IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2018 M.
RITA GASIUKEVIČIENĖ,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė

Iš viso 2018 m. Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigos dalyvavo 176 projektų veikloje (jei tame pačiame projekte ar programoje dalyvavo
kelios švietimo įstaigos, projektas ar programa suskaičiuoti kelis kartus).
2018 m. aktyviausiai projektuose dalyvavo Ignalinos r. Vidiškių gimnazija (34 projektai), Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija (30 projektų) ir
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (29 projektai).

Projektų finansavimui 2018 m. panaudota 419 163,33 Eur, iš jų 22 311,77 Eur – savivaldybės ar pačių įstaigų skirtos lėšos, 396 851,56 Eur – projektų
finansavimui gautos lėšos ne iš savivaldybės ar švietimo įstaigos biudžeto: įvairių ES fondų, Finansų ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Švietimo ir
mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Kūno kultūros ir sporto departamento, Jaunimo reikalų
departamento, Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuro, Lietuvos kultūros tarybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, labdaros ir paramos
fondo „Švieskime vaikus“, Švenčionių rajono sporto centro, Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro, mokinių tėvų (turimais duomenimis,
mokinių tėvai per 2018 m. savo vaikų dalyvavimui įvairių mokomųjų dalykų projektuose, dažniausiai – dalyvio mokesčiui sumokėti, skyrė 2 483,4 Eur).
Daugiausiai lėšų 2018 m. projektams įgyvendinti panaudojo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (228 451,34 Eur), Ignalinos kultūros ir sporto
centras (55 031,23 Eur), Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija (50 620,03 Eur).
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Vykdytų
projektų
skaičius

Švietimo įstaigos pavadinimas

Per 2018 m.
finansavimui ne
iš mokyklos ar
savivaldybės
gautos lėšos, Eur

Per 2018 m.
skirtos mokyklos
ar savivaldybės
lėšos, Eur

Iš viso per
2018 m.,
Eur

Ugdytinių
skaičius
2018-09-01

Eur / mok.

Ignalinos gimnazija
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

21
30
34

22 682,81
45 450,78
4 580,14

2 096,34
5 169,25
3 188,24

24 779,15
50 620,03
7 768,38

265
142
245

93,51
356,48
31,71

Ignalinos r. Dūkšto mokykla
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla - daugiafunkcis centras

17
18

997,82
41 558,44

1 756,77
1 557,17

2 754,59
43 115,61

84
88

32,79
489,95

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

11

4 012,00

1 257,00

5 269,00

307

17,16

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

29

226 424,34

2 027,00

228 451,34

469

487,10

Ignalinos muzikos mokykla
Ignalinos kultūros ir sporto centras

6
9

154,00
49 771,23

0,00
5 260,00

154,00
55 031,23

165
338

0,93
162,81

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

1

1 220,00

0,00

1 220,00

176

396 851,56

22 311,77

419 163,33

1600

261,98

Iš viso

Pastaba. Ugdytinių skaičius „Iš viso“ skaičiuojamas tik bendrojo ugdymo mokyklų, nes neformaliojo švietimo mokyklas lanko tie patys vaikai.

__________________________________
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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATEIKTA INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTUOSE 2018 M.
Finansavimas
Švietimo
įstaiga

Ignalinos
gimnazija

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Visos finansavimui ne iš mokyklos ar
savivaldybės biudžeto (įstaigos
pavadinimas) gautos lėšos (Eur) ir/ar kita
nauda

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos
„Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva,
nes liudija“)

Nuo 2007 m.
sausio mėn.

2. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2018“

2018 m.

3. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų
programa

Lietuvos žaliųjų judėjimas,
2017–2018 m. m. Aplinkosauginio švietimo fondas
Žalioji vėliava ir sertifikatas

4. Jaunieji mokyklos paramedikai

2017–2018 m. m.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“
VšĮ „Mes Darom“
-

Iš jų
gauta
per
2018
metus,
Eur

Iš jų
Visos projekto finansavimui
skirta
mokyklos ir/ar savivaldybės
per 2018
(įstaigos pavadinimas)
metus,
skirtos lėšos (Eur)
Eur

-

-

-

-

-

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

145,00
145,00

Maltos ordino pagalbos tarnyba
Mokymai, 1050,81
1050,81

-

-

10,00

-

-

-

-

-

38,00

-

-

UAB „Advertis“
5. Konkursas „Olympis“

2018 m.
lapkritis

6. Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

2018 m.
lapkritis

7. Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“

2018 m. kovas

Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvai
10,00
Vilniaus universitetas
Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams
Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams
Mokinių tėvai
38,00
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Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
2018–2019 m. m. centras
Mokomoji ekspedicija į Lenkiją
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
9. „Nepamiršk parašiuto“
2018–2019 m. m.
ministerijos
Mokymai
10. XII vaikų ir jaunimo teatrų festivalis –
2018 m. sausis – Šiaulių moksleivių namai
kūrybinė laboratorija „Baltoji varnelė 2018“ spalis
8. Tarptautinis projektas „Paskui
paukščius“

11. „Ignalina pažįsta, kuria ir švenčia
valstybės atkūrimo 100-metį“
12. Tarptautinė, edukacinė stovykla –
festivalis „Troškimai“
13. 19-asis tarptautinis jaunimo teatrų
festivalis-kūrybinė laboratorija ,,Atžalyno
scena”

2018 m. vasaris
– balandis
2018 m. birželis
2018 m. gegužė

-

-

-

-

-

-

-

Ignalinos gimnazija
626,01

626,01

-

-

-

-

Ignalinos gimnazija
589,05

589,05

-

Ignalinos gimnazija
348,28

348,28

-

-

-

-

-

-

21584,00

-

-

Mokinių tėvų darbovietės
Pažintinės išvykos

-

-

-

Laisvės TV
4 susitikimai su įžymiais žmonėmis

-

-

-

Ignalinos kultūros ir sporto centras
Anykščių kultūros centras
Kretingos rajono kultūros centras
Europos parlamento biuras

14. „Mokykla – Europos Parlamento
ambasadorė“

2018–2019 m. m.

15. „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“

2017 m. rugsėjis
– 2018 m.
vasaris

16. „Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo
tarpmokyklinės strateginės partnerystės
projektas „Beyond Limits. Students and
teachers exchange examples of overcoming
difficult situations in national, natural and
personal contexts“
17. Visuotinė atvirų durų diena tėvų
darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“
18. „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

2017 m. rugsėjis
– 2020 m.
rugpjūtis
2018 m. birželis

2018–2019 m. m.

Mokymai
Kelionė į Strasbūrą (4 mokiniai ir
lydintis mokytojas)
Kelionė į Briuselį
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
6 edukacinės išvykos
Švietimo mainų paramos fondas
26980,00
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19. „Būk pilietiškas ir atsakingas“

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras
Mokymai
2018–2019 m. m. Londono programos fondas
2018 m. sausio
mėn.

20. Neformalaus ugdymosi programa „The
Duke of Edinburgh‘s International Award“
(DofE)
21. Projektų „Parama maisto produktais IV“, 2018 m. lapkritis
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
– gruodis
vykdymas

-

-

-

-

-

-

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

388,00
388,00

Iš viso 2018 m.: 22682,81
Ignalinos r.
Didžiasalio
„Ryto“
gimnazija

1. Kino edukacijos projektas „Kino klubas“

2018 m.

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.
gegužės mėn.

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.
lapkričio 2 d.

4. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos
„Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva,
nes liudija“, EKO drąsa)

Nuo 2007 m.
sausio mėn.

5. Projektas ,,Išmok plaukti“ (3–4 klasės
mokiniams)

6. Projektas „Mes rūšiuojam“
7. Smulkiosios elektros ir elektroninės
įrangos rinkimas
8. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2018“

Lietuvos kino centras
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
4183,98
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
4281,70
VšĮ „Drąsinkime ateitį“
-

Kūno kultūros ir sporto departamento prie
2018 m. rugsėjo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
– gruodžio mėn.
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
Nuo 2012 m.
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“
Nuo 2012 m.
UAB „EMP recycling“
lapkričio mėn.
VšĮ „Mes Darom“
2018 m.
-

Iš viso 2018 m.:

2096,34

-

-

-

256,87

-

-

144,84

-

-

-

-

-

Ignalinos r. Didžiasalio
- „Ryto“ gimnazija
191,06

191,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9. Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“

2018 m.

10. Projektas „Pažink valstybę“

2018 m.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija

-

-

-

-

Ignalinos r. Didžiasalio
„Ryto“ gimnazija
324,00

324,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,40

-

-

13,00

-

-

-

-

-

56,00

-

-

Ignalinos r. Didžiasalio
- „Ryto“ gimnazija
3036,55

3036,55

11. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos ranka“
12. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2018 m.
2018 m.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit
vaikus“
-

13. Etnokultūrinis projektas „Mūsų lobynai“ 2018 m.
14. Parama Rytų Lietuvos mokykloms
15. 2018 m. Kalbų Kengūros projektas

16. Konkursas „Olympis“
17. Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“
18. Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“

19. Projektas „Keramika grįžta į Didžiasalį“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras

Tautos Fondas
2018 m.
Kuprinės su mokymo priemonėmis
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams
2018 m.
Mokinių tėvai
18,40
UAB „Advertis“
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
2018 m. kovas,
nugalėtojams
lapkritis
Mokinių tėvai
13,00
Vilniaus universitetas
2018 m. lapkritis
Padėkos dalyviams
Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
2018 m. kovas
nugalėtojams
Mokinių tėvai
56,00
Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtros
lėšos
2018 m.
4252,30
Lietuvos valstybės biudžeto lėšos
750,40
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20. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos Nuo 2016 m.
ir technologinių mokslų priemonėmis“
spalio
21. Projektas „Jungtinis Lietuvos vaikų
choras“

2018 m.

22. Projektas „TEATRE auGINAME
ŽMOGŲ“

2018 m.

23. Projektas „Knyga ieško draugo“

2018 m.

24. „Praeities stiprybė – dabarčiai“

2018 m.

25. Socialinis projektas

2018 m.

26. Projektas „Ateities inžinieriai“.

2018 m.

27. Projektas „Aprėpti neaprėpiama“

2018 m.

28. Projektų „Parama maisto produktais IV“, 2018 m. lapkritis
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
– gruodis
vykdymas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
2666,84
2666,84
Muzikos mokykla „Ugnelė“
-

-

-

Ignalinos r. Didžiasalio
- „Ryto“ gimnazija
195,64

195,64

Lietuvos kultūros taryba ir Ignalinos
kultūros ir sporto centras

Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo
programa, Ignalinos r. savivaldybės
viešosios bibliotekos Didžiasalio filialas
Vilniaus universiteto istorijos fakultetas,
Kultūros ministerija
Europos socialinio fondo agentūros lėšos
1395,75
1395,75
VšĮ „Investuok Lietuvoje“
VšĮ „Meno bangos“
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

1422,00
1422,00

29. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir
naudojimo įpročius stiprinanti programa
Kultūros pasas

2018 m.
rugsėjis –
gruodis

30. Projektas „Tikslinių transporto
priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“

2018 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
185,00
185,00
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
40714,08
40 714,08
Iš viso 2018 m.: 45450,78

-

-

-

-

Iš viso 2018 m.:

5169,25
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Ignalinos r.
Vidiškių
gimnazija

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m.
rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
8693,93
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
6452,33
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.
lapkričio

4. Projektas ,,Išmok plaukti 8“ (2, 4 klasių
mokiniams)

2018 m.
rugsėjis –
lapkritis

5. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa „ŽIV/AIDS ir lytiniu keliu
plintančių infekcijų prevencijos priemonės
9–11 klasių moksleiviams“

2018 m. spalis
– gruodis

6. Projektas „Mokyklos – Europos
Parlamento ambasadorės“

2017 m.
rugsėjis – 2018
m. birželis

7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų
socialinių įgūdžių ugdymo programa
„Įveikiame kartu“

2018 m. gegužė
– gruodis

VšĮ „Vaiko labui“
Gaunama metodinė medžiaga

8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų
programa

2018 m. sausis
– gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas,
Aplinkosauginio švietimo fondas
Žalioji vėliava ir sertifikatas

9. Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto
veiklų, turizmo plėtojimo priemonių
finansavimo programa „Mokinių pleneras
„Pažinsi savo kraštą – pažinsi save“
10. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2018“

-

-

-

-

-

-

-

-

683,67

378,59
Ignalinos r. Vidiškių
- gimnazija

50,00
50,00

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

150,00
150,00

Europos Parlamentas
Įrengtas stendas

2018 m.
balandis –
gruodis
Nuo 2009 m.

VšĮ „Mes Darom“
-

-

-

Ignalinos r. Vidiškių
- gimnazija

-

28,00
28,00

Ignalinos r. Vidiškių
- gimnazija
115,00
Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija
400,00
-

-

115,00

400,00

-
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11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2018 m. sausis
– gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Projektas „Mokyklų bibliotekų mėnuo“

2018 m. spalis

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų
asociacija
-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos
raktas“
14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos
programa „Zipio draugai“
15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos
programa „Obuolio draugai“

2018 m.
lapkritis
2018 m.
rugsėjis –
gruodis
2018 m.
rugsėjis –
gruodis

16. Projektas „Pažink valstybę“

2018 m.

17. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2018 m. spalis

18. Programa „Paauglystės kryžkelės:
gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2018 m.

19. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo
žvilgsnis“

2018 m.

20. Vasaros stovykla socialiai remtiniems
vaikams

2018 m.
birželis

21. Projektas „Knygų Kalėdos“

2018 m.
lapkritis – 2019
m. sausis

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija
VšĮ „Vaiko labui“
Gaunama metodinė medžiaga
VšĮ „Vaiko labui“
Gaunama metodinė medžiaga
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija
110,04
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit
vaikus“
-

Ignalinos r. Vidiškių
- gimnazija

36,00
36,00

Ignalinos r. Vidiškių
- gimnazija
108,00

108,00

110,04

-

-

-

-

-

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA
Mokomoji medžiaga

-

-

-

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams,
kelionė į Slovakiją ir Austriją
Mokinių tėvai
26,00

26,00

-

-

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

274,40
274,40

Iniciatorė Lietuvos Respublikos
Prezidentė D. Grybauskaitė
Padovanota 19 knygų

-

-

-
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22. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“

2018 m.
lapkričio 12–18
d.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras
Lietuvoje
Šiaurės šalių asociacijų federacija
„Norden“

-

-

-

315,00

-

-

-

-

-

23. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir
naudojimo įpročius stiprinanti programa
Kultūros pasas

2018 m.
rugsėjis –
gruodis

24. Projektas „Kino klubai“

2018 m. spalis
– gruodis

25. Projektas „TEATRE auGINAME
ŽMOGŲ“

2018 m. spalis,
lapkritis

26. Projektas „Olimpinė savaitė“

2018 m. spalis

27. Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

2018 m.
lapkritis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
Švietimo informacinių technologijų
centras
315,00
Lietuvos kino centras
Rodomi kino filmai
Ignalinos kultūros ir sporto centras
-

Ignalinos r. Vidiškių
- gimnazija

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

-

-

-

-

-

246,00

-

-

62,00

-

-

90,00

-

-

Vilniaus universitetas
Padėkos dalyviams

12,00
12,00

UAB „Advertis“
28. Konkursas „Olympis“

2018 m. kovas,
lapkritis

29. Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“

2018 m. kovas

30. Tarptautinė olimpiada/konkursas
„KINGS“

2018 m.

Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvai
246,00
Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvai
62,00
UAB „Mokslo karaliai“
Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvai
90,00
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31. Tarptautinė internetinė
olimpiada/konkursas „Nalanda“
32. Projektas „Mokyklų aprūpinimas
gamtos ir technologinių mokslų
priemonėmis“
33. Projektų „Parama maisto produktais IV“,
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
vykdymas

2018 m.

Nuo 2016 m.
spalio

Europos nuotolinio mokymo centras
„Nalanda“
Padėkos dalyviams,
2,00
apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvai
2,00
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
2666,84
2666,84

2018 m. lapkritis
– gruodis

-

-

-

-

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

2014,84
2014,84

34. Visuotinė atvirų durų diena tėvų
darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“
Ignalinos r.
Dūkšto
mokykla

2018 m.
birželis

Mokinių tėvų darbovietės
Pažintinės išvykos

2018 m.

2. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos raktas“

2018 m.

3. Programa „Paauglystės kryžkelės:
gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2013–2018 m.

4. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos
„Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva,
nes liudija“)

Nuo 2005 m.
rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

5. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2018“

2018 m.
balandis

VšĮ „Mes darom“

6. Projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje“ (2–4 klasių mokiniams)

2018 m. kovas
– lapkritis
2018 m. kovas
– gruodis

-

-

Iš viso 2018 m: 4580,14

Iš viso 2018 m.:

3188,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VŠĮ Paramos vaikams centras
Mokymai, konsultacijos,
mokomoji medžiaga
Tarptautinė istorinio teisingumo komisija
-

1. Programa „Antras žingsnis“

7. Projektas „Puoselėkime lietuvių tautines
tradicijas nuo mažų dienų“

-

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA
Mokomoji medžiaga

-

Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
-

Ignalinos r. Dūkšto
- mokykla

123,0
123,0

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

585,0
585,0
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8. Projektas „Mes rūšiuojam“

2018 m. sausis
– gruodis

9. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“

Nuo 2013 m.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“
71,64
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
3182,78

10. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2013 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
2325,15

11. Projektas „TEATRE auGINAME
ŽMOGŲ“

2018 m. spalis lapkritis

Ignalinos kultūros ir sporto centras
nemokami spektakliai mokiniams ir
mokytojams

12. Vasaros stovykla socialiai remtiniems
vaikams

2018 m.
birželis

-

13. Konkursas „Olympis“

2018 m.
lapkritis

UAB „Advertis“
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams
Mokinių tėvai
30,0

14. Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

2018 m.
lapkritis

Vilniaus universitetas

15. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir
naudojimo įpročius stiprinanti programa
Kultūros pasas

2018 m.
rugsėjis –
gruodis

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

71,64

-

-

643,0

-

-

143,18

-

-

Ignalinos r. Dūkšto
- mokykla

39,77
39,77

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

252,00
252,00

16. Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“

2018 m. kovas

Padėkos dalyviams
80,0
Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams
Mokinių tėvai
30,00

30,0

-

-

-

-

-

80,0

30,00

-

-

-
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17. Projektų „Parama maisto produktais IV“, 2018 m. lapkritis
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
– gruodis
vykdymas

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

757,00
-

Iš viso 2018 m.:
Ignalinos r.
1. Ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir
Naujojo
tobulinimas (sėdmaišių įsigijimas)
Daugėliškio
mokykla daugiafunkcis
centras
2. Projektas „Mes rūšiuojam“

2018 m.
balandis

Iš viso 2018 m.:

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija
299, 00

Nuo 2010 m.

3. „Sveikatiada“

Nuo 2010 m.
gruodžio mėn.

4. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“

Nuo 2010 m.
lapkričio 2 d.

5. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.
gruodžio 1 d.

6. Projektas ,,Išmok plaukti 8“ (2–4 klasių
mokiniams)

2018 m. kovas
– gegužė,
rugsėjis –
gruodis

7. Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra 2018“

-

997,82

2018 m. kovas

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“
110,69
Labdaros ir paramos fondas „Maisto
bankas“
Gautos metodinės rekomendacijos
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
3852,10
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
2196,85
Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams, prizai
Mokinių tėvai, globėjai
16,00

1756,77

299,00

24,84

-

-

-

-

-

422,90

-

-

187,91

-

-

Ignalinos r. Naujojo
Daugėliškio mokykladaugiafunkcis centras
62,57

62,57

-

-
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8. Konkursas „Olympis 2018“

2018 m. kovas,
lapkritis

9. Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

2018 m.
lapkritis

10. Projektas „Pažink valstybę“

Nuo 2017 m.
rugsėjo

11. Šiuolaikiški stilizuoti tautiniai kostiumai
Lietuvos vaikams (6 komplektai)

2018 m.
balandis

12. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos
raktas“

2018 m.
lapkritis

13. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2018 m.
rugsėjis
Nuo 2017 m.
lapkritis,
gruodis
2018 m.
balandis

14. Projektas „Knygų Kalėdos“
15. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2018“
16. Vasaros stovykla socialiai remtiniems
vaikams

2018 m. birželis

UAB „Advertis“
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams
Mokinių tėvai, globėjai
153,00
Vilniaus universitetas
Padėkos dalyviams
Ugdymo plėtotės centras
147,66
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime
vaikus“
348,48
Tarptautinė istorinio teisingumo komisija
Organizacija „Gelbėkit vaikus“
Iniciatorė Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Padovanota knygų už 207,29
VšĮ „Mes Darom“
-

153,00

-

-

-

-

-

96,16

-

-

348,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,65
Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

271,60
271,60

17. Projektų „Parama maisto produktais IV“, 2018 m. lapkritis
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
– gruodis
vykdymas

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

924,00
924,00

18. Projektas „Tikslinių transporto
priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“

2018 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
40232,50
40 232,50
Iš viso 2018 m.: 41558,44

-

-

Iš viso 2018 m.:

1557,17
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Ignalinos
„Šaltinėlio“
mokykla

1. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“
2. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“
3. Akcija „Padėk beglobiams gyvūnams“
4. Akcija „Padėk paukšteliams ir
žvėreliams“
5. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2018“

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
2250,00
programa (nacionalinė parama)
60786,17
Europos žemės ūkio orientavimo ir
Nuo
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
1650,00
2012-02-01
programa (nacionalinė parama)
14529,57
Savanorystės projektas
2018 m. rugsėjis
Savanorystės projektas
2018 m. vasaris
VšĮ „Mes darom“
2018 m. balandis
Nuo
2007-02-01

6.Tarptautinė ankstyvosios prevencijos
programa „Zipio draugai“

2018–2019 m. m.

7. Projektas ,,Sveikatiada“

Nuo 2013 m.
gruodžio

8. „Mes rūšiuojam“
9. Respublikinis ikimokyklinių ugdymo
įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai
moko“
10. Tarptautinis švietimo įstaigų
bendruomenių ekologinis-socialinis
švietimo projektas „Saulėto oranžinio
traukinio kelionė“

Nuo 2016 m.
sausio

2018 m.

2018 m.

2018 m. lapkritis
11. Projektų „Parama maisto produktais IV“,
– gruodis
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
vykdymas

VšĮ „Vaiko labui“
Gaunama metodinė medžiaga
112,00
-

112,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ignalinos „Šaltinėlio“
- mokykla

-

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“
Kelmės r. pedagoginė psichologinė
tarnyba
Gaunama metodinė medžiaga
Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“
-

-

-

-

-

-

-

-

Ignalinos „Šaltinėlio“
- mokykla

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

1257,00
1257,00

Iš viso 2018 m.: 4012,00

Iš viso 2018 m.:

1257,00
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Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
2732,00
programa (nacionalinė parama)
21528,00

-

-

2. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
1300,00
programa (nacionalinė parama)
22296,00

-

-

3. Savanorystės projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2017“.

2018 m.
balandis

4. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos
„Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva,
nes liudija“)

Nuo 2008 m.

Ignalinos
1. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
Česlovo
švietimo įstaigose paramos programa
Kudabos
progimnazija „Pienas vaikams“

5. „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m.

VšĮ „Mes darom“
VšĮ „Drąsinkime ateitį“
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“

Ignalinos Česlovo
- Kudabos progimnazija

-

Ignalinos Česlovo
- Kudabos progimnazija
50,00

50,00

-

-

-

-

-

-

130,00

130,00

-

-

6. Smulkiosios elektros ir elektroninės
įrangos rinkimas

Nuo 2012 m.

7. Projektas „Leiskime laiką kitaip“

2018 m.
rugsėjis –
gruodis

8. Projektas „Išmok plaukti“ (2 kl.
mokiniams)

2018 m.
rugsėjis –
gruodis
2018 m.

UAB „EMP recycling“
Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Plaukimo pamokos

9. Vasaros stovykla socialiai remtiniems
vaikams

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

-

10. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“

2018 m.
lapkričio mėn.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras
Lietuvoje. Šiaurės šalių asociacijų
federacija „Norden“

-

-

-

-
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11. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo
žvilgsnis“

2018 m. sausis
– kovas

2018 m. sausis
– kovas
12. 2018 m. Gamtos Kengūros projektas

13. 2018 m. Istorijos Kengūros projektas

14. 2018 m. Kalbų Kengūros (anglų k.)
projektas

2018 m. sausis
– kovas

2018 m. sausis
– kovas

2018 m. kovas
15. 2018 m. Kalbų Kengūros (lietuvių k.)
projektas

16. Konkursas „Olympis“

2018 m. kovas,
lapkritis
2018 m. kovas

17. Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“
18. Informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

2018 m.
lapkritis

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams
40,00
Mokinių tėvai
40,00
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams,
kelionė į Estiją 120,00
Mokinių tėvai
120,00
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams
42,00
Mokinių tėvai
42,00
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams
23,00
Mokinių tėvai
23,00
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
Padėkos dalyviams
50,00
Mokinių tėvai
50,00
UAB „Advertis“
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams 1300,00
Mokinių tėvai
1300,00
Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
18,00
nugalėtojams
Mokinių tėvai
18,00
Vilniaus universitetas
Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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19. Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos
Česlovo Kudabos progimnazijoje

Nuo 2018 m.
rugsėjo mėn.

20. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologijų mokslų priemonėmis
21. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II
(socialinio ir emocinio ugdymo programa
LIONS QUEST)
22. Tarptautinė programa „Obuolio
draugai“

Nuo 2018 m.

23. Projektas „Sveikatiada“

Nuo 2017 m.

Nuo 2018 m.

Nuo 2018 m.

Europos Sąjungos fondai,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
175000,00
lėšos
358491,00
Europos Sąjungos fondai
3190,00
3190,00
Europos Sąjungos fondai
1250,00 1250,00
VšĮ „Vaiko labui“
VšĮ „Tikra mityba“
-

24. Projektų „Parama maisto produktais IV“, 2018 m. lapkritis
„Parama higienos prekėmis“ priemonių
– gruodis
vykdymas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

1847,00
1847,00

25. Projektas „Informatika pradiniame
ugdyme“

Nuo 2018 m.
rugsėjo mėn.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos Ugdymo plėtotės centras

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iš viso 2018 m.:

2027,00

-

26. Tarptautinė olimpiada/konkursas
„KINGS“

2018 m.

27. Visuotinė atvirų durų diena tėvų
darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2018 m.
birželis

28. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir
naudojimo įpročius stiprinanti programa
Kultūros pasas

2018 m.
rugsėjis –
gruodis

29. Projektas „Tikslinių transporto
priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“

2018 m.

UAB „Mokslo karaliai“
Padėkos dalyviams,
apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvai
100,00
Mokinių tėvų darbovietės
Pažintinės išvykos

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
1022,00
1022,00
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
40237,34
40 237,34
Iš viso 2018 m.: 226424,34
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Ignalinos
muzikos
mokykla

1. Projektas „Ignalina pažįsta, kuria ir
švenčia valstybės atkūrimo šimtmetį“

2018 m. vasaris
– kovas

2. Tarptautinis seminaras – praktikumas
„Pramoginė muzika akordeonui“

2018-03-28

3. Respublikinis seminaras – praktikumas
„Dainavimo džiaugsmas“

2018-04-13

4. Projektas „Dvarų istorijos žadina
vaizduotę“

2018-08-28

5. Kūrybinė stovykla „Linksmasis
akordeonas“

2018 m.
birželis

6. Respublikinis seminaras – praktikumas
„Jaunojo pianisto ugdymas muzikos
mokykloje“

2018-11-28

Lietuvos kultūros taryba
Repeticijos, koncertai
Dalyvių įmokos
50,00
Dalyvių įmokos
64,00
Lietuvos kultūros taryba
Surengtas koncertas
-

Dalyvių įmokos
40,00
Iš viso 2018 m.:

Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

1. XI Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių
I etapo varžybų organizavimas

2018 m
balandis –
birželis

Kūno kultūros ir sporto departamentas
922,00

2. Projektas „Ignalina pažįsta, kuria ir
švenčia valstybės atkūrimo 100-metį“

2018-01-02 –
2018-05-20

Lietuvos kultūros taryba

3. Projektas „Atrask save“

2016-10-01 –
2018-09-01

4. Dviračių įsigijimui, dviračių sporto šakos
populiarinimui

2018-04
2018-06-31

5. Jaunimo gyvos muzikos festivalis
„Osmosas – 12“

2018 m
balandis –
lapkritis

8000,00

-

-

-

Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokykla
50,00
Pranešimai, mokymai,
pažymėjimai
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokykla
64,00
Pranešimai, mokymai,
pažymėjimai
-

-

-

-

Ignalinos Miko Petrausko
- muzikos mokykla
Repeticijos, koncertai
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokykla
40,00
Pranešimai, mokymai,
pažymėjimai
154,00
Iš viso 2018 m.:

-

-

0,00

922,00

-

-

8000,00

-

-

-

-

-

-

500,00

500,00

Jaunimo reikalų departamentas prie
socialinės apsaugos ministerijos
5000,00
5000,00
Kūno kultūros ir sporto departamentas
3500,00
3500,00
Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija
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6. Inovacijų taikymas organizuojant
Ignalinos krašto tradicinius renginius

2017-09-21
2018-09-30

7. LLI-402 „Sport for Social Inclusion of
At-risk Teenagers“. Rizikos grupės jaunimo
socialinė įtrauktis, pagrįsta sportine veikla

2018-04-01
2020-03-30

8. Projektas „Teatre auginame žmogų“

2018-09-01
2018-12-15

Nacionalinė mokėjimo agentūra

3754,43

-

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
8521,00
142034,99

-

6756,20

Lietuvos kultūros taryba
4400,00

4400,00

-

-

-

Švenčionių rajono sporto centras
4924,80
9.,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje“

2018-03 –
2018-12

Lietuvos plaukimo federacijos
informacijos ir paslaugų biuras

Ignalinos rajono
savivaldybės
15673,80
administracija
10209,00
Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir
4760,00
turizmo centras
540,00
Iš viso 2018 m.: 49771,23

Ignalinos
rajono
švietimo
pagalbos
tarnyba

1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas
3“ penkių specializuotų knygų pristatymas
švietimo bendruomenei

2018 m.
rugsėjo – 2019
m. sausio mėn

4760,00

Iš viso 2018 m.:

5260,00
-

Europos sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos
1220,00

1220,00

-

Iš viso 2018 m.:

1220,00

Iš viso 2018 m.:

-
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