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JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Josvainių kultūros centras dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio
veiklos plano 05 programos „Kultūros veiklos plėtra“ 03 tikslo „Gerinti kultūros paslaugų įvairovę
ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų veiklą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą;
02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius
bendruomenės poreikiams tenkinti.
Įgyvendinimo pradžia – 2019 m. sausio 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.
Veiklos plano vykdytojas – Josvainių kultūros centras ir Josvainių kultūros centro Pernaravos
skyrius. Kultūros centro veikla organizuojama bendradarbiaujant su įvairiomis Josvainių ir Pernaravos
seniūnijose veikiančiomis įstaigomis bei organizacijomis.
Kultūros cento 2019 m. veiklos pagrindiniai uždaviniai: pasiūlyti bendruomenių interesus
tenkinančius, kokybiškus kultūrinius produktus, plėtoti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą, ugdyti
etninę savimonę, tęsti edukacinę veiklą, organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų
minėjimus, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą.
Pagrindiniai veiklos principai – teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė ir įvairovė,
profesionalumas. Glaudžiai bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis bei teritorijoje veikiančiomis
įstaigomis ir organizacijomis, sėkmingai įgyvendinti 2019 m. veiklos plano uždaviniai. Pagrindiniai
2019 m. kultūros centro veiklos akcentai: Josvainių miestelio 635-mečio minėjimo renginiai bei
Pernaravos karšto šviesuolės, visuomenininkės Jadvygos Juškytės 150-tųjų gimimo metinių minėjimo
šventė, krašto tradicijų tęstinumas, profesionalaus meno sklaida, mėgėjų meno tradicijos puoselėjimas
bei kolektyvų sceninio meistriškumo ugdymas, meninio lygio kėlimas, kultūriniai mainai bei
bendradarbiavimas.
Programos įgyvendinimo rezultatai:
Sudarytos palankios sąlygos Josvainių ir Pernaravos seniūnijų gyventojams dalyvauti
kultūriniame gyvenime: kultūros centre įvyko 148 įvairaus pobūdžio renginiai, 4 renginius organizavo
kiti rengėjai. Kultūros centre apsilankė 10 590 lankytojų, kurių 4 715 – vaikai ir jaunimas.
Kultūros centro 2019 m. veiklos programa metų eigoje buvo papildyta. Gautas papildomas
finansavimas pagal atskiras programas, rėmėjų lėšos, pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, leido
surengti veiklos plane nenumatytų renginių, pagerinti tradicinių renginių kokybę.
Didelis dėmesys skiriamas tautinio orumo, patriotiškumo ugdymui, pilietiškumo skatinimui –
surengti 27 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai. Stiprinamas dėmesys pasididžiavimo
savuoju kraštu ir krašto tradicijomis ugdymui ir skatinimui: įvairiomis veiklomis, koncertais,
parodomis paminėtas Josvainių miestelio 635-erių metų jubiliejus bei Pernaravos krašto
visuomenininkės Jadvygos Juškytės 150-tųjų gimimo metinių sukaktis.
Kultūros centras savo veikla tikslingai puoselėja etninę kultūrą – surengta 18 etninę kultūrą
propaguojančių renginių. Tradiciniai renginiai: Jonines, Užgavėnės, Advento vakarai, Atvelykio
popietės, liaudies pasakų vakarai, etninės edukacinės veiklos, liaudiškos muzikos kapelų šventė

„Svainių kviestinis“. Tęsiama Dainų švenčių tradicija. Josvainių kultūros centro mišrus vokalinis
ansamblis „Josva“ (vadovas V. Greičius) dalyvavo Respublikinėje senjorų dainų ir šokių šventėje „Mes
vėl kartu“, skirtoje J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
2019 m. aktyviai dirbta profesionalaus meno sklaidos linkme. Kultūros centre organizuota 10
renginių, iš jų 4 išvykose. Žiūrovams pasiūlyta įvairių žanrų profesionalaus meno atlikėjų programa.
Kultūros centre veikia 12 mėgėjų meno kolektyvų, 5 iš jų – Pernaravos skyriuje. Mėgėjų meno
veikloje dalyvavo 108 dalyviai, kurių 30 – vaikai ir jaunimas. Pasirodymų skaičius – 61, kurių 10 –
išvykose rajone, 6 – kitose šalies vietovėse. Surengtos 7 mėgėjų meno kūrybos darbų parodos.
Koncertuota ne tik Josvainių ir Pernaravos seniūnijose, rajoninėse šventėse bei renginiuose, bet ir
kituose šalies regionuose. Dalyvauta respublikiniuose ir regioniniuose festivaliuose, konkursuose –
laimėtos prizinės vietos. Moterų vokalinis ansamblis „Sonata“ (vadovas V. Greičius) Respublikiniame
vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Kur aukštas klevas“ laimėjo II vietą bei Regioniniame
vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Lakštingalėlė“ pelnė II laipsnio diplomą.
Plėtojama sociokultūrinė veikla: buvo organizuojami pramoginiai renginiai, vakaronės,
susitikimų vakarai, popietės, įvairios paskaitos, mokymai. Tęsiama edukacinė veikla, veikė 2 kūrybos
būreliai, kurie sudarė geras sąlygas kokybiškam laisvalaikio užimtumui. Suorganizuoti kiti 59 renginiai
bendruomenių poreikiams tenkinti, 23 – edukaciniai renginiai. Skatinant bendruomenės kūrybinį ir
kultūrinį aktyvumą, bendrų veiklų atsiradimą, parengtas ir sėkmingai įgyvendintas Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos finansuotas kultūros projektas „Kūrybiniai susitikimai“.
Stiprinamas dėmesys vaikų ir jaunimo veiklos organizavimui: veiklą tęsė 4 vaikų ir jaunimo
mėgėjų meno kolektyvai, surengti 22 renginiai, veikė Atvira erdvė jaunimui, kurios unikalių lankytojų
skaičius 2019 m. išaugo iki 190. Vykdoma projektinė veikla, skirta vaikų ir jaunimo kokybiškam
užimtumui užtikrinti bei saviraiškos galimybėms tobulinti. Parengti ir įgyvendinti du Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos finansuoti projektai: „Ateik, atrask ir pabandyk!“ ir „Širšė“.
Glaudus bendradarbiavimas tiek su ilgamečiais, tiek su naujais partneriais sąlygojo bendrų
veiklų, tenkinančių gyventojų kultūrinius ir sociokultūrinius poreikius, atsiradimą – kultūros centro
partnerystė vykdant etninės kultūros tradicijų puoselėjimo ir kraštotyros projektą „Protėvių takais“ bei
sveikatingumo projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Josvainių seniūnijoje“. 2019 m. užmegzti
partnerystės ryšiai su Tautinio atgimimo veikėjos Jadvygos Juškytės paramos fondu, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centru (kultūros projektas „Širšė“, meistriškumo kursai „Canto perfetto“). Puoselėjamas
draugiškas ryšys su rajono ir šalies kultūros įstaigomis, dalijamasi gerąja patirtimi, vykdomi kultūriniai
mainai.
Didelis dėmesys skiriamas centro veiklų viešinimui ir renginių anonsavimui kultūros centro
internetinėje svetainėje www.josvainiukultura.lt, rajoninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose.
Atokesnėse seniūnijų teritorijose platinamos afišos, lankstinukai/skrajutės.
Kultūros įstaigoje yra geros sąlygos kultūrinei veiklai vystyti – suburtas kompetentingas
kolektyvas. 2019 metais dirbo 14 darbuotojų, iš jų 10 kultūros ir meno srities specialistai. Viso kultūros
centre yra 8,95 etatai, 6,7 – kultūros ir meno darbuotojų etatai. Metų bėgyje 7 darbuotojai pabuvojo 22juose kompetencijų, profesinių įgūdžių tobulinimo seminaruose, mokymuose, konferencijose,
paskaitose bei pasitarimuose.
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