Theate Am Olgaek“ vadovė ir režisierė Nelly Eichhorn iš Šturgarto.  Izraelis 

pristatė 4 vienaveiksmius spektaklius. A. Čechovo „Meška“ buvo vaidinamas hebrajų-rusų kalba. 

Jurbarkiečiams buvo įdomu pamatyti kitus Viljandi miesto teatrų spektaklius. Šiame mieste  yra Tartu 

universiteto Viljandi kultūros akademija, todėl didelis dėmesys yra skiriamas meniniam, kūrybiniam, ypač 

jaunimo, auklėjimui. Teatrams teko pristatyti savo šalį ir miestą, sudalyvauti žaismingoje teatrališkoje 

olimpiadoje, ritmikos pratybų su džembėmis praktikume, dalyvauti ekskursijoje po seną, gražų Estijos 

miestą. 
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Spalio 16 d. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras kartu su Mažosios Lietuvos 

Jurbarko krašto kultūros centro teatru „Ąžuolynė“ Smalininkuose pristatė jungtinę miniatiūrą „Lidija“ (rež. 

D. Samienė). Tą dieną Smalininkuose lankėsi ir miniatiūrą stebėjo Lietuvos lėtojo turizmo asociacijos 

vadovai. Publika buvo labai specifinė, todėl Lidijos (akt. A. Reičiūnienė) paveikslėlio prisijaukinimo 

„paaiškinimas“ I. Simonaitytei (akt. I. Kazikaitienė) dailininko iš Ukmergės pastebėtas su ypatingu grožiu 

ir jautrumu.  

  
 

Lapkričio 12 d. Tauragės kultūros centre vyko jubiliejinis 30-asis respublikinis mėgėjų teatrų 

festivalis „Kvartetas‘22“. Jame pasirodyti buvo pakviestas Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio 

teatras. Festivalio metu jurbarkiečiai pristatė ištrauką iš spektaklio „Jonas Sobieskis“ (rež. Albertas 

Vidžiūnas). Festivalyje taip pat dalyvavo Kauno rajono Ramučių kultūros centro Voškonių teatras „Siena“, 

Kelmės Mažasis teatras, Lekėčių (Šakių raj.) mėgėjų teatras, Šakių kultūros centro Zanavykų teatras, Šilalės 

kultūros centro Muzikinis teatras, Tauragės Liaudies teatras, Trakų rajono Bajorų teatras. 
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2022-ieji metai Jurbarko rajone buvo paskelbti dailininkės Lidijos Meškaitytės metais. Visus metus 

rajone netrūko renginių, skirtų šiai iškiliai asmenybei atminti. Vienas tokių renginių lapkričio 17 d. vyko 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Viešvilėje, kur vyko edukacijos ir kiti užsiėmimai 

vaikams, o vakare susirinkusieji stebėjo Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro ir Mažosios 

Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ parengtą miniatūrą „Lidija“ (režisierė 

ir scenarijaus autorė Danutė Samienė). Po spektaklio smalininkietė fotomeninkė Violeta Schuetz pristatė 

savo fotografijų parodą, kurioje užfiksuota dailininkės Lidijos Meškaitytės sodyba įvairiais metų laikais. 

  
 

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras gruodžio 9–13 dienomis svečiavosi Prahoje 

(Čekija), kur surengė lietuvišką vakarą lietuvių bendruomenėje. Čia jurbarkiečiai Prahos lietuviams parodė 

spektaklį visai šeimai „Naktukas“ pagal Birutę Mar (insc. aut. ir rež. D. Budrytė-Samienė). Lietuvių 

bendruomenė Prahoje, vadovaujama Tomo Krasausko, jau antrą kartą pakviečia K. Glinskio teatrą pristatyti 

savo spektaklį. Vaikų reakcija į spektaklio „Naktukas“ personažus buvo nepaprastai įspūdinga. Po 

spektaklio buvo surengta ekskursiją po miestą.  
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Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“  

Vadovė Jolanta Telišauskienė 

 

Vasario 16 dieną Eržvilko kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas ir 

iškilminga apdovanojimų ceremonija „Eržvilko spindulys“. Renginyje dalyvavo garbūs svečiai, skambėjo 

nuoširdūs sveikinimo žodžiai. Šventės metu visiems susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo Vytauto 

Didžiojo universiteto dainavimo katedros absolventė Patricija Gadliauskienė ir Jurbarko kultūros centro 

liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. Jolanta Telišauskienė) šokėjai. 

  
 

Balandžio 30 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko šokio ir muzikos šventė „Ringio ringiai“, 

kuri savo metus pradėjusi skaičiuoti nuo 2007 m. ir šiemet sukvietusi į Prienus 9 šokių kolektyvus ir per 

200 atlikėjų iš visos Lietuvos. Jurbarko kultūros centrui šventėje atstovavo liaudiškų šokių studijos 

„Nemunėlis“ šokėjai. Šventės dalyviai grožėjosi vieni kitų šokiais, džiaugėsi žiūrovų aplodismentais ir 

dalinosi gera nuotaika. 
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Gegužės 7 d. Tauragės kultūros centre festivalis „Šokio sūkurys“, kuriame kartu su šokėjais iš visos 

Lietuvos dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“. Nuostabūs šokiai ir 

šokėjai, gera nuotaika, šiltos emocijos, susitikimai visa tai jungė šį gražų festivalį. Viso festivalio metu 

žiūrovai rinko labiausiai patikusius kolektyvus. Žiūrovams nebuvo lengva išrinkti „Žiūrovų simpatijų“ 

prizininkus, tačiau šventės pabaigoje paaiškėjo, kad tarp trijų išrinktų žiūrovų simpatijų prizininkų yra ir 

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ – kolektyvo nariai nuoširdžiai džiaugėsi tokiu 

įvertinimu. 

 
Rugsėjo 10 d. Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ svečiavosi Garliavoje, 

kur vyko respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Atdarykim vartelius 2022“. Šis festivalis buvo maisto ir 

kultūros festivalio „Skanaus: Europos virtuvės 2022“ programos dalis. „Nemunėlis“ šiame festivalyje 

dalyvauja jau ne pirmą kartą ir kaskart džiaugiasi ne tik puikiu renginiu, bet ir galimybe sutikti draugus, 

atrastus kituose Lietuvos šokių kolektyvuose. 

  
 

Gruodžio 14 d. Mažeikių kultūros centre vyko Mažeikių choreografijos mokyklos organizuotas 

tradicinis kalėdinis „Kauškučio“ draugų susitikimas-koncertas. „Kauškutis“ – Mažeikių choreografijos 

mokyklos liaudiškų šokių studija (vad. J. Tendienė), su kuria Jurbarko kultūros centro šokėjai bendrauja ir 

bendradarbiauja jau ne vienerius metus. Šiais metais „Kauškučio“ draugų koncertas buvo skirtas Mažeikių 

choreografijos mokyklos 40-mečiui ir liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ 35-mečiui paminėti. Šiame 

renginyje pristatyti gražiausius savo šokius buvo pakviesti Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos 
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„Nemunėlis“ šokėjai. Jurbarkiečiai puikiai pasirodė, o vėliau turėjo progą pasigrožėti gausybe kitų 

kolektyvų pasirodymų. 

 

  
 

 

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ 

Vadovė Birutė Šneiderienė 

 

2022 m. vasario 24 d. Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ svečiavosi 

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Viešvilėje, kur parodė savo spektaklį „Angelas“ pagal 

Pakruojo Žemynos vidurinės mokyklos vienuoliktokų kūrybą. Įdomiai „vaivorykštukų“ interpretuota 

jaunatviška komedija apie meilę ne tik pralinksmino gausiai susirinkusius žiūrovus, bet ir padėjo 

susimąstyti apie laimę gyventi šioje žemėje. 

  
 

Gegužės 6 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje po keturių metų pertraukos į 

Jurbarką sugrįžo jaunimo apdovanojimų renginys su nauju pavadinimu „Jurbarko perlas“, skirtas Lietuvos 

jaunimo metams pažymėti, kurio metu buvo apdovanoti labiausiai mūsų krašte pasižymėję jaunuoliai bei 

su jaunimu dirbantys asmenys, prisidedantys prie jų gerovės kūrimo. Šventės atidarymas prasidėjo 

teatrališku Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ pasirodymu. Vėliau tarp 

sveikinimų ir nominacijų, visus pajudėti kvietė Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ (vad. G. 

Gvozdas). Po išklimingų apdovanojimų, gėlių jūros ir šilčiausių apkabinimų, nominantai ir svečiai 

linksminosi atlikėjo Gabrieliaus Vagelio koncerte. 
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Gegužės 12–14 dienomis Plungės kultūros centre ir Plungės gatvėse karaliavo teatras – čia vyko XII 

tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpomenė“. Džiugu, kad kartu 

su bendraamžiais iš Plungės, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, o taip pat iš Danijos, Slovakijos, Estijos ir Latvijos, 

šioje teatro šventėje turėjo galimybę dalyvauti ir Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras 

„Vaivorykštė“. Per tris festivalio dienas buvo parodyta net 11 puikių spektaklių, tarp jų – ir „Vaivorykštės“ 

„Heroinas“. Festivalio programoje vyko ne tik jame dalyvaujančių teatrų spektakliai, bet ir daugybė pačių 

įvairiausių linksmų, įspūdingų bei naudingų veiklų.  

 

 
 

Birželio 8–12 dienomis Troškūnų miestelio (Anykščių r.) centre esančiame bernardinų vienuolyne 

šurmuliavo jaunieji teatralai – čia vyko jau 22-oji tarptautinė edukacinė stovykla-festivalis „Troškimai“. 

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ atstovės, kartu su kitais vaikų ir jaunimo 
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teatrų aktoriais praleido penkias nuostabias dienas teatro, muzikos, šokio ir dailės kūrybinėse laboratorijose, 

įkvepiančiuose koncertuose ir spektakliuose. 

  
 

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ spalio 20 dieną svečiavosi Kaune, 

kur Miko Petrausko scenos menų mokykloje vyko respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis. Jo metu 

savo spektaklius pristatė Ukmergės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Nykštukas“ (vad. T. 

Kvieskienė), Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro vaidybos studija „Trepsė“ (vad. R. Svytytė), 

Rokiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Grįžulo ratai“ (vad. S. Artemieva), Kauno Kovo 11-

osios gimnazijos pradinių klasių dramos būrelis „Emocija“ (vad. I. Papečkytė) ir jurbarkiečiai – 

„Vaivorykštė“ Kauno scenoje aktoriai parodė spektaklį „Heroinas“ (pagal M. Burgess).  

 

  
 

Spalio 28–29 dienomis vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ svečiavosi Ignalinoje, kur dalyvavo 

XXVII vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Bildučiai“. Į šį festivalį jurbarkiečius pakvietė renginio 

šeimininkai, ne vienerius metus puoselėjantys draugystę su mūsų aktoriais – Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazijos teatru „IKI“ (vad. Jolanta Narbutaitienė). Net tris dienas trukusiame festivalyje „Vaivorykštės“ 
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aktoriai turėjo galimybę sutikti ir daugiau draugų – čia dalyvavo teatrai iš Alytaus, Troškūnų (Anykščių 

raj.), Plungės, Jonavos, Skapiškio (Kupiškio raj.), Pagirių (Vilniaus raj.) ir Joniškio. Tarp spektaklių vyko 

įvairios kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai, profesionalių teatrų pasirodymai ir nuotaikingi muzikiniai 

pasirodymai. Jurbarko kultūros centro teatras pasirodė spalio 29-osios vakarą ir pristatė spektaklį 

„Heroinas“ (pagal M. Burgess). Spektaklis nepaliko abejingų – jautri tema palietė ir žiūrovus, ir kitų teatrų 

aktorius. 

  

 
Lapkričio 5 dieną Šakių kultūros centre vyko festivalis „Ša! Teatras“, kuriame dalyvavo Vilniaus 

dienos centro „Šviesa“ teatro studija „TTT“ (vad. A. Zabielskaitė-Jankauskienė), parodę kūrinį „Dykumos 

balsai“, bei Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“. Jurbarkiečiai kaimynams už 

Nemuno pristatė naujausią savo spektaklį „Heroinas“ (pagal M. Burgess). Jautrus spektaklis prikaustė 

žiūrovų dėmesį, aktoriai sulaukė daug gražių atsiliepimų. Tarp spektaklių vyko šiuolaikinio šokio 

užsiėmimai choreografe Indre Puišyte-Šidlauskiene bei paskaita-praktinis užsiėmimas „Viešasis 

kalbėjimas“ su Ramūnu Šimukausku. 
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Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ 

Vadovas Petras Pojavis 

 

Vasario 27 d. Jubarko kultūros centro kapela „Santaka“ dalyvavo tradiciniame Užgavėnių šiupinio 

vakare, kuris vyko Mažosios Lietuvos kultūros centre Smalininkuose. Vakaras prasidėjo Ukrainos himnu, 

tylos minute pagerbtos karo aukos, vyko aukcionas, kurio metu buvo renkamos lėšos, skiriamos Ukrainos 

karo pabėgėliams. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ viso vakaro metu susirinkusiems dovanojo 

skambias melodijas ir dainas. 

 
 

Balandžio 15-ąją Tauragės kultūros rūmuose nuskambėjo XXI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės 

muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis“. Žiūrovus džiugino specialiai šiam festivaliui parengta 

programa, kurioje tautiniais muzikos instrumentais šiuolaikiškai, patraukliai buvo atliekama įvairių žanrų 

muzika. Festivalyje dalyvavo per 500 dalyvių. Jurbarko kultūros centrui festivalyje atstovavo kapela 

„Santaka“. Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos festivalis „Trimitatis“ rengiamas nuo 2001 metų 

kasmet vis kitoje savivaldybėje. Kitais metais festivalis vyks Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje. 

  
 

Birželio 2-4 dienomis Šiauliuose vyko XXIII 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. Didžiojoje festivalio scenoje 

pasirodė kapelijos, stilizuotos kapelos, armonikininkų, bandonininkų ir mandolininkų ansambliai iš 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tarp daugybės kolektyvų, jau ne pirmą kartą šiame gražiame festivalyje 

dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. 
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Birželio 11 d. Eržvilke vyko šventė „Antanų polka“. Šventėje gera nuotaika dalinosi ir šokiui kvietė 

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus ansamblis 

„Šebukai“, Palangos kultūros ir jaunimo centro folkloro ansamblis „Mėguva“, Raseinių rajono kultūros 

centro ansamblis „Dubysa“ ir Eržvilko kultūros centro ansamblis „Eržvilko bandonija“. Kauno tautinės 

kultūros centro „Kauno bandonija“. Šventę vainikavo bendras visos šventės dalyvių atliktas kūrinys. 

  
 

Birželio 22 d. Viešvilėje vyko Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro organizuota 

tradicinė Joninių šventė. Jos metu susirinkusieji dalyvavo tradicinėse Joninių apeigose, sveikino 

varduvininkus bei grožėjosi kolektyvų pasirodymais. Gražią puokštę skambių dainų ir melodijų šventėje 

dovanojo ir kviestiniai svečiai – Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Jurbarkiečiai Viešvilėje atliko 

nuotaikingas ir vasariškas dainas, kurios privertė smagiai šokti ir poromis, ir po vieną.  
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Birželio 23-ąją ant legendomis ir padavimais apipinto Rambyno kalno tautinių kostiumų, vainikėlių, 

garsaus juoko, muzikos, plačių šypsenų bei puikių žmonių apsuptyje vyko 138-osios Joninės. Šiais metais 

šventė buvo skirta Mažosios Lietuvos rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos 

Simonaitytės metams. Bitėnų, Šilėnų-Bitėnų kapinaitėse tylos minute bei atminimo gėlėmis pagerbti šio 

krašto šviesuoliai. Vakaro koncertinėje programoje kartu su kitais kolektyvais pasirodė ir Jurbarko kultūros 

centro kapela „Santaka“. Vėliau šventės dalyviai, žiūrovai, svečiai buvo kviečiami į naktišokius su 

legendine muzikos grupe „Nerija“. 

 
 

Liepos 9 d. Eržvilko senelių globos namų kiemelyje vyko organizuota tradicinė šventė „Gėlėta 

vasara“. Nuo pat ankstyvo ryto kiemelyje šurmuliavo amatininkų mugė, meno saviveiklininkų pasirodymai, 

vyko įvairios edukacijos, žiobrių ir šakočių kepimas, vaikučių laukė smagios pramogos. Gražią puokštę 

skambių melodijų šventėje dovanojo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Jurbarkiečių atlikta 

nuotaikinga ir vasariška programa džiugino Eržvilko senelių globos namų gyventojus ir visą bendruomenę. 

 
 

Liepos 16  d. Estijoje Wäägvere miestelyje vyko III Wäägvere Wolk festivalis į kurį buvo pakviesti 

dalyvauti ir Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ muzikantai. Tai vienintelis kolektyvas iš Lietuvos, 

kuris sulaukė išskirtinės progos sudalyvauti šiame festivalyje. Renginyje taip pat dalyvavo liaudiškos 

muzikos ansambliai ir kapelos iš Estijos, bei atlikėjas iš Suomijos. Šventėje skambėjo estiškos, lietuviškos 

ir kitos gerai žinomos dainos. Festivalis užbaigtas visų dalyvių bendrai atliekamu kūriniu. 
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Liepos 23 d. Katauskiuose bendruomenės erdvėje vyko rugiapjūtės pradžios – respublikinė kapelijų 

šventė „Šv. Ona – duonos ponia“. Šventėje dalyvavo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ ir kiti 

mėgėjų meno kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų. Jurbarkiečiai atliko specialiai šiai šventei parengtą 

programą, kurioje skambėjo gražiausios lietuviškos dainos. 

  
 

Rugpjūčio 7 d. Viešvilės tikintieji rinkosi į bažnyčią, kur vyko Kristaus Atsimainymo atlaidai. 

Atlaidus vedė svečias iš Alytaus kun. Jonas Povilaitis. Atlaidų proga visiems susirinkusiems koncertavo 

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Jurbarko muzikantai džiaugiasi galėję būti šios svarbios ir 

ypatingos dienos dalimi. 
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Rugpjūčio 12 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ dalyvavo LRT smagios muzikos laidos 

„Duokim garo!“ filmavime. Laida, kurioje skambėjo kapelos „Santaka“ melodijos bei kitų Jurbarko rajono 

mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai LRT buvo parodyta 2022 m. spalio 2 d. Ši laida buvo skirta tik 

Jurbarko kraštui. 

 
 

Rugpjūčio 15 d. Raseiniuose, Švč, Marijos ėjimo į dangų bažnyčioje, vyko Žolinių atlaidų šventė. 

Šioje šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ kartu su Raseinių rajono kultūros 

centro Viduklėje moterų vokaliniu ansambliu „Ringė“ (vad. G. Lapinskaitė). Kolektyvai atliko bendrą 

koncertinę programą, skirtą šiai šventei. 

  
 

Rugpjūčio 26 dieną Viduklėje (Raseinių raj.) vyko vasaros palydų šventė „Vasara vartus uždaro“. 

Šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Muzikantai renginyje pasirodė ne vieni, o 

su puikia draugija – Raseinių rajono kultūros centro (RRKC) Viduklėje moterų vokaliniu ansambliu 

„Ringė“ (vad. G. Lapinskaitė), su kuriuo jurbarkiečius sieja graži kūrybinė draugystė, atnešusi ne vieną 

skambią bendrą dainą. Viduklės šventėje kolektyvai atliko bendrą programą „Tu man sakei, kad ateisi...“, 

kuri ypač patiko susirinkusiems žiūrovams. 
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Rugpjūčio 27 dieną Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ melodijų laukė Girkalnis – čia vyko 

liaudiškos muzikos kolektyvų šventė „Girkalnio Griežynė 2022“. Jau 18-ąjį kartą Girkalnio miestelio 

Vasaros estradoje vykęs renginys sukvietė gausų būrį kapelų iš skirtingų Lietuvos kampelių. 

 
 

Rugpjūčio 28 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ gražiausias lietuviškas melodijas ir dainas 

atliko toli nuo gimtojo Jurbarko – kolektyvas keliavo į Lenkiją, Beceily miestą, kur vyko parapijos ir 

komunos derliaus šventė. Tai tradicinė Beceily miesto šventė, kuri kasmet sukviečia gausų būrį dalyvių ir 

žiūrovų. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, skirtomis būtent šiai progai, o vėliau vyko nuotaikingas koncertas, 

kuriame ir pasirodė Jurbarko muzikantai. 

  
 

Rugsėjo 3 d. Klausučiuose vyko vasaros palydų šventė. Renginyje netrūko pramogų vaikams ir 

suaugusiems, scenoje pasirodė Klausučių kultūros centro vokalinis ansamblis „Ulytėlė“ (vad. D. 

Baltrušaitienė), mišrus vokalinis ansamblis „Kulautuviečiai“ (vad. M. Beinaris). Gerą nuotaiką ir 

lietuviškas melodijas susirinkusiems dovanojo ir Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. 
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Rugsėjo 16 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ koncertavo šventėje „Mykolinių 

kapelmošius“. Jurbarko muzikantai atliko skambią koncertinę programą, o vėliau turėjo progą pabendrauti 

su muzikantais iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių – renginyje taip pat dalyvavo kapelos iš Kėdainių, 

Raseinių ir Kelmės rajono. 

 
 

Rugsėjo 23 d. Kartupių bendruomenės namuose vyko smagi rudeniška vakaronė „Rudens taku su 

„Santaka“. Kaip jau išduoda renginio pavadinimas, pagrindiniai ir labiausiai laukiami vakaro svečiai buvo 

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Muzikantai susirinkusiems atliko nuotaikingiausias savo 

melodijas ir dainas, dovanodami visiems puikias emocijas ir pakvietę dainuoti bei šokti kartu. 

 
 

Rugsėjo 24 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ lankėsi tolimame Trakų rajone – jame 

esančiame Onuškio miestelyje, K. Petrausko aikštėje, vyko tradicinė kapelų šventė-varžytuvės „Prie 

ežerėlio“. Šiais metais tradicinė šventė buvo skirta Trakų kultūros rūmų Onuškio liaudiškos muzikos 

kapelos „Samė“ (vad. G. Kulbickienė) 20 metų jubiliejui paminėti, taigi kapela „Santaka“ šia gražia proga 

iš Jurbarko nuvežė daugybę šiltų linkėjimų ir, žinoma, gražiausių dainų ir smagiausių melodijų. 
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Spalio 1 dieną Lietuvoje kasmet minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių. Jurbarke ją tradiciškai 

organizuoja Jurbarko senjorų bendrija „Feniksas“ ir jau ne pirmą kartą į šią šventę pakviečia Jurbarko 

kultūros centro kapelą „Santaka“, kuri susirinkusiems dovanoja pačia geriausią nuotaiką ir melodingiausias 

dainas. 

 
 

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ spalio 1-ąją pasveikinę jurbarkiškius su Tarptautine 

pagyvenusių žmonių diena, ta pačia proga savo dainas ir melodijas dovanojo ir kitame Lietuvos krašte – 

Kelmės rajone. Spalio 2 d. Kelmės kultūros centre vyko Kelmės rajono meno mėgėjų draugijos „Mūza“ ir 

Kelmės kultūros centro organizuota šventė „Bičiulystės muzika“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių 

dienai paminėti. Dalyvauti šventėje ir smagiai pamuzikuoti buvo pakviesti ne tik kapelos „Santaka“ vyrai, 

bet ir A. Orvydienės autorinių dainų muzikavimo grupė Kelmės „Bočiai“ (vad. J. Kasparas). 

 
 

Lapkričio 25 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ svečiavosi Rietave – čia vyko liaudiškos 

muzikos ir teatro šventė „Subatvakaris“. Jurbarko muzikantams teko garbė būti tikrais svečiais, nes kiti 

šventėje dalyvavę kolektyvai buvo iš Rietavo kultūros centro. Kapela „Santaka“ renginio metu atliko 

nuotaikingą koncertinę programą, kuri žiūrovus pakvietė ne tik klausyti, bet ir smagiai palinguoti ar pašokti. 

 



123 

 

Gruodžio 30-ąją Jurbarko senjorų bendrija „Feniksas“ pakvietė visus į jaukų vakarą „Palydėkim 

senus ir pasitikim Naujuosius metus“, kuris vyko Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

Jurbarko bendrijos „Feniksas“ renginiuose visuomet ypač laukiami ir dažnai kviečiami Jurbarko kultūros 

centro kapelos „Santaka“ muzikantai. Jurbarkiečiai ir šiame vakare džiugino visus savo dainomis ir 

melodijomis, kvietė smagiai pašokti ir su puikiai nuotaika palydėti besibaigiančius metus bei pasitikti 

ateinančius.  

 
 

 

Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ 

Vadovė Andžela Jagminaitė 

 

Gegužės 4 d. Smalininkų senjorų namuose vyko koncertas, skirtas Motinos dienai. Gražią puokštę 

skambių dainų ir melodijų koncerte dovanojo Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis 

ansamblis „Raskila“. 

 
 

Liepos 10 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ 

svečiavosi Raseiniuose, kur prie Sujainių tvenkinio nuvilnijo jubiliejinis dešimtasis respublikinis šlagerių 

festivalis „Skinsiu raudoną rožę“. Šlagerių festivalyje dalyvavo vokaliniai ansambliai iš visos Lietuvos. 

Nuskambėjus finalinei dainai prasidėjo vakaro programa, kurioje visus linksmino populiariosios scenos 

atlikėjas Rytis Cicinas kartu su šokių grupe „Rokada“. 
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Spalio 27 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Eržvilko senelių globos namuose vyko nuotaikinga 

šventė rudens darbų pabaigtuvėms paminėti. Jaukioje rudeninėje vakaronėje dalyvavo Jurbarko kultūros 

centro Žindaičių skyriaus vokalinis ansamblis „Raskila“. Dainininkės atliko gražią muzikinę programą, 

kuri renginio svečiams ir Eržvilko senelių globos namų gyventojams atnešė daug šilumos ir gražių emocijų. 

 
Lapkričio 11 d. Eržvilko kultūros centre vyko vokalinių ansamblių vakaras, kuriame Jurbarko 

kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“. Pristačiusios savo rudeniškai 

skambias muzikines programas kolektyvo dalyvės klausėsi kolegų dainų – scenoje pasirodė Eržvilko 

kultūros centro Šimkaičių skyriaus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. A. Bauža). 

 
 



125 

 

Gruodžio 6 dieną Kukarskės globos namuose vyko jauki adventinė popietė, sukvietusi visus namų 

gyventojus jaukiai pabūti kartu, pabendrauti ir paklausyti gražaus koncerto, kuri susirinkusiems dovanojo 

Jurbarko kultūros skyriaus Žindaičių skyriaus vokalinis ansamblis „Raskila“. Dainininkės atliko šiltą ir 

šventišką muzikinę programą, kupiną gražiausių lietuviškų dainų. 

 
 

 

Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ 

Vadovas Gytis Gvozdas 

 

Kovo 5 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos skautijos Tauragės 

krašto vadovų padėkos vakaras. Renginyje savo koncertinę programą pristatė Jurbarko kultūros centro 

bigbendas „Jada“. Šventės žiūrovai plojo ir lingavo pagal gražiausias melodijas, o dalyviai džiaugėsi šiltu 

publikos priėmimu. 

  
 

Kovo 6 dieną, Jurbarke vyko parduotuvės „X7“ atidarymas. Į atnaujintą parduotuvę atvykusius 

svečius pasitiko Jurbarko kultūros centro bigbendo „Jada“ muzika ir dainos. 
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Kovo 18 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje vyko Žemaitijos krašto 

savivaldybių darbuotojų sporto šventė, kurios metu muzikinę programą dalyviams ir svečiams dovanojo 

Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“. 

 
Balandžio 25 d. Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ koncertavo Jurbarko rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje, kur vyko Gretos Skaraitienės fotografijų parodos „100 tikrų žmonių“ atidarymas, 

skirtas 22-ajai Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti. 

 
 

Gegužės 6 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje po keturių metų pertraukos į 

Jurbarką sugrįžo jaunimo apdovanojimų renginys su nauju pavadinimu „Jurbarko perlas“, skirtas Lietuvos 

jaunimo metams pažymėti, kurio metu buvo apdovanoti labiausiai mūsų krašte pasižymėję jaunuoliai bei 

su jaunimu dirbantys asmenys, prisidedantys prie jų gerovės kūrimo. Šventės atidarymas prasidėjo 

teatrališku Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. Birutė Šneiderienė) 

pasirodymu. Vėliau tarp sveikinimų ir nominacijų, visus pajudėti kvietė Jurbarko kultūros centro bigbendas 
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„Jada“. Po išklimingų apdovanojimų, gėlių jūros ir šilčiausių apkabinimų, nominantai ir svečiai linksminosi 

atlikėjo Gabrieliaus Vagelio koncerte. 

 
 

Liepos 2 d. Tauragėje vyko kasmetinis tarptautinis vasaros renginys „Džiazo dienos Tauragėje 2022”. 

Pirmą kartą surengtas 2015 metais tarptautinis gyvos muzikos festivalis netruko išsikovoti svarbią poziciją 

greta kitų muzikinių renginių Tauragėje. Didžiojoje festivalio scenoje pasirodė kolektyvai iš įvairių 

Lietuvos miestų. Tarp daugybės kolektyvų, šiame gražiame festivalyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro 

bigbendas „Jada“. 

  
 

Liepos 8 d. Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ pasirodė Jurbarko krašto muziejuje, kur vyko 

pirmasis renginių ciklo „Vakarai po akacijomis“, skirto Jaunimo metams paminėti, susitikimas. Jame 

dalyvavo aktorius Arnas Ašmonas, su juo kalbėjosi Lukas Bakšys. Pertraukų tarp pokalbių metu žiūrovams 

gerą nuotaiką dovanojo „Jados“ atliekamos dainos ir melodijos.  

  
 

Rugpjūčio 6-ąją Viešvilėje vyko miestelio šventė. Tai jau tradiciniu tapęs renginys, sutraukiantis 

gausybę žiūrovų – ir vietinių, ir svečių. Visą dieną miestelyje šurmuliavo žmonės vyko daug įvairių 
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pramogų. Vakaro koncerto programoje pasirodė Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“, Vilmos 

Krasauskaitės programa diskotekai ir atlikėjas Egidijus Bavikinas. 

 
 

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija visą vasarą po atviru dangumi 

organizuoja pučiamųjų instrumentų muzikos festivalį „Dūdų vasara“, kurio metu kiekvieną penktadienį 

ypatingoje Panevėžio miesto erdvėje – Panevėžio miesto dailės galerijos kieme – vyksta geriausių orkestrų 

koncertai. Rugpjūčio 12 d. šiame festivalyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“. 

  
 

Rugsėjo 18 d. Vilniuje vyko tradicinis renginys „Tautų mugė“, kasmet sukviečiantis gausų būrį 

žiūrovų ir dalyvių. „Tautų mugėje“ vilniečius ir miesto svečius pasitinka Lietuvoje gyvenantys įvairiausių 

tautų piliečiai ir tautinių bendrijų nariai, pristatantys savo tradicijas, amatus ir savo krašto kulinarines 

subtilybes. Renginio, trunkančio net tris dienas, metu vyksta įvairūs koncertai, muzikinės programos. Į 

vieną jų – programą „Tau, Vilniau“ – buvo pakviestas ir Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“. 

Gedimino prospekte įrengtoje scenoje jurbarkiečiai pristatė savo atliekamus kūrinius gausiai 

susirinkusiems žiūrovams, kurie muzikantams negailėjo šiltų aplodismentų.  
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Gruodžio 2 dieną Jurbarko kultūros centro bigbendas „Jada“ dalyvavo gražiame labdaros renginyje 

„Tik duodamas esi turtingas“. Šį renginį organizavo ir jurbarkiečius pasirodyti jame pakvietė Jurbarko 

Lions klubas. Jurbarko kultūros centras bigbendas „Jada“ labdaros renginio „Tik duodamas esi turtingas“ 

metu pristatė savo muzikinę programą, kurioje skambėjo įvairūs džiazo kūriniai ir dainos. 

 
 

 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“  

Vadovė Loreta Zdanavičienė 

 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė) rugpjūčio 

6 d. lankėsi svetingoje Dzūkijoje, Margioniuose vykusioje respublikinė kaimo teatrų šventėje-konkurse 

„Citnaginė“. Girdžiškiai šventėje pristatė spektaklį pagal J. Grušą „Kelionė su kliūtimis“. Spektaklis 

nepaliko abejingų – nuotaikingas pasirodymas privertė žiūrovus nuoširdžiai šypsotis ir kvatotis. Vėliau 

aktoriai grožėjosi kolegų pasirodymais – savo spektaklius rodė teatrai iš Margionių, Lazdijų, Merkinės, 

Krekenavos ir Vievio. Po pasirodymų vyko apdovanojimų ceremonija, kurios metu „Mituvio“ aktoriams 

L. Zdanavičienei ir J. Zaronui buvo įteiktos dzūkiškos pintinėlės už puikiai atliktus vaidmenis. 

  
 

Rugsėjo 7 dieną Šiluvoje prasidėjo Raseinių rajono kultūros centro organizuojamas respublikinis 

renginių ciklas „Šiluvos devyndienis 2022“. Viena šio renginių ciklo dalis – mėgėjų teatrų festivalis, 

kuriame dalyvaus daugybė teatrų iš įvairių Lietuvos rajonų: Jurbarko, Radviliškio, Lazdijų, Varėnos, 

Tauragės, Rokiškio, Kauno ir Jonavos. Patys pirmieji šiame festivalyje rugsėjo 8 d. pasirodė Jurbarko 

kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“, pristatęs spektaklį „Išsvajota sekretorė“. 
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Lapkričio 6 d. į Šakių kultūros centrą rinkosi teatro mylėtojai. Vakar Šakiuose jau dvidešimt pirmą 

kartą vyko tradicinė mėgėjų teatrų šventė „Juokiasi ir verkia zanavykai“. Kvietimo dalyvauti šioje smagioje 

šventėje sulaukė ir Jurbarko kultūros centro Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ aktoriai, kurie pristatė savo 

naujausią spektaklį Jono Skinkiaus komediją „Išsvajota sekretorė“. 

  
 

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ lapkričio 19 d. svečiavosi Tauragės 

kultūros centro Skaudvilės skyriuje, kur dalyvavo mėgėjų teatrų festivalyje „Veidrodis“. Festivalyje be 

jurbarkiečių savo spektaklius pristatė ir Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus teatras „Atodanga“ 

bei Nevarėnų teatras „Žibintas“. Prasidėjus šventei, po nuotaikingo, šiuolaikmečio aktualijomis paremto 

skaudviliškių aktorių Valerijos Ričkutės-Orlovienės ir Bronės Vilimaitienės pristatymo, pirmieji scenoje 

pasirodė Jurbarko kultūros centro Girdžių klojimo teatras „Mituvis“. Girdžiškiai festivalio scenoje pristatė 

komediją „Išsvajota sekretorė“ pagal Joną Skinkį. 

  
 


