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I Pagrindinės veiklos sritys
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

o

Leidyba

II Jonavos kultūros centro struktūra
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JKC priklauso 10 filialų veikiančių rajono seniūnijose: Šilų, Šveicarijos, Juškonių, Bukonių, Liepių,
Kulvos, Čičinų, Panoterių, Upninkų, Ruklos kultūros centrai, 3 skyriai – Teatro, Krašto muziejaus ir
TIC.
Žmogiškieji ištekliai
1 lentelė
Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius

81

65,2

Kultūros ir meno darbuotojų

56

47,825

26

17,375

ir etatų skaičius
Aptarnaujančio

personalo

darbuotojų ir etatų skaičius
Darbuotojai pagal turimą išsilavinimą
2 lentelė
Aukštasis

Aukštasis

universitetinis

neuniversitetinis

Kultūros Kitos

Kultūros Kitos

Kultūros Kitos

Kultūros Kitos

ir meno

ir meno

ir meno

ir meno

19

14

4

Aukštesnysis

0

Specialusis

Vidurinis

vidutinis

11

3

1

6
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III Jonavos kultūros centro veikla 2020 m.
2020 metai buvo neįprasti ir sudėtingi. Tai metai, kai pandemija pakeitė visų mūsų
gyvenimą. Daugelis anksčiau teiktų Kultūros centro, filialų bei skyrių paslaugų tapo neprieinamos dėl
griežtų karantino sąlygų ir įvairių apribojimų. Tačiau nepaisant sudėtingos COVID-19 pandemijos
situacijos, įstaiga per visus metus tęsė savo veiklą, teikė kiek įmanoma kokybiškas kultūrines
paslaugas, formavo virtualų veiklų tinklelį. Matomas ir pamatuojamas buvo Kultūros centro socialinių
tinklų aktyvumas, bendruomenės aktyvumas (auditorijos dalyvavimas virtualiose akcijose,
iniciatyvose, iššūkiuose, konkursuose, žaidimuose). Gegužės–spalio mėnesiais, kai buvo sumažinti
apribojimai ir veiklas galėjome vykdyti tiek patalpose, tiek lauko erdvėse, matėme didelį žiūrovų
poreikį kultūros renginiams, kuriuose buvo laikomasi visų įmanomų saugumo priemonių.
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IV Renginiai
4.1 Valstybinės šventės
2020 metus JKC pradėjo Valstybinių švenčių bei atmintinų datų minėjimo renginiais.
Sausio 13-ąją prie paminklo Jonavos krašto gynėjams sukurta „Neužmirštuolių pieva“, vyko Šv.
Mišios bei iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (Vasario 16-jai) skirti koncertai organizuoti Jonavos,
Šveicarijos, Upninkų, Liepių, Bukonių ir Kulvos kultūros centruose. Įvairios meninės akcijos buvo
organizuotos Panoteriuose, Čičinuose ir Rukloje.
Renginiai, skirti Kovo 11-sios 30-mečiui vyko visą mėnesį: vasarį organizuotos
trispalvių apyrankių pynimo dirbtuvės Nepriklausomybės akto signatarams „AČIŪ už laiką, atmintį ir
drąsą“. Kovo pradžioje – tautinių atvirukų dirbtuvės „AČIŪ už istoriją, pamokas ir mokytojus“. Kovo
10 d. vyko Lietuvos savanorių kapų lankymo ir žvakelių uždegimo akcija „Ačiū už meilę Lietuvai“.
Šventinę Kovo 11-ąją jonaviečiai pradėjo malda už Tėvynę „Ačiū už viltį, tikėjimą ir meilę“ Jonavos
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Santarvės aikštėje vyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas „AČIŪ už auką, istoriją ir laisvę“, taip pat dvi pilietinės bendruomenių
akcijos – „30 AČIŪ“ ir „Signatarai“. Kariai ir bendruomenės nariai rikiavosi į užrašą „30 AČIŪ“. Prie
kraštiečių signatarų Stanislovo Gedimino Ilgūno atminimo lentos ir Bronislovo Lubio paminklo
padėtos gėlės, jonaviečiai skaitė visų Kovo 11-osios ir Vasario 16-osios signatarų vardus ir pavardes.
Šventinių renginių maratoną vainikavo koncertas Jonavos sporto arenoje. Koncerte dalyvavo 370
kultūros centro, miesto ir kviestinių atlikėjų, o įspūdingus jungtinius pasirodymus stebėjo 1200
jonaviečių ir miesto svečių. Kovo 11-sios 30-mečiui paminėti Jonavos kultūros centras organizavo 12
renginių Jonavos mieste ir 10 rajono seniūnijose.
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4.2. Joninės
Reprezentacinė miesto šventė – Joninės – buvo kitokios nei įprastai. Šventės dieną jau
nuo ankstaus ryto miesto prieigose miesto svečius pasitiko užrašai „Jonų Respublika“. Joninių slėnyje
iškilmingos ceremonijos metu Jonų respublikos garbės pilietis ir ilgametis prezidentas – Jonas
Sirvydis – iškėlė 12 m ilgio Jonų Respublikos vėliavą.
Koncertinės erdvės, siekiant mažinti žmonių susibūrimus vienoje vietoje, išsidėstė
šešiose miesto erdvėse ir turėjo savitą tematiką bei ją atspindinčią scenografiją. Jonuko kiemelyje
buvo laukiami mažieji miesto gyventojai. Žolynais papuoštame Kupolių kalne įsikūrė Laumių
seklyčia, kurioje kiekvienas galėjo pasivaišinti arbata, išsiburti, pasiklausyti mėgėjų kolektyvų
koncerto. Paparčio žiedais, šiaudinėmis skulptūromis ir žolynais pasipuošusiame Joninių slėnyje
skambėjo liaudiška muzika, Perkūno aikštėje – populiarioji muzika, o prie Neries vyko mistinis šokio
ir ugnies reginys „Vasarvidžio nakties belaukiant“.
Šias vietas jungė gausi prekybininkų mugė, praeinančius užsukti kvietė jauki Jonų
sodyba, kurioje amatus demonstravo krašto tautodailininkai, o Jonai galėjo registruotis Jonų raštinėje
ir pasipuošti ąžuoliniu vainiku. Šventę vainikavo net trijose miesto vietose nuaidėjęs muzikinis šviesų
ir fejerverkų šou.
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4.3. Jubiliejinė miesto šventė
Rugpjūčio pirmąjį savaitgalį Jonava šventė 270-ties metų miesto įkūrimo jubiliejų. Šiai
progai skirti renginiai vyko rugpjūčio 3–9 dienomis. Miesto šventės išvakarėse Joninių slėnyje vyko
Zumba treniruotė bei dviračių žygis „Su gimtadieniu, Jonava“.
Rugpjūčio 7 d. organizuota pėsčiųjų-dviračių tako nuo Lietavos g. iki Žeimių g.,
pėsčiųjų-dviračių tako nuo Chemikų g. iki Užimtumo tarnybos atidarymai bei įkasta kapsulė, žyminti
būsimojo pėsčiųjų-dviračių tilto per Žeimių g. darbų pradžią.
Pagrindiniai šventiniai renginiai pasklido visame mieste – tokių priemonių imtasi dėl COVID-19
viruso grėsmės. Rugpjūčio 8 d. linksmybes užkūrė Šeimų piknikas, Joninių slėnyje miestiečiai turėjo
galimybę pasiklausyti neformalių pokalbių „Aš esu Jonava!” Vakariniai koncertai vyko net 4-iose
miesto erdvėse: dainuojamosios poezijos koncertas gamtos apsuptame Paneryje, roko ir alternatyvios
muzikos koncertas senamiestyje, kraštiečių ir estradinės muzikos koncertas Sąjūdžio aikštėje bei
populiariosios muzikos koncertas Joninių slėnyje. Koncertinius numerius dovanojo Panevėžio
orkestras „Aukštyn“, atlikėja Monique, grupė „MEANDI“, dainų atlikėjas V. V. Landsbergis, atlikėja
Ieva Narkutė su grupe, Arvydas Vilčinskas, Egidijus Sipavičius ir gausybė kitų.
Rugpjūčio 9 d. jonaviečiai galėjo pasimėgauti ir klasikine muzika – vyko Pažaislio
muzikos festivalio koncertas, kuriame Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir maestro Gintaras
Rinkevičius pristatė unikalų, teatrališką turkų kilmės britų kompozitoriaus Tolga Kashifo kūrinį „The
Queen Symphony“, sujungiantį legendinės grupės „Queen“ kūrybą ir simfoninę muziką.

7

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

4.4. Festivalis „Vasara Jonavoje“
Festivalio ,,Vasara Jonavoje 2020“ renginiai prasidėjo Vaikų gynimo dienai skirtu
renginiu Ramybės skvere. Birželio 14-ąją Jonavoje iškilmingai paminėta Gedulo ir vilties diena. Prie
memorialo rezistencijos aukoms atminti susirinkę jonaviečiai prisiminė ir perskaitė 1278 Jonavos
rajono žmonių, ištremtų į Sibiro platybes, vardus ir pavardes, patriotines dainas atliko Jonavos rajono
savivaldybės Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras ,,Viltis”, geležinkelio stotyje padėtos
gėlės, uždegtos atminimo žvakelės, o Tremtinių koplyčioje vyko Šv. Mišios už žuvusius tremtyje.
Birželio 20 d. Joninių slėnį

užtvindė armonikos garsai. Į antrąjį respublikinį

armonikierių festivalį „PAS JONUS – 2020“ sugužėjo daugiau nei trys dešimtys geriausių Lietuvos
armonikierių.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Jonava minėjo gausybe
renginių. Liepos 6 d. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos valstybę,
Joninių slėnyje koncertavo rajono mėgėjų meno kolektyvai, vyko parodomosios lėktuvų programos,
koncertavo Dainotas Varnas ir grupė, elektroninės muzikos projekto „Girių dvasios“ atlikėjai. 21 val.
visus jonaviečius ir miesto svečius sujungė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
Liepos 20 d. Jonavos gatvėse šeimininkavo Gatvės muzikos diena. Finaliniame gatvės
muzikantų koncerte Joninių slėnyje gerą nuotaiką užkūrė jonaviečiai: Miglė Vasiliauskaitė, Deimantė
Šimbaraitė, Elvija Zvicevičiūtė, Dovydas Garuckas, Artiomas Ivanovas, Virginija Verikienė ir grupė
,,Titus“. Liepos 24 d. ant Lokėnėlių piliakalnio vyko respublikinė sutartinių šventė „Sutarysma“.
Rugpjūčio 31 -ąją JKC pakvietė garsiai ir linksmai išlydėti vasarą ir pasitikti rudenį.
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4.5. Kalėdų eglės įžiebimo šventė
Gražiausias žiemos šventes JKC kvietė pasitikti su šūkiu – UŽDEGAM KALĖDAS!
Lapkričio 28 d. įžiebtas kalėdinių eglučių miestelis ir pagrindinė miesto eglė. Iškart po įžiebimo
jonaviečiai grožėjosi įspūdingais muzikiniais fejerverkais, o skirtingose miesto vietose galėjo pamatyti
ir išgirsti keliaujantį Jonavos kultūros centro kolektyvų koncertą. Santarvės aikštėje savivaldybės
pastatą papuošė Jonavoje dar niekada nematytas personažų žaismas 3D vizualizacijose.
Lapkričio 29 d. vakarėjant įvairios miesto erdvės pasipuošė įspūdingomis šviesos
instaliacijomis. Laikantis visų saugumo reikalavimų jonaviečiai buvo kviečiami pasivaikščioti po
nušvitusią Jonavą ir pasigrožėti „Lazerių šou“ (ant savivaldybės pastato), „Šokančia alėja“ (Ramybės
skvere), šviesų instaliacija „Neoninė mėnesiena“ (Garbės piliečių alėjoje), „Spalvota istorija“ (Krašto
muziejuje) ir „Šviesos paliesti“ (Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia).
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V Virtuali kultūrinė veikla
Kovo 13 dieną paskelbtas karantinas gerokai pakoregavo kultūros centro veiklą. Dalis
JKC suplanuotų renginių, profesionalių kolektyvų bei atlikėjų koncertų ir spektaklių buvo atšaukti, dalis perkelti į 2021 metus. Internetinėje erdvėje išplatinta išsami informacija žiūrovams apie pinigų už
bilietus grąžinimo sąlygas ar turimų bilietų panaudojimą perkeltuose renginiuose galimybes.
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, spektaklių, koncertų, virtualių turistinių maršrutų
nuorodų, rekomenduojamų kino filmų, serialų, knygų sąrašų. Organizavo 25 mini koncertus
„Bekontaktė kultūra“ miegamuosiuose miesto rajonuose. Inicijavo Velykų ir Kalėdų Šv. mišių
tiesiogines transliacijas iš Šv. Jokūbo bažnyčios, papuošė

miestą velykinėmis dekoracijomis.

Organizavo konkursus „Mano margutis gražiausias“, ,,Šiuolaikinė sakmė apie Jonavą“, Jaunojo
talento konkursą, fotokonkursą „Pagauk žvaigždę“, muzikos ir dainavimo konkursą „Vienas
namuose“. Ruošė virtualias edukacijas „Gale tilto saulė teka“, „Žiedas žydi leliumoj“, „Pasidirbk
adventinį vainiką“, velykinių tradicijų ir papročių, Kalėdinės eglutės-senelio, Kalėdinių dekoracijų
gaminimo ir kt. Kiekvieną savaitę JKC Facebook paskyroje pristatinėjo vis naujas šiuolaikinio ir
liaudies šokių pamokas. Kvietė dalyvauti žaidimuose, spręsti galvosūkius, prisijungti prie
respublikinių ir tarptautinių iniciatyvų. Prieš Kalėdas JKC Facebook organizavo profesionalių atlikėjų/
aktorių, kurių koncertai ir spektakliai buvo atšaukti, virtualius sveikinimus jonaviečiams. Karantino
laikotarpiu JKC virtualioje erdvėje organizavo 176 kultūrines veiklas.

VI Filialų veikla
JKC filialams, kaip ir visam kultūriniam sektoriui rajone, 2020 metai buvo sudėtingi.
Neįvyko 50 proc. visų planuotų renginių. Tradiciškai seniūnijose iki ir tarp karantinų vyko
kalendorinės šventės, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, pramoginiai bei sporto
renginiai, edukaciniai užsiėmimai, amatų mokymai ir parodos.
Upninkų filiale metų bėgyje suorganizuoti 54 renginiai, juose apsilankė 770 dalyvių. Iš
jų paminėtini: Užgavėnių varžytuvės ,,Žiema šalin eina – jau pavasaris ateina”, vasaros palydos ,,Lik
sveika, vasara”, tradicinė bendruomenės šventė ,,Mykolinės” ir kiti renginiai. Bukonių filiale vyko 19
renginių, juose apsilankė 1200 dalyvių. Svarbiausi: Kalėdų eglės įžiebimo, Joninių ir jaunimo šventės.
Čičinų filiale metų bėgyje įvyko 36 renginiai, juose apsilankė 1440 bendruomenės narių. Didžiausi iš
jų: bendruomenės šventė, koncertas „Dainuojam Lietuvai“, skirtas Kovo 11-osios 30-čiui paminėti bei
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šventė „Palydėkim vasarą“. Šveicarijos filiale suorganizuoti 34 renginiai. Juose apsilankė 1228
žiūrovai. Didžiausios ir pagrindinės šventės: respublikinė Šveicarijos bendruomenės šventė ,,Rudens
mozaika”, vaikų Velykėlės ,,Rid rid margučiai”, Kalėdinės eglės įžiebimo šventė ,,Suspindėk
Žaliaskare”. Šilų filiale vyko 12 kontaktinių renginių, juose apsilankė 1747 dalyviai. Viena iš
pagrindinių švenčių – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejinis (25-asis) minėjimas
,,Piliakalnių žemėj šventoj", mažasis festivalis ,,Jaunimo naktis” bei rudens lygiadienis ,,Saulelės
palydos”. Panoterių filiale suorganizuota 33 renginiai, apsilankė 950 žiūrovai. Pagrindiniai iš jų:
P.Vaičiūno gimimo metinėms paminėti skirta teatrų šventė ,,Tėviškės pastogėj“, Užgavėnės, akcija
,,Lietuva, tu mums šventa“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Liepių filiale įvyko 13
kontaktinių renginių, juose apsilankė 390 bendruomenės narių. Pagrindiniai: Bukonių seniūnijos
šventė „Darni bendrystė – laiminga visuomenė“, kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvoto rudens laiškas“ ir
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30–čio renginiai. Juškonių filiale įvyko 32 renginiai, apsilankė
2400 žiūrovų. Paminėtini: Vaikų gynimo, Joninių ir Kalėdų šventės. Kulvos filiale vyko 27
kontaktiniai renginiai, juose apsilankė 1200 dalyvių. Pagrindiniai renginiai: respublikinė vestuvių
muzikantų šventė-konkursas „Iš viso svieto į vieną vietą”, Kalėdinių renginių ciklas ir šventė, skirta A.
Kulviečiui atminti ,,Krintantis lapas”. Ruklos filiale įvyko 13 renginių, kuriuose apsilankė 1200
žiūrovų. Svarbiausi: Ruklos KC atidarymo po renovacijos koncertas, Ruklos seniūnijos jubiliejinė
šventė bei Rudens muzikos festivalis.
JKC, skyrių ir filialų veikla
3 lentelė
Metai

Visi

Iš

jų

Iš jų

renginiai

vaikų

ir nuotoliniai etnokultūriniai šventės

jaunimo

Iš

renginiai

jų Iš jų dainų Iš
tęstinumą

jų

sociokultūriniai
renginiai

užtikrinantys
renginiai
2019

1507

450

28

298

14

936

2020

1533

176

407

200

2

748

Išvada: Nepaisant sudėtingos COVID-19 pandemijos situacijos, įstaiga per visus metus
tęsė savo veiklą, teikė įmanomai kokybiškas kultūrines paslaugas, formavo virtualų veiklų tinklelį.
2020 metais dėl susiklosčiusios COVID -19 situacijos ir paskelbtų 2 karantinų sumažėjo kontaktinių
renginių ir išaugo nuotolinių renginių skaičius.
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VII Mėgėjų meno veikla
2020 m. mėgėjų meno kolektyvai
4 lentelė
Mėgėjų

Iš jų vaikų Studijos,

kolektyvų

ir jaunimo

sk.

būreliai,

Iš jų vaikų ir Iš

viso Iš jų vaikų

jaunimo

kolektyvų ir jaunimo

klubai

Kultūros centras

21

8

5

3

26

11

Filialai, skyriai

29

9

4

2

33

11

Iš viso

50

15

9

5

59

22

2020 m. mėgėjų meno kolektyvų dalyviai.
5 lentelė
Mėgėjų

Iš jų vaikų Studijų,

kolektyvų

ir jaunimo

būrelių,

Iš jų vaikų ir Iš viso Iš jų vaikų
jaunimo

dalyvių ir jaunimo

klubų

dalyviai
Kultūros centras

300

90

150

95

450

185

Filialai, skyriai

293

93

39

16

332

159

Iš viso

593

183

189

111

782

344

2020 metai mėgėjų meno veiklos kolektyvams dėl susiklosčiusios COVID-19 situacijos
nebuvo gausūs koncertų ir koncertinių kelionių. Grupė ,,JazzStudio”, Jaunimo džiazo grupė Jonavos
rajone suorganizavo 5 edukacinius džiazo koncertus. Dalyvavo džiazo festivaliuose Panevėžyje ir
Linkuvoje. Liaudiška kapela ,,Jonė” ir vokalinė grupė ,,Pinavija” dalyvavo 7 rajoniniuose renginiuose.
Folkloro ansamblis ,,Laduta” koncertavo Vyšnialaukio kaimo bendruomenės šventėje, organizavo
akciją ,,Visa Lietuva šoka 2020” bei paruošė 12 virtualių liaudies šokių mokymų bei virtualią
adventinę popietę ,,Žiedas žydi leliumoj“. Vokalinis ansamblis „Presto“ ir duetas koncertavo
Kėdainiuose ir 8 rajoniniuose renginiuose bei paruošė virtualų dueto ir perkusininko Kilema iš
Madagaskaro projektą „Motulės daina“, virtualų kolektyvo narės Redos Sakalauskienės koncertą,
dalyvavo virtualiame koncerte Motinos dienai „Tarp žiedų“ ir respublikiniame nuotoliniame
šeimyninių duetų konkurse „Prie židinio“. Vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“ koncertavo 6
rajoniniuose renginiuose, paruošė ir kolektyvo facebook puslapyje pristatė Gandrinių, Jurginių, Šv.
Martyno ir Baltojo oželio švenčių edukacinius filmukus, organizavo konkursus „Velykų medelis“,
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„Skamba pievų varpeliai“. Vaikų popgrupė „Šuldu buldu“ dalyvavo konkurse „Baltumo šventė“
Kaune, tarptautiniame konkurse „Slavianskij bazar“ Klaipėdoje, vokalo konkurse „7 natos“ Kaune,
Gatvės muzikos dienos renginyje Jonavoje, R. Samulevičiaus progimnazijoje „Talentų šou“ ir kt.
JKC mėgėjų meninės veiklos kolektyvai koncertavo Joninių, Miesto šventės bei Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 30–čio renginiuose, ruošė pavienius ir jungtinius koncertus bei dalyvavo
įvairiose akcijose. 2020 m. JKC ir filialuose dirbo 50 mėgėjų meninės veiklos kolektyvų, juos lankė
593 dalyviai. Veikė 9 studijos ir būreliai. Jų veikloje dalyvavo 189 lankytojai. Karantino laikotarpiu
mėgėjų meno kolektyvų nuotolinė veikla vyko naudojant „Zoom“, Skype, Messenger ir kitas
platformas.
Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių skaičius
6 lentelė
Kultūros centre
Kultūros

2019 m.

2020 m.

20 kolektyvų/300 dalyviai

21 kolektyvas/300dalyvių

centro 35 kolektyvai/290 dalyviai

29 kolektyvai/293 dalyviai

skyriuose
Išvada: Per metus JKC sukurtas dar vienas naujas kolektyvas, sumažėjus narių kituose
kolektyvuose, dalyvių skaičius nepakito. Filialuose veiklą sustabdė 6 kolektyvai, tačiau bendras
dalyvių skaičius sumažėjo tik 3 nariais, nes veiklą sustabdžiusių kolektyvų nariai įsiliejo į kitų
kolektyvų gretas.

VIII Meno galerija
Ataskaitiniais metais kultūros centro meno galerijoje suorganizuota 18 parodų. Iš jų 4
foto, 5 grupinės, 5 individualios ir 4 lauko parodos. Karantino laikotarpiu įgyvendinta dar viena
naujovė – atsirado virtuali meno sklaidos platforma – parodų pristatymas Jonavos kultūros centro
facebook puslapyje. Meno galerijoje 2020 metais buvo eksponuojami ne tik profesionalių menininkų
darbai. Vienas naujausių galerijos tikslų – būti platforma ir suteikti pradedantiems menininkams
galimybę bei prieigą pristatyti savo kūrybą, bei ugdyti gebėjimus tai daryti profesionaliai.
Ataskaitiniais metais meno galerija laimėjo Europos struktūrinių fondų bendrai
finansuojamą projektą „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę
kultūrinėmis priemonėmis“. Tikslinė projekto grupė orientuota į vieną labiausiai socialinę atskirtį
patiriančių asmenų grupę – neįgaliuosius jaunuolius, turinčius fizinę, sensorinę, protinę ir psichinę
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negalią. Projekto tikslas – skatinti neįgaliųjų užimtumą ir saviraišką per kūrybinę veiklą, mažinant jų
socialinę atskirtį. Įgyvendinant pirmąjį projekto etapą 2020 metais buvo įrengta moderni, kūrybiškumą
skatinanti edukacinė erdvė, įsigyta reikiama įranga ir baldai. 2021-2023 metais galerijoje bus
suorganizuota 40 edukacinių užsiėmimų/sociokultūrinių renginių ir 1 išvykstamoji, kūrybinė-meninė
stovykla.

IX Projektinė veikla
2020 metais Kultūros centras pateikė paraiškas Nacionalinio kultūros centro ir Kultūros
ministerijos organizuotiems dalinio finansavimo konkursams lietuvių tautiniams ir baltų genčių
kostiumams bei muzikos instrumentams įsigyti. Laimėjus finansavimą, tautiniai kostiumai pasiūti
Kulvos folkloro kolektyvui bei JKC vyresniųjų šokių grupei „Varūna“. Muzikos instrumentai – 2
armonikos nupirktos Upninkų liaudiškai kapelai.
2020 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos organizuotam konkursui
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-osioms metinėms paminėti
Kultūros centras pateikė paraišką renginių ciklui „30 AČIŪ už Lietuvą“. Gavus dalinį finansavimą,
įgyvendinant projektą suorganizuota 12 kultūrinių veiklų: akcijų, mokymų, instaliacijų bei šventinis
šou.
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Kauno regioninė kultūros taryba 2020 m. skyrė finansavimą naujam JKC projektui Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivaliui „KurTi“. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, JKC įvykdė tik
pirmąjį šio projekto etapą. Antrasis etapas turėtų įvykti 2021 m. birželio 5 dieną.
JKC 2020 metais pradėjo vykdyti Europos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą 2020
– 2023 metų projektą „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę
kultūrinėmis priemonėmis“.

X Krašto muziejaus skyrius

2020 metus Jonavos kultūros centro krašto muziejaus skyrius pradėjo Tautodailės
metams skirtu renginiu, kurio metu buvo pagerbti visi rajono tautodailininkai, pristatyta tradicinės
amatininkės Eglės Pečiurienės riešinių paroda.
Metų bėgyje muziejuje buvo suorganizuota 12 parodų: Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato Arvydo Každailio personalinė heraldikos paroda, Vilniaus Gaono žydų
istorijos muziejaus kilnojamoji paroda „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“, Vytauto Didžiojo karo
muziejaus kilnojamoji paroda „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“, Lietuvos dailininkų sąjungos
narės Irenos Piliutytės tekstilės paroda „Lietuvos raštijos pradininkai“ ir kt.
Muziejaus skyrius 2020 metais įgyvendino Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo
departamento finansuotą projektą „Jonava baltų kultūros žemėlapyje“. Jo metu suorganizuotos
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ekskursijos po Jonavos rajoną kartu su profesoriumi, archeologu, baltų kultūros tyrinėtoju Vykintu
Vaitkevičiumi. Šios ekskursijos sulaukė labai didelio susidomėjimo. Įdomi ir vertinga buvo ir
profesorės Daivos Vaitkevičienės paskaita ir jos baltų kultūros tyrinėjimų įžvalgos. Šio projekto
lėšomis taip pat buvo išleistas turistinis informacinis lankstinukas bei įsigyti audiogidai, kurių dėka
turistai galės savarankiškai keliauti po Jonavos rajono lankytinas vietas.
2020 metais

Lietuvos kultūros ministerijos inicijuotoje kultūros paso paslaugų

programoje buvo patvirtintos ir gavo finansavimą dar 6 edukacinės krašto muziejaus skyriaus
programos. Metų pabaigoje net 26 krašto muziejaus skyriaus vykdomos edukacinės programos buvo
įtrauktos į kultūros paso paslaugų programą, taip suteikiant galimybę moksleiviams apsilankyti
edukacijose nemokamai. Iš viso per 2020-uosius metus buvo suorganizuota 140 edukacinių
užsiėmimų, juose dalyvavo 2154 dalyviai. Karantino metu, buvo ruošiami nuotoliniai edukaciniai
užsiėmimai.
2020 metais Krašto muziejus vedė 41 ekskursiją, jose dalyvavo 971 dalyvis.
Sausio pabaigoje muziejus dalyvavo tarptautinėje aktyvaus laisvalaikio ir turizmo parodoje
„Adventur“. Parodos metu lankytojai turėjo galimybę dalyvauti interaktyviame žaidime, atsakyti į
klausimus apie Joninių šventę ir Jonavos miestą. JKC krašto muziejaus skyrius kartu su Kauno
regiono plėtros agentūra vykdė pažintinį turistinį žaidimą „Šlamučio slėpynės“, kurio pagrindiniu
akcentu tapo Praulių kaime esančioje sodyboje gyvenusios Stasės Samulevičienės kurti žaisliukai
„Šlamučiai“. „Šlamučiai“ buvo išsibarstę po viso Kauno regiono gražiausias lankytinas vietas.
Žaidimo dalyviai turėjo jas aplankyti ir surasti ten pasislėpusius „Šlamučius“. Baigiamasis renginys
buvo filmuojamas Jonavos krašto muziejuje.
Muziejus taip pat bendradarbiavo su Lietuvos nacionaline televizija „LRT“ ir prisidėjo
parengiant dvi laidas. Laidoje „Literatūros pėdsekys“ muziejininkė Giedrė Narbutaitė-Kontrimė
pristatė rašytoją Raimundą Samulevičių. Laidoje „Zachor. Atsimink“ muziejininkė papasakojo
Jonavos žydų istoriją.
Per praėjusius metus muziejuje buvo suorganizuota 16 kontaktinių renginių: parodų
atidarymų, paskaitų, žygių, Tarptautinė muziejų naktis, bei 37 edukaciniai nuotoliniai renginiai:
virtualios parodos, edukaciniai filmukai, viktorinos, virtualūs konkursai. Iš viso muziejuje apsilankė
5272 lankytojai. 4332 dalyviai įsitraukė į muziejaus „Facebook“ profilyje paskelbtas virtualias
edukacines veiklas.
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Krašto muziejaus skyriaus kultūrinė veikla
7 lentelė
Ekskursijos

Renginiai

Parodos

Ekspedicijos Edukacijos

Renginiai

41

53

14

1

140

Dalyviai

971

6250

1200

15

2154

XI TIC skyrius
Visame pasaulyje keliones pristabdęs virusas COVID-19 suaktyvino vietos gyventojų
keliones po Lietuvą, taip pat ir po Jonavos rajoną. Jonavos turizmo informacijos centre apsilankė
tūkstančiai turistų iš Lietuvos. Jonaviečiams ir miesto svečiams Jonavos turizmo informacijos centras
organizavo ekskursijas, pėsčiųjų ir dviračių žygius, leido informacinius leidinius, rinko medžiagą, rašė
straipsnius turizmo agentūroms ,,Keliauk Lietuvoje“ ir „We love Lithuania“, dalinosi informacija su
bendruomene ,,Keliaujančios mamos“, jungiančia daugiau nei 85 000 šeimų.
2020 metais TIC siūlė įvairias ekskursijas po Jonavos miestą ir rajoną: 1) „Mūsų Jonava“
– Jonavos istorija nuo įsikūrimo iki šių dienų; 2) „Didikų Kosakovskių giminės keliais“ –
Kosakovskių giminės istorija ir palikimas Jonavoje, Skaruliuose ir Žeimiuose; 3) „Dingęs Jonavos
štetlas“ – pažintis su Jonavos žydų istorija, gyvenimo būdu, tradicijomis, išlikusiais paveldo objektais;
4) „Jonavos perlas – Skarulių Šv. Onos bažnyčia“ – Skarulių kaimo, dvaro ir Šv. Onos bažnyčios
istorija; 5) „Pažintis su Jonavos rajonu“ – gražiausi lankytini Jonavos rajono objektai; ir kt. Praėjusiais
metais paruošti keli nauji maršrutai: „Literatūrinė Jonava“ – ekskursija Abraomo Kulviečio, Juozapo
Kazimiero Kosakovskio, Petro Vaičiūno, Jeronimo Ralio, Raimundo Samulevičiaus, Grigorijaus
Kanovičiaus biografijos ir kūrybos motyvais; „Neįtikėtinų atradimų kupinas Upninkų kraštas“ –
kelionė po Upninkų kraštą, atrandant baltų paveldą: pilkapius, piliakalnius, šventvietes ir legendinį
Lietavos upelį. Metų bėgyje TIC suorganizavo 5 pėsčiųjų ir 3 dviračių žygius bei vedė 34 ekskursijas
mieste ir rajone.
Ataskaitiniais metais papildyti ir išleisti trys informaciniai leidiniai: „Jonava. Turistinis
žemėlapis“, „Pramogos šeimoms Jonavoje“ ir „Neįtikėtinų atradimų kupinas Upninkų kraštas“.
Jonavos turizmo informacijos centras aktyviai dalyvavo miesto renginiuose ir šventėse.
Vaikų gynimo dienos šventėje TIC pristatė turizmo naujienas ir kelionių žaidimą „Šlamučio slėpynės“,
Joninių šventėje organizavo orientacinį žaidimą „Atrask Jonų respubliką!”, Miesto šventėje
jonaviečius ir miesto svečius

kvietė į nemokamas ekskursijas „Jonavos miesto įkūrėjų didikų

Kosakovskių ir Jonavos miesto istorija” bei į edukaciją „Nupiešk Jonavos rajoną”.
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TIC 2020 metais savo veiklą itin suaktyvino internetinėje erdvėje. Suorganizuota virš
dešimties įvairių edukacinių žaidimų ir konkursų, kurie sudomino tūkstančius „Facebook“ paskyros
vartotojų: ,,Kelionės kryptis“, ,,Surink Jonavą“, Keliauk po Jonavą“, ,,Pastatų akys – langai“,
,,Turizmas savame krašte“, ,,Auksinis ruduo Jonavoje“, ,,Atrandu Jonavos dviračių takus“, ,,Jonavos
ženklai“, ,,Gal kavos?“ ir kt.
Didžiausio susidomėjimo sulaukė žaidimas „Surink J-O-N-A-V-Ą!” bei visus metus
besitęsęs žaidimas „Kelionės kryptis”, kvietęs aplankyti gražiausias Jonavos rajono seniūnijų vietas
bei rinkti magnetukus iš kiekvienos seniūnijos.

XII Teatro skyrius
2020 metais JKC teatras tarpininkavo organizuojant profesionalių teatrų spektaklius
vaikams Jonavos mieste ir rajone. Per metus, bendradarbiaujant su teatrų vaikams ir jaunimui
asociacija „Azitežas”, jonaviečiams buvo pristatyta 19 profesionalaus teatro spektaklių.
Teatro skyrius rudenį organizavo tradiciniais tapusius renginius: teatro edukacinį
projektą vaikams ir jaunimui, patiriantiems socialinę atskirtį, „Lygybės medis” bei respublikinį teatrų
festivalį „DEK“.
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Praėjusiais metais teatro skyrius pradėjo ir naują projektą – vakarinių susitikimų ciklą
„Pokalbiai prie kavos“. Suorganizuoti pokalbiai su dailininkų plenero „Dėmės“ dalyviais, aktoriais
Mariumi Repšiu ir Mariumi Čižausku, vienuole seserimi Pranciška. Karantino laikotarpiu JKC ir
teatro „Facebook“ puslapyje buvo pristatytos šešėlių teatro edukacijos bei pasakos vaikams „Tapu
tapu su mama”, „Tapu tapu su tėčiu”, „Kokios spalvos yra bučkis”, „Trys nykštukai” ir Stasės
Samulevičienės pasaka „Padaužiukai”.

XIII JKC darbuotojų kvalifikacija
2020 metai JKC komandai buvo dosnūs kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo seminarais
ir nuotoliniais mokymais, kurie vyko ne tik pavasarį, bet ir lapkričio–gruodžio mėnesiais. Per
ataskaitinius metus net 43 JKC, filialų ir skyrių darbuotojai kėlėsi kvalifikaciją. Metų bėgyje
darbuotojai dalyvavo iš viso 74 seminaruose ir mokymuose. Iš jų 12 – kontaktinių ir 62 virtualūs.
Mokymuose dalyvavo 76 % įstaigos darbuotojų. Dirbdami nuotoliniu būdu darbuotojai įgijo ir
kompiuterinio raštingumo žinių, tai atsispindi kasdieniniame jų darbe: daugelio kolektyvų repeticijos
vyksta nuotoliniu būdu, renginių, švenčių, edukacinių programų medžiaga fiksuojama ir keliama į
virtualią erdvę, darbuotojų susirinkimai vyksta per „Skype“, „Zoom“ ir kitas programas.
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XIV Savanorių veikla
JKC savanoriai susibūrė 2018 metų pabaigoje. Ataskaitiniais metais jie aktyviai įsijungė
į JKC organizuojamas kultūrines veiklas. Praėjusiais metais JKC reginiuose talkino virš 20 aktyvių
jaunuolių. Savanoriai dirbo renginių metu, ruošė bei gamino dekoracijas, patys organizavo renginius,
įvairias akcijas ar orientacinius žygius jaunimui. JKC savanoriai aktyviai prisideda ir padeda (dirba
rūbinėje, dispečeriauja) profesionalių kolektyvų koncertų ir spektaklių metu.

Savanoriams jau tapę tradicija kiekvienais metais prieš Gedulo ir Vilties, Baltijos kelio
dienas bei Vėlines sutvarkyti koplytėlę, esančią miesto kapinėse, ir uždegti žvakutes ant nelankomų
kapų.
JKC savanoriai – ženkli pagalba kultūros centro darbuotojams, atlikėjams

bei

techniniam personalui. 2020 metais JKC savanoriai įkūrė nevyriausybinę organizaciją, kurios tikslas
– organizuoti renginius ir teikti paraiškas įvairiems fondams finansuojantiems NVO veiklas.

XV Ūkinė veikla
2020 metais atlikti JKC vidaus patalpų remonto ir apdailos darbai šokių studijose,
dvejose laiptinėse, suremontuoti keturi mėgėjų meno kolektyvų darbo kabinetai, trečio aukšto
koridoriuje pakeistos lubos, įvesta apsauginė ir gaisrinė signalizacija meno galerijoje ir mažojoje
rūbinėje. Atlikti smulkūs remonto darbai Šveicarijos ir Čičinų KC, Krašto muziejaus skyriuje įrengtas
darbo kabinetas, pagaminta 10

stendų lauko parodoms organizuoti. Buvo nupirkta apšvietimo

aparatūros: judančių galvų ir kitos įrangos. Įsigytas rankinis termopresas, roletai darbo kabinetams,
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apsauginė ir gaisrinė signalizacijos, vėjapjovė, tautinių kostiumų ir batų komplektai, muzikos
instrumentai ir jų dalys, kt. įranga.

XVI Viešieji pirkimai
16.1. Įstaigos per biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų skaičius ir vertė Eur, pokytis lyginant su praeitais biudžetiniais metais
JKC viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.
2020 metais JKC vykdė mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimus. Įstaigoje per biudžetinius metus
vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skaičius yra 924 vienetai, jų vertė – 327.902 Eur.
2019 metais vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skaičius buvo 1130 vienetų ir jų vertė
buvo 378.059 Eur. Pirkimų skaičius praėjusiais biudžetiniai metais sumažėjo 206 vienetais, o jų vertė
sumažėjo 50.157 Eur.
16.2. Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų viešųjų pirkimų skaičius ir vertė
Eur., pokytis lyginant su praeitais biudžetiniais metais
Įstaigos per biudžetinius metus sudarytų ir paviešintų CVP IS sistemoje viešųjų pirkimų
sutarčių skaičius – 33, jų vertė – 145.650 Eur. 2019 metais sudarytos buvo 32 sutarys, jų vertė buvo
152.00 Eur. Pirkimų skaičius praėjusiais biudžetiniai metais padidėjo vienu vienetu, tačiau vertė
sumažėjo 6.350 Eur.

XVII Informacinių technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų
valdymas
15.1.Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje, jų pokytis per metus
Įstaigoje 2019 m. buvo įrengtos 34 kompiuterinės darbo vietos, 2020 metais vietų
skaičius išaugo iki 36. Pokytis – 2 darbo vietos.
15.2. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių
sistemų įsigijimo išlaidos
Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų
įsigijimo išlaidos – 10.266 Eur.
15.3 Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių
sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos Eur
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Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinė kompiuterių, informacinių sistemų
tvarkymo ir priežiūros išlaidos – 2904 Eur.

XVIII Turto valdymas
16.1. 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 – 5044,16 kv.m., išnuomota – 467,79 kv.m.
16.2. 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 buvo 130.460 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 buvo 68.160,4 Eur.
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XIX JKC biudžetas
Skirtos lėšos
8 lentelė
darbo užmokesčiui
iš viso

(neatskaičiavus

veiklai

mokesčių)

infrastruktūrai
išlaikyti

ilgalaikiam
materialiajam
turtui įsigyti

iš jų kultūros ir
(2+4+5+6)

iš viso

meno
darbuotojams

1

2

3

4

5

6

910242,00

489455,00

447800,00

261074

99170

60543

Bukonių kultūros
centras (filialas)

20879,00

16921

13981

506

2877

575

Čičinų
kultūros
centras (filialas)

24956,00

21961

19773

25

2970

0

Juškonių kultūros
centras (filialas)

22725,00

19325

15353

100

3300

0

Kulvos
kultūros
centras (filialas)

34525,00

30624

28436

41

3860

0

Liepių
kultūros
centras (filialas)

17216,00

16073

14080

43

1100

0

Panoterių kultūros
centras (filialas)

30067,00

27127

22280

470

2470

0

Ruklos
kultūros
centras (filialas)

30701,00

27619

25624

92

2990

0

Šilų
kultūros
centras (filialas)

17993,00

16078

13890

530

600

785

Šveicarijos
kultūros
centras
(filialas)

40505,00

36230

31972

200

3500

575

Upninkų kultūros
centras (filialas)

38663,00

34518

30260

120

3450

575

Jonavos
centras

kultūros
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Jonavos
krašto
muziejus (skyrius)

101035,00

83571

75593

12537

4172

755

JKC
(skyrius)

teatras

34489,00

26239

26239

8250

0

0

Jonavos turizmo
informavimo
centras (skyrius)

17502,00

15236

15236

1540

0

726

Iš viso

1341498,00

860977,00

780517,00

285528

130459

64534

Gautos lėšos
10 lentelė
regioninių
pajamos

kultūros

už

projektų

kitų

teikiamas

(„Tolygi

paslaugas

neformalaus
projektų

lėšos iš

ugdymo

kultūros

įgyvendinimo

privačių

krepšelio

paso

iš viso gautos lėšos

raida") lėšos

lėšos

rėmėjų

lėšos

lėšos

(7+8+9+10+11+12)

7

8

9

10

11

12

13

Jonavos
kultūros
centras

26417

600

7585

262

0

0

34864

Bukonių
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Čičinų
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Juškonių
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Kulvos
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Liepių
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0
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Panoterių
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Ruklos
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Šilų kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Šveicarijos
kultūros
centras
(filialas)

0

0

0

0

0

0

0

Upninkų
kultūros
centras
(filialas)

0

0

900

1150

0

0

2050

Jonavos krašto
muziejus
(skyrius)

2838

0

1450

0

0

3256

7544

JKC
teatras
(skyrius)

870

0

0

0

0

0

870

Jonavos
turizmo
informavimo
centras
(skyrius)

1330

0

0

0

0

0

1330

Iš viso

31455

600

9935

1412

0

3256

46658

XX JKC pasiekiamumas
JKC ataskaitiniais metais didelį dėmesį skyrė kultūros paslaugų pasiekiamumui ir
prieinamumui: rajono gyventojams pasiūlėme vienuoliką pilnai žmonėms su negalia pritaikytų
pastatų, patogią ir lanksčią bilietų įsigijimo sistemą (per pagrindinį JKC bilietų platintoją „Ticket
market“, kitus platintojus bei fiziškai bilietų kasoje), kurioje buvo galima atsiskaityti bankinėmis
kortelėmis ir pavedimais. Renginių viešinimas ir reklamos sklaida buvo vykdoma socialiniuose
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tinkluose ir platformose, žiniasklaidoje, reklaminiuose stenduose ir skrajučių pavidalu. Informacija
apie veiklas buvo keliama ir į virtualią erdvę. Pasiekiamumo gerėjimo rodiklio rezultatas matomas
stebint auditorijos aktyvumą po Kultūros centro socialinių tinklų publikacijomis.
JKC turi socialinių tinklų „Facebook“ „Youtube“ ir „Instagram“ paskyras. Plačiausiai
centro veikla viešininama socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Šiame puslapyje turime virš 13 000
sekėjų, per dieną čia apsilanko vidutiniškai 4000 vartotojų, per savaitę apie 30 000 žmonių pamato
mūsų įrašus.
JKC Facebook paskyros rodikliai
2019 m.

2020 m.

Facebook paskyros „Patinka“
paspaudimai

8759 –10018 (kilo 1259)

10018 – 12 114 (kilo
2096)

Įsitraukimas

4000 k./d.

5000 k./d.

Skelbimų pasiekiamumas

30 000 žm./sav.

33 000 žm./sav..

Išvada: Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro paskyra vis populiarėja. 2020aisiais metais matomas akivaizdus susidomėjimas joje publikuoja įvairaus tipo informacija. Čia
atsirado daugiau naujų paspaudimų „patinka“, beveik trečdaliu pakilo lankytojų aktyvumas ir
įsitraukimas ir daugiau nei trečdaliu kilo šioje platformoje skelbiamo turinio pasiekiamumas.

XXI 2021 m. perspektyvos
2020 metų perspektyvos: kultūrinė veikla 2021 metais plėsis. Bus organizuojami įprasti
ir tradiciniais laikomi renginiai: Joninės Jonavoje, Mamos diena, Miesto šventė, Kalėdų eglės
įžiebimas, Rudens šventė, valstybiniai minėjimai ir kt. renginiai. Planuojama ieškoti naujų renginių
organizavimo formų ir stiprinti rajoninę šventę „Rudens kermošius“, respublikinį gatvės šokių festivalį
„Šokių gatvė“, respublikinę armonikierių šventę „Pas Jonus“, išplėsti festivalio „Vasara Jonavoje“
atidarymo šventę organizuojant KT finansuojamą vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalį „KurTi“.
2021 m. planuojame įgyvendinti penkis naujus projektus:
1.

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

2.

Šiuolaikinio meno festivalis ,,Rukla Art'XI“

3.

Baltų kultūros pėdsakais: respublikinis festivalis „SUTARYSMA“

4.

,,Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai“

5.

Renginių ciklas „Medžio kultūra“
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Ieškant finansavimo šaltinių išvardintiems projektams įgyvendinti, JKC teiks paraiškas
Kauno regiono kultūros tarybos TKR projektinio finansavimo konkursui.

XXII JKC vertybės
1. JKC KURIA. JKC skatina drąsią Jonavos žmonių kūrybą ir saviraišką
2. JKC NENUOBODŽIAUJA. JKC ne tik organizuoja renginius, bet ir plėtoja prasmingo
laisvalaikio kultūrą, pristato miestiečiams nacionalinės bei pasaulinės kultūros reiškinius.
3. JKC TARIASI. JKC įtraukia aktyvius jonaviečius į miesto laisvalaikio ir kultūros politikos
formavimą.
4. JKC NEBIJO. JKC nebijo kurti, nebijo klysti ir mokytis.
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