


 
ŠILUTĖS 505 M. ŠVENTĖS PROGRAMA  

 
2016 M. GEGUŽĖS 28 D. 

 
Šiais metais, minint Bendruomenių metus, pagrindinis Šilutės miesto šventės akcentas - 

Šilutės istorija ir bendruomeniškumo idėjos. Šventės programa sudaryta pateikiant miesto istorijos 
faktus ir datas, akcentuojant tuometinių bendruomenių vaidmenį miesto raidai (Pvz. dujų fabrikas 
buvo pastatytas už Žibų kaimo bendruomenės lėšas, veikė savanoriška gaisrininkų tarnyba ir pan.).  

Šventės programa suformuota taip, kad šventės svečiai ir dalyviai dalyvaudami programoje 
aplankytų visą miestą. Šventinė programa prasidėtų Verdainėje, kuri pirmoji iš keturių gyvenviečių 
buvo paminėta XIII a. istoriniuose šaltiniuose. Antras sustojimas – pusryčiai Žibuose. Šioje 
gyvenvietėje nuo XVII a. kūrėsi amatininkai ir prekybininkai. Cintjoniškiuose susitiks sporto 
mėgėjai. Visas gyvenvietes anuomet sujungė Šilokarčema.  

 
Miesto istorijos žinovai kviečiami dalyvauti orientacinėse varžybose „Pažink senąją 
Šilutę“.Organizatorių parengtoje miesto schemoje – žemėlapyje bus galima sužinoti, kur šiandien 
yra istorinių gyvenviečių ribos bei sužinoti  įdomiausius miesto raidos, istorijos faktus ir įvykius.  

 
VISUS KVIEČIAME APSILANKYTI! 

 
ISTORINĖJE VERDAINĖS GYVENVIETĖJE 

 
9.00–9.30  Akcija „Šventinė spauda + kava“. Įvažiuojantys į miestą vairuotojai bus vaišinami 
kava ir gaus specialų šventinį leidinį. Tradicinę krašto kafiją virs kulinarinio paveldo pateikėjai Lina 
ir Darius Tamuliai. 
 

Verdainėje 
 

ISTORINĖJE ŽIBŲ GYVENVIETĖJE 
 

11.00  Atminties valanda. Šilutės senųjų evangelikų kapinių koplyčioje Šilutės kamerinis choras 
„Vox Libri“(vad. Rasa Golubovskienė) atliks Gedimino Purlio „Mišias“. 

                                          Šilutės senųjų evangelikų kapinių koplyčioje, Tilžės gatvėje   
 
11.00–12.30 „Gimtadienio pusryčiai“ improvizuotoje Žibų kaimo arbatinėje. 
• Šilutės vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ vaikų ir auklėtojų folkloro ansamblio „Žuvininkai“ 
programa (vadovė Irena Žėkienė). 
• Šilutės Žibų pradinės mokyklos edukacinė mokyklėlė (mokytojos Rasa Jankauskienė, Daiva  
Šarlauskienė). 
• Pramoginės muzikos grupės „Vita“ programa (vadovė Vitalija Petkutė). 
• Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Kvietkelis“ ir kapelos „Šilo aidai“ koncertinė 
programa (vadovas Antanas Kmita). 
• Gigantiškų lauko šachmatų turnyras šeimoms. 
 

Vydūno skverelyje, Tilžės gatvėje 
 
15.15 Skulptorių Aušros Jasiukevičiūtės ir Daumanto Kučo (Vilnius) parodos „Mažoji 
skulptūra“ atidarymas dalyvaujant autoriams. 
Kankliuos Šilutės meno mokyklos kanklininkės (mokytoja Angelė Alšauskienė). 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekospastogėlėje 
 



16.00  „Gėlė pasakė vėjui...“ – poezijos ir džiazo improvizacijos pagal Henriko Radausko 
eiles. Atlieka aktorė Dalia Jankauskaitė ir džiazo virtuozas Vytautas Labutis. 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vasaros kiemelyje 
Nuo 10.00val. veikia parodos: 

Šilutės meno mokyklos dailės darbų paroda (mokytojas Andrius Sirtautas). 
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos projekto „Knyga – dalelė mano gyvenimo“  paroda.  

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos pastate, Tilžės g. 12 ir Vasaros kiemelyje 
 

 
ISTORINĖJE CINTJONIŠKIŲ GYVENVIETĖJE 

 
13.00–14.30 „Judam su Cintjoniškiais“.  
Sporto programa. Pirmosios gimnazijos stadionas 
13 val. futbolo varžybos vyks tarp sudarytų keturių komandų (Verdainė, Žibai, Šilokarčema, 
Cintijoniškiai) ir įvairūs futbolo žaidimai. Atsakingas R. Taršauskas 860025169, R. Čeliauskas, M. 
Jazbutis, B. Mackevičius. 
 
Krepšinio varžybos 
3x3 varžybos neribojant amžiaus ir kiti įvairūs krepšinio konkursai. Atsakingas Robertas Kuncaitis, 
Jonas Gavėnia, ir sporto mokyklos krepšinio treneriai. 
 
14 val. miesto svečiai kviečiami į centrinį stadioną stebėti Lietuvos Futbolo Federacijos I lygos 
rungtynių , kur „Šilutė“ susitiks su Kauno komanda. 
 

Šilutės pirmosios gimnazijos stadione 
 

ISTORINĖJE ŠILOKARČEMOJE 
 
10.00  Tautodailininkų ir amatininkų šventinė mugė.  

Lietuvininkų gatvėje 
 
10.30 Miesto istorijos žinovųorientacinės varžybos „Pažink senąją Šilutę“. 
Pradžia Šilutės mažųjų laivų uoste. Šios orientacinės varžybos skirtos 505 metų Šilutės įkūrimui 
paminėti. Dalyvių lauks nepatirti įspūdžiai, puikios emocijos ir azartiškas žaidimas. Keliaudami 
specialiais maršrutais varžybų dalyviai pateks ir į žinomas, ir į netikėtas Šilutės vietas, kuriose teks 
gerai pasukti galvą, kad rastų atsakymą į kitą užuominą. Varžovų komandoms kvėpuojant į nugarą, 
teks ir paskubėti. Greičiausiai visas nuorodas atspėjusios komandos bus apdovanotos „protingais“ 
prizais.  

Pradžia Šilutės uoste 
 
12.00 Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrų mugė. 

Prie Šilutės H. Šojaus dvaro 
 
12.00–19.00  Renginys „Pramogadienis“.  
Nuo 12.00  Veiks atrakcionai, pramogos mažiesiems. 
Nuo 14.00 Jaunimo pramogadienis„Gyvenk sveikai – judėk linksmai“.Vyksįvairios kūrybinės ir 
sveikatingumo edukacijos, pramoginės rungtys. KASP Žemaičių apygardos kariaisavanoriai pristatys 
ir papasakos apie  kario profesiją ir Lietuvos kariuomenę. Dalyvauja Šilutės jaunimas, jaunimo 
klubai ir organizacijos.  
14.00  zumbos pamoka su trenere Julija Mizgeryte,  
15.00-18.00 Jaunimo grupių ir atlikėjų koncertas. Programoje NVŠ jaunimo muzikos grupių, 
kolektyvų ir atlikėjų pasirodymai.  



Koordinatorius Vygantas Stoškus, koncerto vedėjas Gvidas Dikšaitis, Šilutės pirmosios gimnazijos 
mokinys. 
18.00-19.00 grupė White Hat (Klaipėda) 
   Senojo turgaus aikštėje 
 
12.00 Miesto istorijos jungtys – „Šilutės sienoje“. Pirmieji štrichai. 

   Prie AB „Šilutės baldai“ sienos (Klaipėdos g.) 
 

12.30  Šventinė eisena. Dalyvauja miesto svečiai ir miestelėnai. Šventinę eiseną lydės Šilutės meno 
mokyklos fanfarinis orkestras „Pamarys“ (vad. Gražvydas Raila), šokių grupė „Pamarietė“ (vad. 
Judrė Railienė), šokių klubas „Žvaigždūnė“ (vad. Loreta Stanelienė, Gintarė Stanelytė)  
   Klaipėdos gatve iki pagrindinės scenos  
 
12.50 Sveikinimas iš paukščio skrydžio. Dalyvauja Kauno aeroklubo lakūnai A. Žentelis, R. 
Paksas, R. Noreika. 
 
13.00 Sveikinimai miestelėnams. Oficiali šventės dalis. Sveikinimai miestelėnams, 
apdovanojimai, projekto „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ krivulės įteikimas. 

 Pagrindinėje scenoje prie Šilutės H. Šojaus dvaro  
 

 
13.50–15.00  Šilutės vaikų kolektyvų pasirodymai. 
Dalyvauja Šilutės rajono vaikų ir suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvai: Šilutės meno mokyklos 
šokių kolektyvas „Pamarietė“ (vadovė Judrė Railienė), NVŠ programa „Muzikuojame kartu“ 
(vadovė Aušra Šlažienė), Žemaičių Naumiesčio gimnazijos merginų ansamblis (vadovė Dalia 
Svirskaitė), Šokių klubas „Kubana“ (Lina ir Donatas Blusiai, Paulius Derkač), Žibų pradinės 
mokyklos „Vaikų popchoras“ (vadovė Raimonda Gečienė), Šilutės Martyno Jankaus pagr. 
mokyklos popchoras „Saulytė“ (vadovė Lijana Šerpytienė), Šilutės vaikų pochoras „Spindulys“ 
(vadovė Lijana Šerpytienė), Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ auklėtinis Ugnius Urnikis 
(vadovė Lina Bendikienė), Šilutės Kantri šokių grupė „Salūnas“ (vadovė Reminta Stoškuvienė), 
Šilutės Sportinių šokių klubas „Lūgnė“ (vadovė Asta Maigienė). 
Koncerto vedėjas Arnas Aukštakalnis 

Pagrindinėje scenoje prie Šilutės H. Šojaus dvaro  
 
14.00  Šilutės kamerinio dramos teatro gatvės vaidinimas. Kasmet malonias staigmenas 
sukuriantys kojūkininkai atliks teatralizuota interaktyvų šou  žiūrovų tarpe. 

Prie Šilutės H. Šojaus dvaro  
 

14.00  Paroda „Muziejaus restauratorių darbai  2015“. 
Šilutės Hugo Šojaus muziejus lankytojams duris atvers nuo 10.00 val. Miesto šventės metu 
muziejaus  ekspozicijų lankymas nemokamas.  
13.00 val. – Šilutės meno mokyklos parodos „Suaugusiųjų dailės studija“ atidarymas Šilutės 
Hugo Šojaus dvare. Paroda skirta Šilutės miesto šventei paminėti.  
16.00–18.00 val. dvaro verandoje veiks improvizuota kavinė „Popiečio kava pas Hugo Šojų“.  

   Šilutės H. Šojaus muziejaus restauracijos centre 
 
15.30–17.00 Šilutės bendruomeniųprotų mūšis „Mes, šilutiškiai, galim !!!“. 
Protų mūšyje dalyvauja užsiregistravusios komandos. Žaidimo dalyviai savo žinias išbandys  
keturiuose turuose, kuriuose bus klausimai apie Šilutę: I – istorija, II – kultūra ir asmenybės, III – 
įvairenybės, IV – Muzika. Komandos bus papildomai vertinamos už savo aprangą, atributiką. 
Apranga ir atributika turi atspindėti atstovaujamą istorinę gyvenvietę: Verdainę, Žibus, 
Cintjoniškius ir Šilokarčemą.  

Pagrindinėje scenoje 
 



16.00 Improvizuota kavinė „Popiečio kava pas Hugo Šojų. Čia kvepės tikra šventine kafija ir 
tradiciniais vofeliais. 

Šilutės H. Šojaus dvaro muziejaus kieme 
 
18.00 Chorinės - vokalinės muzikos koncertas.  
Dalyvauja Šilutės rajono kolektyvai: mišrus choras „Pamario aidas“ (vadovai Vytautas Jovaiša, 
Nijolė Sviečkuvienė), mišrus choras „Heidė“(vadovas Valteris Matulis), mišrus kamerinis choras 
„Vox  Libri“ (vadovė Rasa Golubovskienė),mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ (vadovė Regina 
Jokubaitytė), moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“(vadovė Gražina Liaudanskienė), moterų 
vokalinis ansamblis „Luotužė“ (vadovė Aušra Šlažienė). 
Koncerto vedėja Regina Jankauskienė. 

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje 
 
18.00 – 19.00  grupės „White Hat“ koncertas (Klaipėda). 
                                                    Senojo turgaus aikštėje 

 
17.00–19.00 Techninė pertrauka didžiojoje scenoje. 

 
VAKARINĖ PROGRAMA 

19.00–20.00Keistuolių teatro koncertinė programa „Brėmeno muzikantai“. 
Muzikinis spektaklis „Brėmeno muzikantai“ (rež. Aidas Giniotis) laikomas Keistuolių teatro klasika. 
Spektaklyje skamba gyva muzika, kurią atlieka patys aktoriai. Keistuoliai tikisi sulaukti savo gerbėjų, 
kuriems jau virš 30-ties drauge su savo atžalomis. Tikimės sudominti keistuoliška „Brėmeno 
muzikantų“ versija ir iki skausmo pradžiuginti populiariąja roko klasika. 
Tai paskutinė galimybė pamatyti šį spektaklį scenoje. Paskutinį  kartą  muzika iš 7-8 
dešimtmečių, sklidina „gėlių vaikų“ romantikos ir prarastų laikų nostalgijos, spektaklyje džiugins 
žiūrovus... 
 
20.00–20.15 Iliuzionisto Manto Wizard šou „Operos fantomas“ (Pirmoji programa). 
Tai to paties pavadinimo miuziklo idėjos įkvėptas pasirodymas, kaukėtasis magas pradeda magišką 
šou, kurio metu iš ugnies pasidaro rožė, iš niekur atsiranda laikrodžiai, skarelės pavirsta į kardus, 
dingsta šampano butelis ir atliekama daug kitų paslaptingų triukų lydimų netikėto finalo. Šie vizualūs 
triukai, dramatiška muzika ir mago triukai sukuria paslaptingą ir iškilmingą atmosferą, o žiūrovai gali 
tiesiog mėgautis gražiu reginiu.  
 
20.15–20.45 Šilutės šokių klubo „Žvaigždūnė“programa. 
Šokių klubas „Žvaigždūnė“ (vad. Loreta Stanelienė, Gintarė Stanelytė) kasmet garsina Šilutės 
kraštą tarptautiniuose šokių čempionatuose, festivaliuose.   
 
20.45–21.30 Vaikinų duetas „Pop du“. 
Tai TV3 projekto chorų karai 2014, Alytaus De'žavu choro dainininkai: Rimtautas Balevičius ir 
Ernestas Urbonas. Vaikinai siekia, kad muzikoje atsispindėtų jaunatviškas veržlumas ir nuoširdumas, 
o melodija būtų žinoma tiek vyresnio amžiaus, tiek jaunesnės kartos publikai. 
 
21.30–22.00IliuzionistoManto Wizard šou „Eklektika“ (Antrojiprograma).  
Pasirodyme sujungiami iliuzijos triukai, humoras, siurprizai ir smagus bendravimas su 
žiūrovais.  Žiūrovai išvysta kitą iliuzijos meno pusę - pasirodymo metu jie pagarbiu būdu įtraukiami į 
scenoje atliekamų triukų programą ir patys dalyvauja arba padeda atlikti kai kuriuos triukus. Žiūrovai 
tampa pasirodymo žvaigždėmis.  
 
22.00–23.00 Grupės „Pop ladies“ koncertas.  
Pop Ladies“ –merginų grupė, kurią sudaro garsios Lietuvos dainininkės: Natalija Bunkė, Oksana 
Pikul, Liepa Mondeikaitė ir Katažina Nemycko. Visos merginos be šios grupės dar dainuoja ir 



kituose projektuose, grupėse arba kaip solistės.Grupės repertuaras išties turtingas. Grupė atlieka  

tiek žinomiausius užsienietiškų kūrinių „koverius“, tiek skambiausias lietuviškas dainas. 
Vakarinio koncerto vedėjas Marijus Budraitis. 

PagrindinėjescenojeprieŠilutėsH. Šojausdvaro 
23.00 Šventiniai fejerverkai. 

 
 

 
MIESTĄ PAPUOŠ MENINIAI ŠVENTĖS AKCENTAI: Šilutės darželių ir mokyklų vaikų  
pieštos žuvelės.  
Organizatoriai:  Šilutės kultūros ir pramogų centras,  Šilutės seniūnija, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Šilutės 
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 
Sportinių renginių organizatoriai: Šilutės sporto mokykla, VšĮ Šilutės sportas 
Partneriai: Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia, Šilutės kamerinis dramos teatras, Šilutės pedagogų 
švietimo centras, KASP Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė 
 
Šilutės miesto šventę remia:  
 
UAB „Litorina“, AB „Šilutės baldai“, UAB „Germanika“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Stamela“, 
UAB „Įtampa“, Šilutės kredito unija, UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės Agrochemija“, UAB „Šilutės 
prekyba“, UAB “Šilutės polderiai”, UAB “Šilutės automobilių keliai”, UAB “Šilutės komunalininkas”, UAB 
“Žibai”, UAB “Jomantė”, UAB “Klasmann-Deilmann”, UAB “Šilutės šilumos tinklai”,UAB “Šilutės 
polderiai” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalinį finansavimą skiria:  

 
Šilutės rajono savivaldybė 

 
Informaciniai rėmėjai:  
 
Laikraščiai: 
 
 



El. laikraščiai: 
 
 
 
Šilutės miesto televizija „Šilutės TV“ 


