
Etninės kultūros veiklos planas /Jonavos rajonas, 2016 m./ 

Sausis                                  Seminaras-praktikumas „Tradicinio dainavimo mokymai“ Jonavos 

                                        kultūros centre 

Sausis                     Antano Kirvelevičiaus senųjų muzikos instrumentų paroda Jonavos 

                                        krašto muziejuje 

Sausis                              Edukaciniai užsiėmimai „Kraičio skrynią atvėrus“ Jonavos krašto 

                                         muziejuje 

                                        Edukaciniai užsiėmimai „Ką mums kalba senieji daiktai?“ Jonavos 

                                        krašto muziejuje 

 

Sausis                              Trys karaliai. Teatralizuotos vaikštynės, aplankant  Upninkų kaimo 

                                         įstaigas ir gyventojus 

Sausis                    Liaudiška vakaronė  „Šokių sūkury“  Liepių kultūros centre 

Sausis                    Karpinių paroda Kuigalių kultūros centre 

Vasaris                             Edukaciniai užsiėmimai „Vytinių, pintinių ir rinktinių juostų audimas ir  

                                         pynimas“ Jonavos krašto muziejuje,  Jonavos rajono mokyklose 

 

                             Edukaciniai užsiėmimai „Margučių marginimas vašku“ Jonavos krašto 

                                         Muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

 

                     Edukaciniai užsiėmimai „Vilniaus verbų rišimas: plokščiosios ir  

                                          figūrinės verbos“ Jonavos krašto muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

                                      

                                          Pranešimai „Šeimos vertė“  (etnografinės ekspedicijos medžiaga) 

                                          Jonavos krašto muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

                                            

                                           Edukaciniai užsiėmimai „Lietuvio namai namučiai“ Jonavos krašto 

                                           muziejuje 

 

 Vasaris                                     Edukacinė vakaronė „Duonos kelias“ Juškonių kultūros centre 

 

Vasaris                                Užgavėnių kaukių paroda – konkursas Ruklos kultūros centre 

 

Vasaris                                Paskaita „Užgavėnių tradicijos“ Ruklos kultūros centre  

 

Vasaris                                Užgavėnių šventė ,,Meška šoka kudlos dulka ...”  Šveicarijos kultūros 

                                            centro aikštelėje 

 

Vasaris  Užgavėnės: persirengėlių vaikštynės,  kaukių paroda, Užgavėnių rateliai 

                                            ir žaidimai, dainos, kapelų pagrojimai Upninkų kaime 



  

Vasaris                                     Užgavėnių šventė Jonavoje, Liepių, Kulvos, Panoterių, Čičinų,  

                                            Upninkų, Kuigalių, Bukonių, Juškonių, Užusalių, Žeimių, Šilų 

                                             kaimuose 

Kovas                                  Edukaciniai užsiėmimai „Margučių marginimas vašku“ Jonavos krašto 

                                             muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

 

                                            Edukaciniai užsiėmimai „Vilniaus verbų rišimas: plokščiosios ir  

                                            figūrinės verbos“ Jonavos krašto muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

 

                                            Edukaciniai užsiėmimai „Vytinių, pintinių ir rinktinių juostų audimas ir  

                                            pynimas“ Jonavos krašto muziejuje,  Jonavos rajono mokyklose 

 

                                            Pranešimai „Šeimos vertė“  (etnografinės ekspedicijos medžiaga) 

                                             Jonavos krašto muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

 

                                            Edukaciniai užsiėmimai „Džiaugsmingas Velykų rytmetys“ Jonavos 

                                            krašto muziejuje 

 

                                            Edukaciniai užsiėmimai „Paukščių sugrįžtuvės“. Jonavos krašto  

                                            muziejuje 

 

                                           Vilniaus verbų, vašku margintų ir skutinėtų margučių paroda Jonavos 

                                            krašto muziejuje 

 

Kovas                                 Margučių paroda ir margučių ridenimo popietė vaikams Upninkų  

                                            kultūros centre 

 

Kovas                                   Edukacinė kiaušinių marginimo popietė vaikams Panoterių 

                                             kultūros centre 

 

Kovas                                   Rytmetis vaikams  „Kaziuko kermošius“  Šveicarijos  kultūros centre   

 

Kovas                                   Pempės diena „Parlėks pempė kuoduotoji “ Upninkų kultūros centre 

 

Kovas                                         Pavasario lygiadienio šventė „Paukščius pasitinkant“ Juškonių 

                                              kultūros centre 

 

Kovas                                   Praktinė edukacinė pamoka „Margučio margumynai“ Šilų kultūros 

                                              centre   

 

Kovas                                   Romansų vakaras  „Ar tu prisimeni?“ Šilų kultūros centre 

 

Kovas                                          Edukacinė programa „Kiaušinių marginimo būdai“ Bukonių 



                                              kultūros centre  

 

Kovas                                    Kaziuko mugė „Kaziukinė“ Kuigalių kaime 

 

Kovas                                     Šventė visai šeimai „Gandrinės“ Šveicarijos kultūros centre 

 

Kovas                                            Edukacinė popietė „Margučių kraitelė“ Čičinų kultūros centre 

 

Kovas                                     Vakaronė ,,Verba plaka" Užusalių kultūros centre  

 

Balandis                                         Jonavos krašto sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinių  

                                                amatininkų darbų paroda  Jonavos krašto muziejuje  

 

                                                Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“  

                                                rajoninis turas Jonavos krašto muziejuje 

                                 

Balandis                                       Edukacinė popietė „Gamtos dovanos“ Čičinų kultūros centre  

 

Balandis                                   Renginys „Pirmosios vagos arimo papročiai“ Juškonių kultūros 

                                                 centre  

 

Balandis                                   Šv. Velykų margučių paroda Ruklos kultūros centre 

 

Balandis                                   Paskaita „Šv. Velykų ir velykinių margučių marginimo ypatumai“  

                                                 Ruklos kultūros centre 

 

Balandis                                   Vakaronė „Verba plaka“, kiaušinių marginimas Užusalių kultūros  

                                                 centre 

 

Balandis                                   Jurginių šventė ,,Jurgi, Jurgeli...“ Panoterių kultūros centre 

 

Balandis                                   Margučių šventė vaikams „Zuikio margučiai“ Kulvos kultūros 

                                                 centre 

 

Balandis                                   Edukacinis seminaras „Velykinių atvirukų gamyba“ Kuigaliuose 

 

Balandis                                   Margučių ridenimo šventė „Rid rid margučiai“ Šveicarijos kaime 

 

Balandis                                   Atvelykio popietė vaikams „Vaikų velykėlės“  Kuigalių kultūros 

                                                 centre 

 

Balandis                                   Rajoninė liaudiškų kapelų šventė „Trenk polkutę“ Jonavos kultūros 

                                                 centre 

 



 Balandis                                  Rajoninė vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių šventė-konkursas 

                                                „Čyru vyru pavasaris“ Jonavos kultūros centre  

 

 Gegužė                                   Baigiamasis projekto „Tradicinių amatų gaivinimas Jonavos rajone“  

                                                renginys „Amatų kiemas“ Jonavos krašto muziejuje 

                                            

 

Gegužė                                            Sekminės, bendruomenės sambūris Liepių  kaimo  parke 

 

Gegužė                                    Vaikų ir jaunimo tradicinė etninė šventė ,,Gandro lizdas sodyboje" 

                                                Užusalių kultūros centre 

 

Gegužė                                     Gegužinės  Jonavoje, Liepių, Kunigiškių, Petrašiūnų, Juškonių,  

                                                 Keižonių, Kalnėnų, Kulvos, Upninkų kaimuose. 

 

Gegužė                                     Sekminių šventė „Sekminių vainikas“  Kulvos  kultūros centre 

 

Birželis                                     Edukaciniai užsiėmimai „Švento Jono vakarėlį“ Jonavos krašto 

                                                  muziejuje  

 

Birželis                                     Edukaciniai užsiėmimai: kupoliavimas, vainikėlių pynimas, lauželių 

                                                  krovimas Užusalių kaime 

 

Birželis                                     Vaikų vasaros stovykla „Tautodailės sodelis“ Čičinų kultūros centre 

Birželis                                     Joninių šventė Jonavoje, Kulvos, Upninkų, Panoterių, Čičinų, 

                                                 Bukonių, Juškonių, Užusalių, Šveicarijos kaimuose 

 

Liepa                                        Tautodailininkų Mačiulių šeimos tapybos darbų paroda Jonavos 

                                                  krašto muziejuje  

 

Liepa                                       Bendruomenės šventė „Liepų žydėjimas“ Liepių bendruomenės  

                                                 namuose 

 

Liepa                                       Kraštiečių šventė „Tėviškės taku pareisim“ Čičinų kultūros centre 

 

Liepa                                       Liaudiškų šokių vakaras  Aklojo ežero kaime 

 

Liepa       Oninių šventė „Beržų paunksmėje“ Kulvos seniūnijos, Ručiūnų 

                                                 kaimo beržynėlyje 

  

Liepa                                                Oninių šventė „Kai liepos žydi“ Bukonių kultūros centre 

 

Rugpjūtis                                Edukacinė etninės kultūros stovykla vaikams  „Pasibūkim ant  ulyčios 



                                              Jonavos r., Skrebinų kaimo turizmo sodyboje 

 

Rugpjūtis                              Etnografinė ekspedicija „Gyvenimo ciklo papročiai: laidojimo 

                                              apeigos Jonavos rajone“. Jonavos krašto muziejus 

  

 Rugpjūtis                              Žolinės šventė Ruklos, Bukonių, Juškonių kultūros centruose 

 

Rugpjūtis                               Popietė, skirta Žolinei „Po lapelį, po žiedelį“ Kulvos kultūros centre 

 

Rugpjūtis                                     Edukacinė popietė vaikams „Žali žolynėliai“ Liepių kultūros centre 

 

Rugpjūtis                                     Respublikinė kaimo kapelų šventė-varžytuvės  „Vakaruškos“ Liepių  

                                               kaimo parke 

Rugsėjis                                 Projekto „Nuo interpretacijos link tradicijos“ atidarymo renginys 

 

Rugsėjis                                 Pranešimai „Priešistorinės keramikos rekonstrukcija.  

                                               Eksperimentinė archeologija Lietuvoje"  

                                               Jonavos krašto muziejuje 

 

Rugsėjis                                 Edukaciniai užsiėmimai „Senosios keramikos amato rekonstravimas 

                                               šiandien : akmens amžiaus pabaiga – vėlyvieji viduramžiai“ 

                                               Jonavos krašto  muziejuje 

 

Rugsėjis                                 Edukaciniai užsiėmimai „Duonos kelias iki stalo“ Jonavos krašto 

                                               Muziejuje 

 

                                               Edukaciniai užsiėmimai „Senosios matavimo sistemos“ Jonavos 

                                               krašto muziejuje 

 

Rugsėjis     Šventė, skirta A. Kulviečiui atminti „Atgaivink ir išsaugok protėvių  

                                               palikimą“ Kulvos kultūros centre 

 

Rugsėjis                                Tradicinė rudens šventė „Štetl Jonava“ Jonavoje 

 

Rugsėjis                                      Vakaronė „Bobų vasara“ Juškonių kultūros centre 

 

Rugsėjis                                      Šv. Mykolo dienos mugė Liepių kultūros centre  

 

Rugsėjis                                Bendruomenės šventė „Mykolinės“  Upninkų kultūros centre 

 

Spalis                                    Pranešimas „Bičių gyvenimo modelis“ Jonavos krašto muziejuje 

 

Spalis                                    Pranešimai EKGT rengiamam seminarų ciklui „Etninė kultūra 

                                                  bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“, skirtoje Bendruomenių m. 



                                                  „Tradiciniai amatai ir tautodailė šeimos ir bendruomenės  gyvenime”. 

                                             „Etninės kultūros jungtis tarp mokyklos ir bendruomenės“, Jonavos 

                                              krašto muziejus 

 

Spalis                                    Pranešimai „Gyvenimo ciklo papročiai: laidojimo apeigos“ Jonavos 

                                              krašto muziejuje, Jonavos rajono mokyklose (etnografinės ekspedicijos 

                                              medžiaga)  

 

                                             Edukaciniai užsiėmimai „Žvakių liejimas“ Jonavos krašto muziejuje, 

                                                      Jonavos rajono mokyklose 

 

Spalis                                         Popietė vaikams  „Lietuvos paukščiai“ Bukonių kultūros centre 

 

Lapkritis                              Pranešimai „Tautinio savitumo inspiracijos, integruotos modernioje 

                                             madoje" Jonavos krašto muziejuje 

 

Lapkritis                              Kūrybinės grupės A-Twins kolekcijos „Archajiški sodai“ fotografijų 

                                            paroda Jonavos krašto muziejuje 

 

Lapkritis                              Kūrybinės dirbtuvės „Moderni lietuvybė: etnotatuiruotės“  

 

Lapkritis                              Pranešimai „Gyvenimo ciklo papročiai: laidojimo apeigos“ etnografinės 

                                             ekspedicijos medžiaga) Jonavos krašto muziejuje 

 

Lapkritis                              Edukaciniai užsiėmimai „Šiaudiniai eglutės žaislai“ Jonavos krašto 

                                             muziejuje 

 

Lapkritis                              „Baltojo oželio“  ir Jonavos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio 

                                            „Ramtatukai“ gimtadienio šventė Jonavos kultūros centre 

 

Lapkritis                                     Bendruomenės šventė „Rudens kraitė“ Bukonių kultūros centre 

 

Lapkritis                               Aukštaitiškos polkos varžytuvės „ Smagiausia pora “ Upninkų kultūros 

                                              centre  

Lapkritis                               Edukacinė popietė vaikams „Tautosaka vaikų darbuose“ Čičinų 

                                              kultūros centre 

Lapkritis                                     Bendruomenės sambūris „Pilni aruodai“ Juškonių kultūros centre 

 

Lapkritis                               Saulės grįžtuvių laukimas - vakaronė „Šv. Andriejus“ Juškonių  

                                              kultūros centre 

 

Lapkritis                               „Ožio diena“ Juškonių kultūros centre 

 

Lapkritis                               Edukacinė advento vainikų pynimo popietė vaikams Panoterių kultūros  



                                             centre 

 

Lapkritis                              „Baltojo oželio“ šventė vaikams Šveicarijos kultūros centre 

 

Gruodis                                 Pranešimai „Sodas ir visata“ Jonavos krašto  muziejuje 

                                            

Gruodis                                 Edukaciniai užsiėmimai „Šiaudiniai eglutės žaislai“ Jonavos krašto 

                                              muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

                  

                                              Edukaciniai užsiėmimai „Šiaudinių sodų rišimas“ Jonavos krašto 

                                              muziejuje 

 

                                              Edukaciniai užsiėmimai „Iš auksinio šiaudo: Kalėdų žvaigždė“ 

                                              Jonavos krašto muziejuje, Jonavos rajono mokyklose 

 

Gruodis                                 Adventiniai edukaciniai vakarojimai su liaudies menininkais:  

                                              verpimas, mezgimas, karpymas, siuvinėjimas, juostų, vainikų pynimas,  

                                              Advento  ir Kalėdinių dainų mokymas Užusalių kultūros centre 

 

Gruodis                                       Edukacinė popietė „Advento vakarai“, rajono tautodailininkų darbų  

                                              paroda „Iš kartos į kartą“ Čičinų kultūros centre 
 

Gruodis                                  Advento vakarai Jonavos, Kulvos, Panoterių, Čičinų, Ruklos, 

                                               Kuigalių, Šilų, Liepių, Bukonių, Šveicarijos, Juškonių, Užusalių 

                                               kultūros centruose. 

 

Gruodis                                  Užusalių krašto liaudies menininkų paroda Užusalių kultūros centre 

 

 

Tarptautiniai festivaliai: 

 

Gegužės  20 – 22 d.                       Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Siūlai, siūlai,  

                                                       susivykit“.  

                                                       Organizatorius – Jonavos  rajono savivaldybės kultūros centras. 

                                                       Kontaktai: Žeimių g. 15, LT – 55158, Jonava; tel.: (349) 51848. 

 

 

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė-vadybininkė  

Judita Margevičienė 

 

Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė Rasa Libienė 

 

 

 


