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Šilutės apskrities dainų šventės 65-ųjų metų sukakčiai 



   2014 m. birželio 26 d. sukanka 65-eri metai, kai 1949 m. įvyko 

pirmoji Šilutės apskrities dainų šventė.  

   Pažymint šią datą F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje parengta 

virtuali paroda, kurioje pateikiamos pirmųjų Šilutės krašto 

dainų švenčių  (1949-1955) akimirkos. 

   Parodoje eksponuojamos Pamario kultūros metraštininkės 

Paulinos Pocienės kraštotyros darbo „Šilutės kultūros namų 

istorija 1945-1956 m.“ fotonuotraukų reprodukcijos, 

saugomos bibliotekos Knygos muziejuje. 

 



 1949 m. birželio 26 d. Šilutėje įvyko  I-oji apskrities Dainų šventė, 
kurioje dalyvavo mišrūs chorai (600 dainininkų), vaikų chorai (400 
dainininkų) ir 20 šokių kolektyvų (300 šokėjų), 600 sporto pratimų 
atlikėjų ir 18 pučiamųjų orkestro muzikantų. Iš viso Dainų šventėje 
dalyvavo 1 918 saviveiklininkų ir 10 000 žiūrovų. 

 1950 m. birželio 18 d. įvyko II-oji apskrities Dainų šventė, kurioje 
dalyvavo jau 3 230 dalyvių. Šioje šventėje pirmą kartą pasirodė ir 
300 skudutininkų. Dainų šventės dieną buvo atidaryta I-oji liaudies 
kūrybos paroda, kurioje buvo demonstruojama 1 614 eksponatų. 

 1951 m. birželio 24 d. surengta III-oji rajono Dainų šventė. Tuo 
metu prie kultūros namų veikia 7 meno saviveiklos rateliai. 
Aktyviausi – dramos ir mišraus choro kolektyvai, kurie intensyviai 
koncertuoja rajone ir už jo ribų. Šventę stebėjo apie 7 000 žiūrovų.  
 



 

 1952 m. birželio 29 d. įvyko IV-oji rajono Dainų šventė, kurioje dalyvavo 

2 548 saviveiklininkai. 

 1953 m. sumanyta rajone organizuoti kolūkines dainų šventes, kurių 

tikslas – kuo geriau pasiruošti V-ajai rajono Dainų šventei, įvykusiai 

birželio 21 d. Ši šventė nustebino žiūrovus liaudies šokių kolektyvų 

gausumu. Dalyvavo 40 kolektyvų su 640 šokėjų. Šventėje buvo šokama 

11 šokių. Ši dainų šventė buvo masiškiausia iš visų iki šiol organizuotų. 

 1954 m. birželio 20 d. surengta VI-oji rajono Dainų šventė, kurioje 

dalyvavo 46 kolektyvai ir 982 dalyviai. 

 1955 m. birželio 19 d. įvyko VII-oji rajono Dainų šventė, sukvietusi 2 510 

saviveiklininkų. 



 Po dviejų metų, 1957 m. birželio 9 d. suorganizuota ir pravesta 

VIII-oji rajono Dainų šventė. Šventėje dalyvavo 3 020 dalyvių, 

kurių pasirodymus stebėjo per 12 000 žiūrovų. 

 Vėliau šventės rengtos 1958 m. birželio 8 d., 1959 m. gegužės 31 d., 

1960 m., 1961 m. birželio 11 d., 1962 m., 1963 m. birželio 16 d., 

1964 m. birželio 14 d., 1965 m. birželio 13 d., 1970 m. birželio 20 

d., 1974 m. birželio 2 d., 1975 m. gegužės 31 d., 1980 m., 1985 m. 

birželio 29 d. 1990 m. gegužės 26 d. įvyko paskutinė rajoninė Dainų 

šventė.  

 
     Parengta pagal: Pocienė, P. Šilutės rajono klubinių įstaigų meno saviveiklos ir kitų   

masinių renginių 1945-1980 metų metraštis-istorija. Rankr. Liet. k. 1990. 300 l. 

 



I Šilutės apskrities dainų šventės atidarymas:  

šventinė eisena centrine miesto gatve. 1949 m. 



Šilutės apskrities kultūros namų pučiamųjų orkestras po 

generalinės repeticijos prieš I Šilutės apskrities dainų šventę. 

Centre – orkestro vadovas Petras Šapotas. 1949 m. 



Į I Šilutės apskrities dainų šventę šokėjus veda  

liaudies šokių kolektyvo vadovė Tamara Pastarnokaitė. 1949 m. 



Į I Šilutės apskrities dainų šventę choristų koloną  

veda mišraus choro dalyvis Mečislovas Kmitas. 1949 m.  



I Šilutės apskrities dainų šventė. Vaikai atlieka sportinius pratimus. 1949 m. 



I Šilutės apskrities dainų šventė. Mišriam chorui 

diriguoja Vladas Giedraitis. Greta – šventės vyr. 

dirigentas Kazimieras Veiverys. 1949 m. 



II Šilutės apskrities dainų šventės 

dalyviai – skudutininkai. 1950 m. 

II Šilutės apskrities dainų šventės dalyviai. 1950 m. 



II Šilutės apskrities dainų šventės dalyviai. 1950 m. 



Šilutės ir Vainuto kultūros namų jungtinis  

pučiamųjų orkestras III Šilutės rajono dainų šventėje. 1951 m. 





Šilutės rajoninių kultūros namų muzikantai 

kolūkinėje dainų šventėje Jonaičiuose. 1953 m. 



Jungtinio choro pasirodymas kolūkinėje dainų šventėje Kintuose. 1953 m.  



Šilutės rajoninių kultūros namų pučiamųjų orkestro  

muzikantai kolūkinėje dainų šventėje Juknaičiuose. 1953 m. 



Šilutės rajono kultūros darbuotojai – VI rajono dainų šventės organizatoriai. 

Centre – rajono kultūros-švietimo skyriaus vedėjas Albinas Debesiūnas. 1954 m. 



Šilutės rajoninių kultūros namų pučiamųjų orkestro muzikantai prieš  

išvykstant į miesto stadione vyksiančią VI rajono dainų šventę. 1954 m.  



Liaudies šokių kolektyvai VI rajono dainų šventėje. 1954 m. 



VII rajono dainų šventės saviveiklininkų koloną veda  

mišraus choro dalyvis Stasys Bagdonas. 1955 m. 


