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I. BENDROJI DALIS
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras (JKC) – tai daugiafunkcis kultūros centras,
įstatymais nustatyta tvarka įsteigtas ir pripažintas juridinis asmuo, vykdantis kultūrinę
veiklą. Savo veikloje besivadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
patvirtintais nuostatais ir kasmet tvirtinamais veiklos planais.
Kultūros centro buveinė – Žeimių g. 15, LT 55158 Jonava, tel. (8 349) 51 848, el. p.
info@jkc.lt
Kultūros centrą sudaro: Jonavos kultūros centras (aukščiausios kategorijos), 10 filialų
rajono seniūnijose: vienas kategorijos (Šveicarijos KC) ir devyni trečios kategorijos
(Juškonių, Upninkų, Panoterių, Šilų, Bukonių, Kulvos, Čičinų, Rūklos KC).
Kultūros centras bendradarbiauja su kitais šalies Kultūros centrais, kultūros, meno, mokslo
įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, vietos gyventojų
bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir dalyvauja bendruose projektuose.
Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų yra nemokamos.

1.1. Pagrindinės veiklos kryptys:
o

Mėgėjų menas;

o

Profesionalusis menas;

o

Laisvalaikio kultūra;

o

Liaudies kūryba;

o

Kino ir vaizduojamasis menas;

o

Kultūrinės edukacijos;

o

Turizmo paslaugos;

o

Kultūrinės ir turizmo informacijos sklaida;

o

Muziejinių vertybių kaupimas, apsauga, apskaita ir pristatymas visuomenei;

o

Moksliniai tyrimai ir ekspedicijos;

o

Projektinė veikla.
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II. PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

2.1. Darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra:

2021 metais JKC buvo 77 pareigybės, kuriose dirbo 55 kultūros ir meno darbuotojai. Iš jų – 28
su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. Iš jų 13 įgiją kultūros ir meno specialybę 2020

metais JKC dirbo 57 kultūros ir meno darbuotojai. Iš jų 27 su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu. Iš jų 15 buvo įgiją kultūros ir meno specialybę.
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1 lentelė
Įstaigos

Darbuotojų skaičius

pavadinimas

Kultūros ir

Užimtų pareigų skaičius
Visi

Patvirtintas

Iš jų kultūros

darbuotojai

didžiausias

ir meno

Kiti

meno
darbuotojai

Kiti

leistinas
pareigybių
skaičius

Jonavos KC

28

15

43

30

18

12

Bukonių KC

2

1

3

4

2

2

Čičinų KC

2

0

2

3

2

1

Juškonių KC

2

0

3

3

2

1

Kulvos KC

2

0

2

3

2

1

1

1

2

2

1

1

Panoterių KC

3

2

5

5

3

2

Ruklos KC

2

1

3

3

2

1

Šilų KC

1

1

1

1

0

Šveicarijos KC

2

1

2

3

2

1

Upninkų KC

3

1

3

3

2

1

4

1

5

4

1

5

1

1,5

77

71

Liepių KC

Krašto muziejaus
skyrius
Teatro skyrius
Viso

1
55

25

1,5
46

25

Išvada. Biudžetiniais metais išaugo kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius. Savo
profesines ir kūrybines žinias įvairiuose seminaruose tobulino 90 proc. kultūros ir meno
darbuotojų. Darbuotojai dalyvavo 72 nuotoliniuose ir 31 kontaktiniame seminare. Todėl
darome išvadą, kad 2021 metais JKC kūrybinio `sektoriaus darbuotojai daug dėmesio skyrė
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kvalifikacijos kėlimui, kūrybiškumo ugdymui ir savišvietai. Vieno darbuotojo kvalifikacijos
trukmės vidurkis -25 valandos.

2.2. Finansų valdymas

2 lentelė

Steigėjo skirtos lėšos
Darbo
Viso

Veiklai
užmokesčiui

Gautos lėšos
Infrastruktūr

Už

Projektų

Rėmėjų

Kultūros

ai išlaikyti

paslaugas

lėšos

lėšos

paso lėšos

1341498

860977

285528

130459

31455

10535

1412

3256

1319919

897135

289921

105360

25788

49051

1880

6946

Išvada: Lyginant 2021 metus su 2020 metais biudžetas pakito labai nežymiai. Padidėjo
steigėjo skiriamos lėšos darbo užmokesčiui ir veiklai, sumažėjo infrastruktūros išlaikymui
skiriamas finansavimas. Dėl sudėtingos COVID-19 pandemijos situacijos JKC veiklos
buvo pristabdytos beveik pusei metų, todėl sumažejo pajamos už teikiamas paslaugos,
tačiau lyginant su 2020 m. žekliai padidėjo projektų įgyvendinimui skirtos lėšos bei rėmėjų
ir už kultūros paso edukacijas surinktos lėšos.

2.3. Programų ir projektų valdymas

3 lentelė
Biudžetas Eur.

Nr. Projekto pavadinimas
Metai

Viso

Kofinansavima
s Eur.

Skirtas dalinis
finansavimas
Eur.

Lietuvos kultūros taryba
1.

Respublikinis armonikierių festivalis
„Pas Jonus“
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2.

Baltų kultūros pėdsakais.

2021

Respublikinis sutartinių festivalis

1114

3342

7800

2

„Sutarysma“
3.

Medžio kultūra

2021

6714 2014

4700

4.

Šypsenos vaikams: menininkų

2021

2257 677

1580

2021

8571 2571

6000

2021

6142 1842

4300

Samulevičių palikimo įkvėpti
5.

Vaikų muzikos ir kūrybiškumo
festivalis „KurTi“

6.

Šiuolaikinio meno projektas „Rukla
Art“

7.

Teatro projektas „Lygybės medis“

2021

3714 1114

2600

8.

Jonava. Pažintinis maršrutas

2021

3714 1114

2600

2021

1860 900

960

2021

1600 500

1100

kūrybiškai
Nacionalinis kultūros centras
9.

Archeologinių ir tautinių kostiumų
gamyba ir įsigijimas

10. Muzikos instrumentų gamyba ir
įsigijimas

Jonavos raj. savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa
11

Vaikų vasaros stovykla ,,Kurti save“

2021

800

12

Edukacinė etninės kultūros stovykla

2021

1000

2021

13811

„Pasibūkim ant ūlyčios“
ES projektas
13

Kūryba – mano viltis, žmonių su
negalia integravimas į sveiką
visuomenę kultūrinėmis priemonėmis
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III. PROFESIONALAUS MENO SKLAIDA
1600
1400
1200
1000

2019 m.

800

2020 m.

600

2021m.

400
200
0
Renginiai

Spektakliai

Koncertai

Išvada: 2020 metais prasidėjęs ir 20214 mėnesius tęsiamas karantinas turėjo įtakos
kontaktinių kultūrinių paslaugų pasiūlai. 2019 metais suorganizuota – 1507 renginiai, 2020
m. – 1221, o 2021 m. – 1304 renginiai. Pandemijos metais buvo ženklus renginių, uždarose
patalpose, sumažėjimas. Profesionalių kolektyvų spektaklių 2019 m. metais įvyko 31, tuo
tarpu 2021 m. tik 15, profesionalios muzikos koncertų 2019 metais įvyko 34, o 2021
metais tik 20 koncertų.

IV. RENGINIAI
2021 metais JKC suorganizavo 229 renginiais mažiau nei 2020 metais. Mažėjimui įtakos
turėjo ne tik beveik pusmetį užsitesęs renginių ribojimas, bet ir JKC prioritenių veiklų
pergrupavimas bei labai aktyvi projektinė veikla. 2021 metais kultūros centras didesnį
dėmesį skyrė etnokultūrinei bei vaikų ir jaunimo įtraukimo veikloms.
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4 lentelė
Metai

Visi

Iš jų

Iš jų

Iš jų

Iš jų dainų

Iš jų

renginiai

vaikų ir

nuotoliniai

etnokultūriniai

šventės

sociokultūriniai

tęstinumo

jaunimo
2020

1533

176

407

200

2

748

2021

1304

472

411

332

5

84

Išvada. Nepaisant tebesitęsiančios sudėtingos COVID-19 pandemijos situacijos ir įvestų
apribojimų, JKC per visus metus tęsė savo veiklą, teikė įmanomai kokybiškas kultūrines
paslaugas, formavo virtualų veiklų tinklelį.

4.1. Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 dieną vyko gedulo ir vilties dienos paminėjimas „Išgyventa istorija“. Prie
memorialo rezistencijos aukoms atminti susirinkę jonaviečiai pagerbė tuos, kurie kalėjo ir
mirė Sibiro platybėse, patriotines dainas atliko Jonavos rajono savivaldybės Kultūros
centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis” (vad. V. Michelkevičienė). Savo
mintimis bei pamąstymais pasidalino rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Didžiojo
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Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas pulkininkas-leitenantas Ričardas
Dumbliauskas, tremtinė, Jonavos krašto šviesuolė Veronika Gabužienė. Aukų atminimas
buvo pagerbtas visuotine tylos minute. Jonavos geležinkelio stotyje padėtos gėlės,
sudainuotos patriotinės dainos, uždegtos atminimo žvakelės, o Tremtinių koplyčioje vyko
Šv. Mišios už žuvusius tremtyje.

4.2. Joninės

Birželio 23 d. Jonava ir vėl tapo šventiška vienadiene Jonų Respublika. Vidudienį
susirinkusius Sąjūdžio aikštėje linksmino mažųjų dainininkų bei šokėjų kolektyvai, juos
keitė liaudiškos muzikos bei folklorinių dainų atlikėjai. O Joninių slėnyje nuo 19 val.
šurmuliavo mugė, įvairios linksmybės vyko Jonų kiemelyje, didžiojoje scenoje koncertavo
folkloro grupė „Kitava“, LR VRM Reprezentacinis pučiamųjų orkestras ir atlikėja Rasa
Serra bei Jonavos folkloro kolektyvai, šokėjai ir kapelos pasirodė jungtinėje programoje
„Žolynų dūzgesys“.
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4.3. Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Lietuvos valstybės dienos šventiniai renginiai liepos 6 dieną prasidėjo edukacijomis
vaikams ir kelionėmis spalvinguoju traukinuku, o vakare jonaviečiai rinkosi Joninių
slėnyje, dalyvavo akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, klausėsi grupės „Žalvarinis“,
žiūrėjo kino filmą „Žalgirio mūšis“.

4.4. Miesto šventė
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Miesto gimtadieniui skirti renginiai prasidėjo nuo rugpjūčio 1-osios. Jonavos miesto šventę
švenčiantys jonaviečiai ir miesto svečiai dalyvavo džiazo, roko, populiariosios ir klasikinės
muzikos vakaruose, žygiuose, šventinėje mugėje, naujojo pėsčiųjų tilto atidaryme ir kitose
pramogose bei savaitės renginių maratoną vainikuojančiame koncerte.
Pagrindinio koncerto metu vyko iškilmingas Jonavos vėliavos pakėlimo ceremonialas,
geriausio jaunimo projekto ir konkurso „Pagaminta Jonavoje“ apdovanojimai. Koncertavo
grupės: „Vairas“, „Sisters on Wire“ ir Donatas Montvydas su grupe.

4.5. Rudens šventė

2021 m. Rudens šventės tema „Senasis Jonavos turgus“. Šventės metu tradiciškai užsukti ir
paskanauti rudens gėrybių kvietė seniūnijų kiemeliai, vyko parodomoji žirgų programa,
šurmuliavo prekybos kermošius. Scenoje gerą nuotaiką skleidė Jonavos rajono kolektyvų
pasirodymai bei Žilvino Žvagulio koncertas, vyko gražiausios sodybos ir jaunojo ūkininko
apdovanojimai, įvairūs konkursai, edukacijos bei aukcionai. Lankytojai užsukę į šventės
vietoje įsikūrusią „Senają arklių pašto stotį“ galėjo išsiųsti atvirlaiškį į bet kurį pasaulio
kraštą arba nusifotografuoti su įvairiais gyvūnais „Gyvulių turgelyje“.
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4.6. Kalėdų pasaka Jonavoje
Lapkričio 28-ąją įžiebta Jonavos miesto eglė. Tądien senamiestį sergintis Žibinčius
atgijo dėl kilnaus tikslo – uždegti Kalėdas. Į pagalbą pasitelktas ir Kalėdų senelis. Nuo
raudono keturračio nulipęs senelis sveikino susirinkusius jonaviečius, o eglės įžiebimo
momentui į sceną pakvietė Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių.
Garsiai sušukus stebuklingą burtažodį ,,Uždegam Kalėdas“ sužibo įspūdingas eglučių
miestelis. Dar kartą nugriaudėjus ,,Uždegam Kalėdas“, nušvito jauki, šiltomis šviesomis
spindinti

ir

medinių

namelių

apsupta

Jonavos

miesto

eglė.

Galiausiai

burtažodis ,,atrakino“ muzikinius fejerverkus. Miestui nušvitus, Kalėdų laukimo pradžią
jonaviečiai šventė kartu su Vidu Bareikiu ir gyvo garso grupe,

V. PROJEKTINĖ VEIKLA
2021 m Jonavos kultūros centras regioninei kultūros tarybai pateikė 13 projektų.
Finansavimas gautas 8 projektams. Einamaisiais metais buvo tęsiamas (2020–2022m.)
Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamas projektas „Kūryba – mano viltis, žmonių
su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis“ kurio bendra vertė –
58833 Eur. ES parama – 43164,38 Eur.
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2021 m. pateikti du projektai: tautinių kostiumų ir liaudiškų muzikos instrumentų
įsigijimui JKC, ir filialų mėgėjų meno kolektyvams. Dar du projektai pateikti Jonavos
rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programai, vaikų vasaros stovyklų
organizavimui.
5.1. Projektinės veiklos 2020–2021 analizė
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Pateikta projektų
Gautas finansavimas

2020

2021

Išvados: 2020 metais buvo pateiktos 6 paraiškos projektinio finansavimo konkursams.
Finansavimas gautas 4 projektams. 2021 metais pateikta 18 paraiškų projektinio
finansavimo konkursams. Finansavimas gautas 13 projektų. 50 % pradėtų įgyvendinti
projektų yra tęstiniai ir kuriantys savitas tradicijas Jonavoje. 2021 metais pateikta 12
paraiškų daugiau nei 2020 m.

5.2. Baltų kultūros pėdsakais: respublikinis festivalis „Sutarysma“
Projekto tikslas: išpopuliarinti sutartines ne tik kaip nematerialiojo paveldo vertybę,
bet ir kaip gyvąją tradiciją, puoselėti jų atlikimo meną, visuomenę supažindinti su baltų
kultūros gamtiniu ir istoriniu paveldu Jonavos krašte bei įtvirtinti aukštaitiškąją kultūrą
kaip integralią Jonavos tapatybės dalį. Projekto veiklų rezultatas – dviejų dienų trukmės
respublikinis sutartinių festivalis „Sutarysma” ant mažųjų Žinėnų piliakalnio, lauko
fotografijų paroda „Sutartinių magija” Ramybės skvere, naujas ekskursijų maršrutas
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„Jonava baltų paveldo žemėlapyje“ bei 3 ekskursijos Jonavos rajone.

5.3. Edukacinis teatro projektas vaikams ir jaunimui su negalia „ Lygybės
medis“

Pagrindinis projekto uždavinys yra per teatrinius žaidimus – forumo, šešėlių, pojūčių ir
šiuolaikinio šokio teatro specifiką, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti pagarbą ir toleranciją
kitokiam, vaikus ir jaunimą įtraukti į kūrybinį procesą. Ataskaitiniais metais „Lygybės
medyje“ dalyvauja Neries ir Ruklos pagrindinių mokyklų, Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Jonavos vaikų globos namų ir Jonavos neįgaliųjų veiklos
centro ugdytiniai. Užsiėmimus vedė profesionalių menininkų komanda – kompozitorius,
atlikėjas Vladas Dieninis, šokėja, choreografė, šiuolaikinio šokio Lietuvoje pradininkė Aira
Naginevičiūtė-Adomaitienė, kino ir teatro aktorė Eglė Valadkevičiūtė, aktorius Raimondas
Klezys.
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5.4. Šiuolaikinio meno festivalis ,,Rukla ArtXII“

„Rukla ArtXI“ – šiuolaikinio meno festivaliu siekiama suvienyti spalvingą bendruomenę ir
suteikti galimybę visiems kartu prisiliesti prie šiuolaikinio meno, ugdantis kultūrinį
identitetą ir sukurti išliekamąją vertę, turinčią naują kultūrinę erdvę. Projektas vyko Ruklos
rniestelyie, kuriame įsikūrusios visiškai skirtingos bendruomenės: Ruklos Pabėgėlių centro
gyventojai, Lietuvos kariuomenės ir NATO kariai, daug asocialių, problematiškų šeimų.
Dideli gyventojų kultūriniai ir socialiniai skirtumai trukdo suformuoti stiprią bendruomenę,
kurią vienytų bendri interesai, moralinės vertybės ar kultūrinis tapatumas.
Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos graffiti menininkai dekoravo net 150 metrų prie
Ruklos KC esančios betoninės tvoros, vyko diskusijos su menininkais, koncertavo jaunimo
pamėgtos grupės „Mad money“ ir „Vilniaus energija”, vyko filmų peržiūros, paskaitos,
kūrybinės dirbtuvės ir kt. veiklos.

5.5. ,,Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai“
Tikslas – sudominti ir įtraukti vietos bendruomenių narius į kūrybiško laisvalaikio leidimą
per gamtos, kultūros, architektūros, meno, istorinio paveldo pažinimą. Projekto veiklų
rezultatas – pieštas Jonavos lankytinų vietų žemėlapis, kuriuo vadovaujantis buvo vedamos
17
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ekskursijos, paruošta projekto dalyvių darbų: nuotraukų, tapybos darbų paroda. Projektą
vainikavo grupės „Rakija Klezmer Orkestar“ koncertas.

5.6. Medžio apdirbimo amatininkystės tradicijų projektas „Medžio kultūra“
Projektu siekiama skatinti Jonavos krašto tautodailininkų, rajono mokyklų ir Krašto
muziejaus bendruomenių dialogą tyrinėjant ir fiksuojant medžio apdirbimo amatininkystės
tradicijas. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota 15 kūrybinių dirbtuvių
moksleiviams, mokytojams, vietos bendruomenei, 5 dienų medžio drožybos pleneras,
paruošti 8 video siužetai/pasakojimai apie Jonavos krašto senojo drožybos amato
puoselėtojus.
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5.7. Respublikinė armonikierių šventė

Siekiant populiarinti senąsias grojimo armonika tradicijas jaunimo tarpe bei suteikti daugiau
muzikavimo žinių folkloro kolektyvams, tradicinių kapelų dalyviams, Jonavos kultūros
centras 2019 metais pradėjo organizuoti respublikinę armonikierių šventę „Pas Jonus“.
2021 m. birželio 19 d. 17 val. Joninių slėnyje vyks jau trečioji šventė. Į festivalio veiklas
įtraukiami skirtingų socialinių grupių asmenys. Pasirinkti metodai – kursai, bendrai
atliekami kūriniai, repeticijos sudaro sąlygas partnerystei, kvalifikacijos tobulinimui,
aktyviam įsitraukimui į kultūrinį bendruomenės gyvenimą. Šventėje dalyvavo per 30
armonikierių ir pjūklininkų iš visų Lietuvos regionų.

5.8. Respublikinis folkloro festivalis „Nerimi atplaukią“
Projekto tikslas – plėtoti Jonavos krašto gyventojų etnokultūrines žinias, vaikų ir
suaugusiųjų kultūrinį aktyvumą bei kūrybingumą, harmoningai derinti mėgėjų meno ir
profesionalaus meno sklaidą, stiprinti kūrybines bendruomenių iniciatyvas bei sudaryti
sąlygas kultūrinio prieinamumo Jonavos krašte gerinimui, pasitelkiant įvairias veiklas,
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puoselėjančias etninio paveldo tradicijas.
2021

m.

„Kleketukai“

festivalyje

dalyvavo

(Kėdainiai),

folkloro

„Pyniava“

kolektyvai:
(Ukmergė),

„Žilvita“

(Kaišiadorys),

„Pulkelis“

(Panevėžys),

„Laduta“ (Jonava), „Ramtatukai“ (Jonava), „Letaukėla“ (Upninkai). Joninių slėnyje vyko
apyrankių pynimo piešimo ant „ribkų“, „Lino kelias” edukacijos, lankytojai turėjo
galimybę nusifotografuoti su tautiniu kostiumu.

5.9. Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „KurTi“

Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivaliu „KurTi“ buvo siekiama sumažinti atskirtį tarp
kurčiųjų ar neprigirdinčių ir neturinčių klausos sutrikimų 4–18 metų amžiaus vaikų bei
skatinti jų kūrybiškumą per muzikos žanrą. Šis projektas – dviejų etapų, pirmasis etapas
įvyko 2020 metais. Jame vyko įvairios edukacijos, mokymai, kūrybinės dirbtuvės.
Antarjame etape, kuris vyko 2021 metų birželio mėnesį, buvo organizuotas respublikinis
vaikų pop muzikos ir dailės festivalis „Spalvų gama“. Jame dėl laureatų ir diplomantų
vardų varžėsi beveik 40 dalyvių iš visos Lietuvos.
VI. ETNOKULTŪRINĖ VEIKLA
2021 m. JKC suorganizavo 23 etninę kultūrą puoselėjančius renginius. 12 iš jų vyko
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karantino laikotarpiu ir buvo bekontakčiai: 2 šventinės instaliacijos („Margučių
kiaušinykas“ ir „Zuikių pasaka“), konkursas („Margučių suneštynės“), 3 edukaciniai
filmukai (Trijų karalių, Viduržiemio ir šv. Agotos dienų proga), Užgavėnių šventė, kurią
sudarė virtuali Lašininio-Kanapinio kova, Užgavėnių personažų šokis, lauko kaukių
ekspozicija „Baubokų bulvaras“, šviesų šou ir tiesioginė transliacija su muzikiniais
pasirodymais bei Gavėno sudeginimu. Virtualiai vyko ir Lietuvos vaikų, moksleivių –
liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ rajonininis turas.
Pasibaigus karantinui jonaviečiai buvo kviečiami į kontaktinius renginius: pagoniškom
tradicijom apipintą

Mildos šventę, respublikinį armonikierių festivalį „Pas Jonus“,

Joninių šventę, respublikinį sutartinių festivalį „Sutarysma“, vaikų ir suaugusiųjų folkloro
festivalį „Nerimi atplaukę“, edukacinę etninės kultūros stovyklą vaikams „Pasibūkim ant
ūlyčios“, etninės kultūros akciją „Visa Baltica šoka“, Rudens šventę, rajono folkloro
ansamblių, tradicinių bei liaudiškų kapelų ir pavienių atlikėjų šventę-konkursą „Trenk
polkutę“, adventinį vakarą „Žiedas žydi, leliumoj“ ir kt.
JKC etnokultūros specialistai kėlė kvalifikaciją ir gilino etnokultūrines žinias įvairiuose
seminaruose: „Tautinis kostiumas šiandien“, „Dainuojamasis folkloras ir dainavimo
tradicijos nūdienos regionuose Aukštaitija, „Mažasis būgnelis Lietuvoje“. Muzikavimo
mažuoju būgneliu būdai“ ir kt.

VII. MENO GALERIJOS VEIKLA
JKC meno galerijoje bei kitose JKC erdvėse buvo surengta 19 parodų, iš jų: 2 foto parodos,
5 grupinės parodos, 8 individualios parodos, 3 lauko parodos, 1 keramikos paroda, 1
skulptūros darbų. Pristatyti savo darbus buvo pakviesti įvairius meno žanrus atstovaujantys
ir skirtingomis meno technikomis dirbantys menininkai.
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JKC meno galerija 2021 m. vykdė tęstinio Europos sąjungos struktūrinių fondų
finansuojamo projekto „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką
visuomenę kultūrinėmis priemonėmis“. Projekto tikslas – skatinti neįgaliųjų užimtumą ir
saviraišką mažinant jų socialinę atskirtį per kūrybinę veiklą. Ataskaitiniais metais vyko
antrasis projekto etapas – žmonių su negalia užimtumo veiklos. Meninėse veiklose
dalyvavo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos Viltis“ ir Jonavos rajono
neįgaliųjų veiklos centrą lankantys asmenys.
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VIII. VIRTUALI VEIKLA
Pirmą metų ketvirtį paskelbtas karantinas ir vėl pakoregavo kultūros centro veiklą. Dalis
JKC suplanuotų renginių, profesionalių kolektyvų bei atlikėjų koncertų ir spektaklių buvo
atšaukti, dalis perkelti į 2021 metų rudenį ar 2022 metus.
Kultūros centro kūrybiniai darbuotojai šį laikotarpį skyrė kvalifikacijos tobulinimui,
scenarijų, projektų rašymui, ir virtualių kultūrinių veiklų internetinėje erdvėje
organizavimui. Kasdien internetinėje erdvėje pateikdavo virtualių parodų, edukacijų,
autorinių laidų, koncertų, pokalbių, konkursų ir kitų veiklų.
Vienas originalesnių, ataskaitinių metų, sumanymų buvo žinių laidos „Jonų respublikos
naujienos“ transliuotos facebook ir youtube kanalu. Sukurtos ir žiūrovams parodytos 4
šmaikščios laidos apie kultūros aktualijas Lietuvoje ir užsienyje.
Originalumu pasižymėjo ir nuotolinės laidos „Pokalbiai prie kavos“. Joje dalyvavo
pašnekovai: režisierius Tadas Montrimas, seimo narys Eugenijus Sabutis, kunigas Algirdas
Toliatas, aktorius, scenaristas, kanalo „Konfliktas“ kūrėjas Julius Paškevičius ir kt. Be jau
minėtų autorinių laidų buvo organizuotas muzikos ir dainavimo konkursas „Vienas
namuose“, „Mano margutis gražiausias“, jaunųjų lietuvių liaudies kūrėjų „Tramtatulis“,
„Gardžiausias Užgavėnių blynas“, nuotolinis šokio konkursas „Šok“, velykinių
kompozicijų ir kt. konkursai. 2021 metų karantino laikotarpiu sukurti ir įgarsinti
edukaciniai filmukai „Rudnosiukų velykos“, „ŠV. Velykos Jonavos krašte“, „Margučių
marginimas skutinėjant“, „Gavėnia Jonavos krašte“, „Gandrinės“, „Duonos diena“,
„Muzikos dievai“, „Vilniaus krašto verbos“ ir kt. Ataskaitiniu laikotarpiu organizuotos
nuotolinės Užgavėnių, Sausio 13-sios, Vasario 16-sios šventės, „Margučių suneštynės“,
„Užgavėnių trikovės“, taip pat suorganizuotos viktorinos „Ką žinai apie

PRESTO“, „Ką

žinai apie paukščius“, „Surask 5 skirtumus „verbose““.
JKC meno galerija organizavo 6 virtualias ir 5 lauko parodas Ramybės skvere. Karantino
laikotarpiu JKC virtualioje erdvėje organizavo 121 kultūrines veiklas.

23

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

IX. FILIALŲ VEIKLA
5 lentelė
Filialo pavadinimas

Viso

Kontaktiniai

Virtualios

renginių

renginiai

veiklos

Čičinų filialas

59

37

22

Juškonių filialas

28

17

11

Kulvos filialas

39

21

18

Liepių filialas

44

11

33

Panoterių filialas

66

33

33

Ruklos filialas

43

10

33

Šilų filialas

37

17

20

Šveicarijos filialas

134

71

63

Upninkų filialas

77

19

58

Čičinų kultūros centro renginiuose ataskaitiniais metais dalyvavo 4550 lankytojų.
Pagrindiniai filialo renginiai: „Tėviškės takais pareisim. Joninės“. Jų metu vyko mėgėjų
meno kolektyvų pasirodymai, edukacijos vaikams, šventinė prekyba, batuto pramogos.
Šventę finansiškai rėmė vietos ūkininkai. Sporto ir pramogų šventė „Palydėkime
vasarą“ organizuota kartu su kaimo bendruomene „Čičinų kraštas“. Dalyvavo Kulvos,
Batėgalos, Juškonių bendruomenių atstovai. Koncertavo Rumšiškių kultūros centro mišrus
vokalinis ansamblis „Žigla“, vietos moterų vokalinis ansamblis „Septima“, džiazo grupė.
Muzikos ir poezijos šventė „Laiškai rudeniui“ dalyvavo rajono poezijos klubo
„Šaltinis“ nariai, skambėjo Jonavos Senamiesčio gimnazijos moksleivių ir vokalinio
moterų ansamblio „Septima“ atliekamos dainos.
Juškonių kultūros centro renginiuose ataskaitiniais metais vyko respublikinis šokių
festivalis „Jaunystės vėjas“. Tai šventė skirta visiems šokio mylėtojams, apjungianti
įvairius šokio stilius bei visas amžiaus grupes, Antra didžiausia Juškonių šventė yra
Sekminės. Tai gilias tradicijas turinti vasaros šventė, apjungianti visą kaimo bendruomenę.
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Šventės metu tradiciškai kepama kiaušinienė, koncertuoja rajono mėgėjų meno kolektyvai.
2021 metais vyko ir juškoniečių pamėgta Žolinių šventė. Šventės metu pristatomos
senovės lietuvių papročiai, apeigos, įvairūs žaidimai, dainos, rateliai ir kitos linksmybės.
Šventė suburia ne tik vietos žmones, bet ir pritraukia žmones iš aplinkinių seniūnijų.
Kulvos kultūros centro ataskaitinių metų renginiuose dalyvavo 6745 lankytojai. 2021
metų reprezentaciniai renginiai: Sekminių šventė „Sekminių vainikas“. Tai visos seniūnijos
šventė, kuri tracisiškai prasideda Šv. Mišiomis, po mišių žmonės renkasi į parapijos
kiemelį, kur kepama kiaušinienė, visi vaišinami naminiu sūriu, gira. Koncertuoja
profesionalūs bei vietiniai kolektyvai.
Vestuvių muzikantų šventė-konkursas „Iš viso svieto į vieną vietą“. Į šventę susirenka
muzikantai iš visos Lietuvos. Juos vertina komisija, pirmos trys vietos apdovanojamos
piniginiais prizais, visi kiti gauna atminimo dovanėles. Parke vyksta įvairios edukacijos,
užsiėmimai tiek vaikams, tiek suaugusiems. Konkursą vainikuoja profesionalios grupės
koncertas.
Liepių kultūros centro ataskaitiniais metais dalyvavo 2471 lankytojai. Pagrindinė Liepių
miestelio šventė – Sekminės. 2021 m. šventėje vyko eisena su dalyvaujančiais kolektyvais
nuo kultūros centro iki šventės vietos. Kiaušinienės kepimas, edukacijos, kolektyvų
koncertai, žaidimai, šokiai.
Panoterių kultūros centro renginiuose apsilankė 3510 žiūrovai. Svarbiausias filialo
renginys – Joninių šventė ,,Vasaros saulėgrįža“ vyko Jaunimo slėnyje. Jos metu buvo
organizuotos įvairios veiklos, edukacijos, žaidimai, koncertai. Šventės metu apdovanoti
gražiausios sodybos šeimininkai.
Dar vienas didžiausių panoteriškių organizuojamų renginių – Nacionalinis mėgėjų teatrų
festivalis ,,Tėviškės pastogėj“, skirtas poeto, dramaturgo Petro Vaičiūno gimimo metinėms
paminėti. Vyko kūrybinis vakaras, susitikimas su aktore, rašytoja Nijole Narmontaite.
Spektaklius parodė: Šakių rajono Lekėčių, Ukmergės rajono Šventupės, Panoterių mėgėjų
teatrai.
Ruklos kultūros centro renginiuose 2021m. apsilankė 7200 lankytojų. Pagrindiniai
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ataskaitinių metų renginiai buvo: Modernaus meno festivalis „Rukla ART XXI“ – pirmasis
toks modernaus meno dviejų dienų festivalis Rukloje, subūręs geriausius šalies gatvės ir
vizualiuosius menininkus. Vykdytos edukacijos vaikams ir jaunimui. Sukurta patraukli,
spalvota laisvalaikio leidimo erdvė, abi festivalio dienas vainikavo žinomų atlikėjų
koncertai. Festivalį aplankė rekordinis skaičius žmonių. Ruklos gimtadienio šventėje
kultūros centras organizavo įvairias kultūrines veiklas: diskotekas, parodas, vaidinimus ir
kt. Tai vienas didžiausių miestelio metinių renginių, kasmet uždarantis vasaros sezoną.
Šilų kultūros centro renginiuose apsilankė 2520 lankytojai. Didžiausias Šilų kultūros
centro renginys 2021 buvo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos šventė „Te
vėliava laisvės plasnoja“. Šventėje dalyvavo personažas „Kaukutė“, veikė batutas vaikams,
sporto rungtyse buvo įveiklinti suaugusieji. Tradiciškai veikė ir prekybos miestelis su
vietinių meistrų produkcija bei prekybininkais iš svetur.
Vakare visi šventės susirinkusieji dalyvavo akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“,
klausėsi meno mėgėjų kolektyvų liaudies, populiariosios muzikos koncertų. Šventę
vainikavo įspūdingi fejerverkai, po kurių vyko smagūs naktišokiai.
Šveicarijos kultūros centro reniginiuose ataskaitiniais metais apsilankė 8500 lankytojų.
Didžiausia ir pagrindinė-respublikinė Šveicarijos bendruomenės šventė – ,,Rudens
mozaika“ apjungia visas įstaigas esančias Šveicarijoje. Į šventę suvažiuoja žiūrovai iš viso
rajono. Renginio metu vyko ,,Šveicarijos seniūnaitijų varžytuvės ,,Šiupininė’“, koncertai ir
kt. linksmybės.
Šveicarijos gyventojai pamėgo ir vaikų velykėles ,,Rid rid margučiai“. 2021 metais
renginio metu koncertavo vaikų kolektyvai, išridenta ir dažyta virš 100 kiaušinių.
Upninkų kultūros centro veiklas 2021 m. aplankė 36150 žiūrovų. Svarbiausi centro
renginiai:
Koncerte ,,Šv. Jono vakarėlio belaukiant...“ dalyvavo Upninkų ir Šveicarijos KC mėgėjų
meno kolektyvai, Širvintų rajono kultūros centro Čiobiškio filialo moterų vokalinis
ansamblis, Panevėžio rajono Miežiškių KC liaudiška kapela ,,Ratasai“. Vasaros
palydų ,,Lik sveika, vasara“ šventė prasidėjo programa vaikams. Vyko edukacija su pasakų
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personažais. Po vaikų programos surengtas koncertas suaugusiems, kuriame koncertavo
Jonavos, Širvintų, Kėdainių kolektyvai. Bendruomenės Mykolinių šventė buvo
organizuojama jau 14 kartą. Šventės metu vyko Lietuvos automobilių kelių direkcijos
parodomoji programa, susitikimas su Upninkų ugniagesių komanda, Kaukutės programa
vaikams, koncertavo mažieji upninkiečiai ir KC mėgėjų meno kolektyvai. Visi šventės
žiūrovai klausėsi atlikėjo Ž. Žvagulio koncerto.

X. MĖGĖJŲ MENO VEIKLA
Jonavos rajono savivaldybė mėgėjų meninės veiklos populiarinimui skyrė 12 000 Eur. Dėl
karantino dalinai apribojus kultūrines veiklas, 2021 m. pirmąjame ketvirty buvo
pristabdyta mėgėjų meno kolektyvų veikla. Sumažėjo kolektyvų koncertų šalyje ir
užsienyje.
Ataskaitiniais metais JKC ir filialuose dirbo 54 mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, juos
lankė 501 dalyvis. Veikė 9 studijos ir būreliai, veikloje dalyvavo 122 lankytojai.
2021 m. grupė „JazzStudio“ su jaunimo džiazo grupe rajone ir respublikoje organizavo
13 koncertų, organizavo jau tradiciniu tapusį džiazo festivalį „Jonava Jazz-2021“.
Liaudiška kapela „Jonė“ bei vokalinė grupė „Pinavija“ dalyvavo 8 koncertuose rajone ir
respublikoje. Didžiausias kolektyvo laimėjimas – dalyvavimas ir prizinės vietos laimėjimas
respublikinėiame lietuviškos estradinės muzikos festivalyje. Folkloro kolektyvas
„Laduta“ suorganizavo 14 koncertų, trys iš jų vyko išvykose. Kolektyvas dalyvavo 3-uose
respublikiniuose festivaliuose „Pūsk, vėjuži!“ Juodkrantėje ir ,,Į vidurio Lietuvą
susiėję“ Kėdainiuose. Vokalinis ansamblis „Presto“ dalyvavo 13- oje koncertų. Didžiausi
ataskaitinių metų kolektyvo laimėjimai – 1 laipsnio diplomas respublikiniame solistų ir
vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ ir 1 laipsnio diplomas respublikiniame
vokalinių ansamblių konkurse „Dainų sodai“. Kolektyvas daug koncertavo rajono šventėse
bei Kaišiadoryse, Vilkaviškyje ir Kupiškyje. Mišrus choras „Žemyna“ ir moterų choras
„Guoba“ organizavo Kalėdinį koncertą Šv. Jokūbo bažnyčioje. Vaikų folkloro grupė
„Ramtatukai“ dalyvavo 11 koncertų. Iš jų: respublikinėje vaikų ir jaunimo folkloro
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šventėje „Žilvitis žaliuoja“ Kaišiadoryse, Rumšiškių kultūros centro vaikų folkloro
šventėje „Daigelis“, respublikinėje akcijoje „Visa Baltica“ šoka ir kt. Vaikų pop grupė
„Šuldu buldu“ dalyvavo tarptautiniame konkurse „Botic vaice“ Juodkrantėje, konkurse
„Garsų paletė“ Kaune, vokalo konkurse „Pavasario fiesta“ Kaune, festivalyje-konkurse
„Traveling festival 2021“ Kaune.

Senjorų šokių kolektyvas „Jonrugė“ 2021 m.

organizavo 6 koncertus. Dalyvavo respublikiniame XIII suaugusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvų konkurse „Pora už poras“ ir laimėjo 4-ąją vietą bei tarptautinėje akcijoje „Visa
Baltica šoka“. Instrumentinė grupė „Rapsodija“ 2021 m. suorganizavo 16 koncertų rajone
ir aplinkiniuose rajonuose.

10.1 JKC ir filialų mėgėjų meno kolektyvai
6 lentelė
JKC/filialo

Meno

Iš

jų

pavadinim

kolektyvų

suaugusių

as

sk.

jų

JKC

22

15

7

305

221

84

101

2

2

0

16

16

0

16

2

0

2

10

0

10

13

4

3

1

26

18

8

16

3

3

0

10

10

0

7

5

5

0

38

38

0

22

4

3

1

35

13

22

8

Iš

jų Dalyvi

vaikų

ų sk.

Iš

jų

suaugu
siųjų

Iš
vaikų

jų

Konc
ertų
sk.

Čičinų
filialas
Juškonių
filialas
Kulvos
filialas
Liepių
filialas
Panoterių
filialas
Ruklos
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filialas
Šilų filialas

1

1

0

4

4

0

4

6

4

2

42

40

2

72

5

5

0

15

15

0

Šveicarijos
filialas
Upninkų

1

filialas

5

Iš viso

54

41

13

501

375

126

173

Čičinų filialo tradicinės muzikos kapela „Kraitė“ koncertavo Joninių šventėje Panoteriuose,
Jonavoje, šventėje „Rudens kermošius“, dalyvavo Kėdainių rajono Kalnaberžės skyriaus
kapelų šventėje „Rudens suktinis“. Kartu koncertavo kapelos iš Kauno, Anykščių, Kėdainių.
Moterų vokalinis ansamblis. Vokalinis ansamblis „Septima“ koncertavo rajoniniuose
renginiuose ir seniūnijų šventėse.
Juškonių filialo solistas Dominykas debiutavo respublikiniame konkurse „Spalvų gama
Jonavoje“. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo vaikų Oželio šventėje Šveicarijos seniūnijoje bei
draugų dienoje Nociūnuose, Kėdainių rajone.
Kulvos filialo folkloro kolektyvas „Drobulė“ dalyvavo Joninėse Jonavoje, Sungailų
bendruomenės šventėje, festivalyje-konkurse „Mūsų dainose vienybė“. Liaudiškos muzikos
kvartetas „Keturios širdys“ dainavo Kėdainių ir Jonavos rajonų bendruomenių šventėse.
Liaudiškos muzikos grupė „Nostalgija“, A. Kulviečio mokykloje.
Liepių

filialo

kolektyvai

koncertavo:

liaudiškos

muzikos

vakare

,,Mano

mamos

dainos“ Batėgaloje, Joninėse Jonavoje, bendruomenių sambūryje ,,Prasmė – būti ir veikti
kartu“ Vaivadiškių parke, rajono suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansamblių, tradicinių bei
liaudiškų kapelų ir pavienių muzikantų bei pasakorių šventėje-konkurse „Trenk polkutę!“.
Šiame konkurse kolektyvas laimėjo trečiąją vietą.
Panoterių filialo saviveiklininkai koncertavo Ukmergės rajono Šventupės kultūros centre
Valstybės dienos koncerte. Upninkų kultūros centro romansų vakare ,,Dovanosim melodija
meilės“. K. Binkio spektaklį ,,Kai atsarga daro gėdą“ panoteriškiai pristatė Veprių kc
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(Ukmergės raj.) ir Jonavos globos namų gyventojams. Muzikiniai centro kolektyvai
koncertavo rajoninėse šventėse.
Ruklos filialo kolektyvai išvykose daugiausiai rodė Kaukutės teatro spektakliukus bei
edukacijas vaikams: spektalį „Erzi merzi“ ir edukacinę pamokėlę „Gulbė – pieštukinė“ bei
spektaklį „Pasaka apie žaidimus“ ir edukaciją „Drugelis“.
Šveicarijos filialo vaikų pop choras „Spindulėliai“ respublikiniame vaikų ir jaunimo
festivalyje-konkurse „Spalvų gama“ laimėjo I vietą. Rajoniniame liaudiškų kapelų ir folkloro
kolektyvų konkurse „Trenk polkutę“ kapela „Varpena“ laimėjo II vietą, o folkloro ansamblis
„Jendrelė“ – I vietą. Liaudiška kapela „Varpena“ dalyvavo respublikinėje kapelų šventėje
„Subatos vakarėlį“. Kolektyvai koncertavo visose rajoninėse šventėse.
Upninkų filialo kolektyvai koncertavo rajoniniuose ir Kauno regiono seniūnijų renginiuose.
Upninkų KC folkloro ansamblis ,,Letaukėla“ dalyvavo respublikiniame folkloro kolektyvų
festivalyje „Nerimi atplaukią“. Gausiai kolektyvai dalyvavo ir rajoninėje šventėje ,,Rudens
kermošius“. Šventėje upninkiečiai kartu su seniūnija įrengė teatralizuotą kiemelį „Upninkų
pieninė“.

Kiemelyje

grojo

ir

dainavo

armonikierės:

L.

Dobrovolskienė

ir

S.

Varžaitytė, mišri vokalinė instrumentinė grupė. Buvo paruošta 10 min. koncertinė programa
pagrindinei scenai.
Išvada: Nepaisant tebesitęsiančios sudėtingos COVID-19 pandemijos situacijos ir įvestų
apribojimų, įstaiga per visus metus tęsė savo veiklą, teikė įmanomai kokybiškas kultūrines
paslaugas, formavo virtualų veiklų tinklelį. 2021 metais dėl susiklosčiusios COVID-19
situacijos ir trumpesnio karantino nei 2020 m., išaugo sociokultūrinių renginių skaičius ir
sumažėjo kamerinių renginių uždarose erdvėse.
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10.2. JKC ir filialų mėgėjų meno kolektyvų veiklos analizė
600
500
400
Kolektyvai

300

Dalyviai

200
100
0
2020

2021

Išvada: 2020 metai rajone veikė 50 mėgėjų kolektyvų, 2021 metais – 54 kolektyvai. 2021
m. sukurti keturi nauji kolektyvai. Tačiau ataskaitiniais metais sumažėjo kolektyvų narių
skaičius. 2020 metais kolektyvų veikloje dalyvavo 525 nariai, 2021 metais – 501 narys.
Sumažėjimą lėmė užsitęsęs karantinas ir kolektyvų veiklos sustabdymas.

XI. KRAŠTO MUZIEJAUS SKYRIUS

2021 m.skyriuje apsilankė 11128 lankytojai, tarp jų svečiai iš Čekijos, Ukrainos, Rusijos, JAV,
Latvijos. Pravesti 250 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 5700 dalyvių,
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muziejuje pravestos 62 ekskursijos, kuriose dalyvavo daugiau nei 1440 dalyviai. Organizuoti
27 renginiai, dalyvavo daugiau nei 1700 dalyvių. Gegužės 18 d. vyko Muziejaus naktų renginys
– koncertas, šviesos fotografija, šviesų instaliacijos ir virtualios realybės patirtis „Angelų
takais“. Vyko Europos žydų kultūros dienų ir Europos paveldo dienų renginiai. Rugsėjo mėnesį
pristatyta Europos žydų kultūros dienoms skirta paroda „Fotostudijai UNION ir jos įkūrėjui
atminti“. Europos paveldo dienų metu organizuotas pėsčiųjų žygis „Įtraukiantis paveldas:
išgirsti ir pajausti partizanų istoriją“ su kariškiu, rašytoju Ernestu Kuckailiu. Trečiojo amžiaus
universiteto lankytojai dalyvavo istoriko Ričardo Jaramičiaus paskaitoje, adventinėje
vakaronėje ir kūrybinėse dirbtuvėse. 2021 m. pravesta daugiau nei 250 edukacinių užsiėmimų,
juose dalyvavo daugiau nei 5700 dalyvių. Populiariausios muziejaus edukacijos – „Lino kelias“,
„Bitės liemuo, lino gelmuo“, „Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje: lininio maišelio
dekoravimas“, „Medžio kultūra: „vilkelio“ gamyba“, „Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos“ ir kt.
Jonavos kultūros centro krašto muziejus siūlo 20 skirtingų edukacinių programų, didžioji jų
dalis įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį. Dalis edukacinių programų buvo vedamos ir
nuotoliniu būdu.
2021 m Jonavos kultūros centro krašto muziejaus skyriuje surengta 10 parodų. Didelio
lankytojų dėmesio sulaukė parodos: „Iš kraičio skrynios“, fotografijų paroda „Fotostudijai
UNION ir jos įkūrėjui atminti“, „Kalėdų eglutės žaisliukų istorijos“, respublikinė paroda
„Šiuolaikinė liaudies skulptūra“, kurią papildė ir Jonavos krašto tautodailininkų medžio darbai
bei senojo mezgimo amato puoselėtojos Eglės Pečiurienės riešinių paroda „Žėri, žėri
žėrūnėliai“.

11.1. Krašto muziejaus skyriaus lyginamoji veiklos analizė
7 lentelė
Ekskursijos

Renginiai

2020

41

53

2021

62

27

Parodos
14
10

Ekspedicijos Edukacijos
1

140

0

250

Išvada: Nepaisant paskelbto ir beveik pusmetį galiojusio karantino 2021 metai kultūros centro
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krašto muziejus buvo aktyvus. Vyko nuotoliniai edukaciniai užsiėmimai su moksleiviais iš
visos Lietuvos mokyklų, renginiai, buvo organizuojamos ekskursijos ir parodos.

XII. TURIZMO IR INFORMACIJOS CENTRAS
2021 metais kultūrinio turizmo mėgėjus kvietė į ekskursijas po Jonavos miestą ir rajoną: „Mūsų
Jonava“, „Didikų Kosakovskių giminės keliais“, „Dingęs Jonavos štetlas“, „Jonavos perlas –
Skarulių Šv. Onos bažnyčia“, „Pažintinis su Jonavos rajonu“ bei pėsčiųjų žygius: „Nuo
Santakos iki Lietavos upelio“, „Dingusio kaimo istorija: Skaruliai“, „Partizanų takais“, Jonava
– Pabartoniai, skirtas P. Dovalgos atminimui, žygis po Jonavos apylinkes su LR seimo nariu E.
Sabučiu bei Kalėdinis žygis aplink Jonavą. Metų bėgyje suorganizuoti keturi dviračių žygiai:
„Jonvabalių beieškant“, „Su gimtadieniu, JONAVA!”, „Naujus horizontus atrandant“ ir žygis su
meru M. Sinkevičiumi. Žygiuose dalyvavo beveik 500 žygeivių. Ataskaitiniais metais pravestos
62 ekskursijos po miestą ir rajoną. Prie Jonavos rajono populiarinimo ir žinomumo ženkliai
prisidėjo vykdyta akcija ,,Atvirukas iš Jonavos“. Jonavos svečiai, užsukę į Jonavos TIC, turėjo
galimybę išsiųsti atvirlaiškį su linkėjimais iš Jonavos į bet kurį Lietuvos miestą ar kaimą. TIC
dėmesio sulaukė ir iš TV laidų. Filmavomės reportažui Lenkijos TV apie mažąją Europą
Jonavoje, TV3 laidai ,,Maisto kelias“, LTV laidai ,,Tūkstantmečio vaikų atostogos“.
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XIII. TEATRO SKYRIUS
Teatro skyrius 2021 m. kvietė ir organizavo profesionalių teatrų pasirodymus Jonavos mieste ir
rajone. Rudenį organizavo teatro edukacinį projektą vaikams ir jaunimui, patiriantiems
socialinę atskirtį „Lygybės medis“ bei respublikinį teatro festivalį DEK. Ataskaitiniais metais
teatro skyrius tęsė vakarų susitikimų ciklą „Pokalbiai prie kavos“. Suorganizuoti pokalbiai su
dailininkų plenero „Dėmės“ dalyviais, aktoriais ir politikais teatro facebook puslapyje. Kartu su
JKC kūrybine grupe kūrė ir filmavo autorinę laidą „Jonų respublikos naujienos“.

XIV. SAVANORIŲ VEIKLA

2021 metais Jonavos kultūros savanoriai dalyvavo įvairiuose renginiuose. Savanorių iniciatyva
vyko kakavos ir saldainių dalinimas Miesto eglės įžiebimo šventėje, tradiciškai vyko žvakučių
uždegimo akcija Mirusiųjų bei Gedulo ir vilties dienomis.
Savanoriai skaitė tremtinių pavardes Gedulo ir vilties dienomis, atminties akcijoje „Ištark,
išgirsk, išsaugok“, taip pat savanoriavo JKC vasaros bei uždarose patalpose vykstančiuose
renginiuose.
2021 metais savanoriai įkūrė ir užregistravo JKC savanorių asociaciją „Kultūros Savanoriai“,
dalyvavo mokymuose „Kaip sudominti savanorį ateiti savanoriauti“.
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XV. ŪKINĖ VEIKLA
2021 metai atlikti mėgėjų meno kolektyvų repeticijų kabinetų vidaus remonto darbai, laiptinių,
trečio aukšto koridoriaus, didžiosios ir mažosios rūbinės remonto ir dažymo darbai.

Smulkus

remontas (klėtelės įėjimas, durų remontas, namelio prieangio, grindų remontas ir jų dažymas,
šoninė sienos remontas, kamino valymas) atliktas Samulevičių sodyboje. Kapitalinis remontas
atliktas muziejaus istorijos skyriuje ir pradėtas remontas Etnografijos skyriuje. Nupirkti du
kompiuteriai, apšvietimo tvirtinimo sistema, 2 palapinės, 10 vnt. LED teatrinių prožektorių,
smuikas, armonika, el. pianinas ir tautinių kostiumų atskiros dalys.

Įrengti stelažai prie

didžiosios scenos ir meno galerijos pagalbinėse patalpose. Nupirkti ir įstatyti vartai kišenėje
prie didžiosios scenos. Ataskaitiniai metais rajono savivaldybė JKC perdavė mikroautobusą
IVECO.

XVI. JKC PASIEKIAMUMAS
JKC didelį dėmesį skyrė kultūros paslaugų pasiekiamumui ir prieinamumui: turime
vienuolika pilnai pritaikytų pastatų rajone žmonėms su negalia; patogi ir lanksti bilietų
įsigijimo sistema (per JKC bilietų platintoją „Tiket market“, kitus platintojus bei kasoje),
atsiskaitymas vyksta bankinėmis kortelėmis ir pavedimais; renginių viešinimas ir reklamos
sklaida vykdoma socialiniuose tinkluose ir platformose, žiniasklaidoje, reklaminiuose
stenduose, skrajučių pavidalu; veiklos keliamos į virtualią erdvę. Pasiekiamumo vertinimo
rodiklio įgyvendinimo rezultatas matomas stebint auditorijos aktyvumą po Kultūros centro
socialinių tinklų publikacijomis.
JKC turi socialinių tinklų facebook.com, youtube.com, instagram.com paskyras.
Plačiausiai centro veikla nušviečiama socialinio tinklo facebook.com paskyroje. Facebook
puslapyje turime virš 14 000 sekėjų, puslapyje per dieną apsilanko vidutiniškai 4500
vartotojų, per savaitę apie 40 000 žmonių pamato mūsų įrašus.
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8 lentelė
2020 m.
Facebook

paskyros 10018 -12 114 (kilo 2096)

2021 m.
12114-13634 (kilo 1520)

„Patinka“ paspaudimai
Įsitraukimas

5000 k./d

8300 k./d

Skelbimų pasiekiamumas

33 000 žm./sav.

46 800

Išvada: Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro paskyra vis populiarėja. Ataskaitiniais
metais atsirado daugiau naujų paspaudimų „patinka“, pakilo lankytojų aktyvumas
įsitraukiant ir daugiau nei trečdaliu kilo šioje platformoje skelbiamo turinio pasiekiamumas.

XVII. VIEŠIEJI PIRKIMAI
17.1. Įstaigos per biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų skaičius ir vertė Eur. pokytis su praeitais biudžetiniais metais
JKC viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.
2021 metais JKC vykdė mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimus. Įstaigoje per
biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skaičius yra 853
vienetai ir jų vertė 465.984,10 Eur. 2020 metais vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų skaičius buvo 924 vienetai ir jų vertė 327.902 Eur. Pirkimų skaičius praėjusiais
biudžetiniais metais sumažėjo 71 vienetu, o jų vertė pakilo 138082,10 Eur.
17.2. Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų viešųjų pirkimų skaičius ir vertė
Eur. pokytis su praeitais biudžetiniais metais
Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų ir paviešintų CVP IS sistemoje viešųjų pirkimų
sutarčių skaičius – 26, vertė 95086,14 Eur. 2020 metais sudarytos 33 sutarys, jų vertė
145.650 Eur. Pirkimų skaičius praėjusiais biudžetiniais metais padidėjo vienu vienetu,
tačiau vertė sumažėjo 50.563,86 Eur.
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XVIII. INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS IR VIDAUS ADMINITRAVIMO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS
18.1. Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje pokytis per metus.
2 vietos
18.2. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių
sistemų įsigijimo išlaidos.
Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų
įsigijimo išlaidos – 5302,58 Eur.
18.3 Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių
sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos Eur.
Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų
tvarkymo ir priežiūros išlaidos – 2904 Eur.

XIX. TURTO VALDYMAS
19.1. Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos
pagrindais arba išnuomoto turto, plotas (kv. m)
Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise plotas 11.301 kv. m, pagal panaudą
3629 kv. m, išnuomota 467,79 kv. m.
19.2. Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo pasitikėjimo teise ar panaudos
pagrindais, arba išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų, kaina
per metus Eur.
Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo pasitikėjimo teise ar panaudos pagrindais,
arba išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus 105.360
Eur.
16.3. Per biudžetinius metus įstaigos įsigyto turto, įskaitant ir nekilnojamo turto
įsigyto pasitikėjimo teise ar panaudos pagrindais, vertė Eur.
Per biudžetinius metus įstaigos įsigyto ilgalaikio turto vertė 27775,17 Eur.
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