2014-01-01 – 2014-12-31

Švietimo įstaigų projektinė veikla 2014 m.
(nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.)
Finansavimas

Švietimo
įstaiga

Ignalinos
gimnazija

Projekto pavadinimas

Projekto
pradžios ir
pabaigos data

1. „Pabūkime kartu“

Nuo 2014-0901 iki 2014-1128

2. Projektas „Lyderių laikas 2“

2012 – 2014 m.

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

Nuo 2007 m.
sausio mėn.

4. „Saugiausia Ignalinos rajono mokykla“

2014 m.

5. Comenius Regio partnerystės projektas
„Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“

2013 – 2015 m.

6. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (III
etapas)

2014 m.

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos
(savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos
(iš kur ir kiek), Lt

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija
3000,00 Lt
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai, konsultavimas,
neformaliosios studijos, stažuotės
Lenkijoje, Vokietijoje, Estijoje,
Suomijoje
VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji
ištekliai)
Utenos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Ignalinos rajono policijos
komisariatas
Švietimo mainų paramos fondas
19998,15
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija
23448,00 Lt
(3 mėn. stažuotėms)

Visos projekto
laikotarpiui
kofinansavimui
ar papildomoms
veikloms skirtos
mokyklos
(savivaldybės)
lėšos, Lt

Iš jų skirta
per 2014
metus, Lt

3000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17725,51

15828,95

11865,27

23448,00

-

-

Iš jų gauta
per 2014
metus, Lt
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7. Akcija „Darom – 2014“

2014 m.

8. „Olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“

2014 m.

9. Sėkmingo verslo ASISTENTAS. Skrydis
verslo klase

2014 m. kovas
– 2015 m.
kovas

10. Projektas „Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame
mokyme“ (I etapas)
11. „Darni mokykla“
12. Gamtosauginės mokyklos „Žalioji
vėliava“

-

-

-

-

-

-

Asociacija „Teisėtvarka“ Europos
regioninės plėtros fondas
Nemokamos konsultacijos mokiniams

-

-

-

2014 m.
rugsėjis – 2015
m. balandis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
Dvi nemokamos išvykos mokiniams

-

-

-

2014 m.
rugsėjis – 2015
m. kovas
2013 m. vasaris
– 2014 m.
gruodis

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Mokymai, seminarai

-

-

-

-

-

1000,00

1000,00

-

-

-

-

-

-

1000,00

-

-

-

-

-

45 173,51 Iš viso 2014 m.:

12 865,27

13. „Mes rūšiuojam“

2014 m.
rugsėjis – 2015
m. sausis

14. Tarptautinis projektas „Paskui
paukščius“

Nuo 2012 m.

15. „TEO moksleivių bėgimas“

2014 m.
rugsėjis

16. Projektas „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Savanorystės projektas „Mes darom“

Nuo 2012 m.

LTOK
-

Gamintojų ir importuotojų asociacija
Ir Eksplotuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo asociacija
Už sukauptus taškus gauta sporto
inventorius (badmintono rinkinys ir 2
laikmačiai) ir 3 knygos
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
Mokomosios ekskursijos į užsienį
TEO
„SCHOOLproud“
1000,00 Lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru
Mokymai, konsultantai ugdymui,
nešiojamas kompiuteris
Iš viso 2014 m.:
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Ignalinos r.
Didžiasalio
„Ryto“
gimnazija

1. Projektas „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Nuo 2012 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 2“ (3-4 klasės
mokiniams)

2013 m.
rugsėjo mėn. –
gruodžio mėn.

6. Projektas „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m.

7. Smulkiosios elektros ir elektroninės
įrangos rinkimas

Nuo 2012 m.
lapkričio mėn.

8. Akcija „DAROM 2014“

Nuo 2009 m.

9. Visuomenės sveikatinimo priemonės
programa

2014 m.

10 „Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“
gimnazijos sporto aikštyno pritaikymas
aktyviam poilsiui“

2014-09-30 –
2014-12-22

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru
Mokymai, konsultantai ugdymui,
nešiojamas kompiuteris
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
10439,43
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
12287,97
VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji
ištekliai)
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
UAB „EMP recycling“
Savanorystės projektas „Mes darom“
(žmogiškieji ištekliai)
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programa (Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija)
42277,40
Iš viso 2014 m.:

-

-

-

1417,75

-

-

2771,95

-

-

-

-

-

-

380,00

380,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,00

800,00

42277,40

-

-

46 467,10 Iš viso 2014 m.:

1 180,00
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Ignalinos r.
Vidiškių
gimnazija

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

Nuo 2005 m.
rugsėjo

2. Akcija „Darom – 2014“

2014 m.
balandis

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

Nuo 2007 m.

4. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.
lapkričio

5. Projektas „Standartizuotų testų
panaudojimo ugdymo kokybei gerinti
galimybės: II dalis“

2014 m.
gegužė – spalis

6. Projektas ,,Išmok plaukti 2“ (3 klasės
mokiniams)

2014 m.
rugsėjis –
gruodis

7. Projektas „Lyderių laikas 2“

2012 – 2014 m.

8. Projektas „Kuriame respubliką“

2014 m.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji
ištekliai)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

Savanorystės projektas „Mes darom“

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
21671,33
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
16263,72
Nacionalinis egzaminų centras
Seminarai, apibendrinta statistinė
informacija apie 4,8 klasių mokinių
pasiekimus
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai, konsultavimas,
neformaliosios studijos, 5 dienų
stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje
5 dienų stažuotė Estijoje ir Suomijoje
Pilietinės visuomenės institutas
finansuojamas Europos sąjungos
socialinio fondo bei Lietuvos respublikos
biudžeto lėšomis
-

2367,43

2986,88
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9. Projektas ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo
koncentro 5–8 klasių mokinių esminių
kompetencijų ugdymas“

2012 m. vasaris
– 2015 m.
sausis

10. Projektas „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Nuo 2012 m.

11. Projektas „Saugiausia Ignalinos rajono
mokykla“

2014 m. sausis
– gruodis

12. Projektas „Mes rūšiuojam“

2014 m. sausis
– gruodis

13. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų
programa

2014 m. sausis
– gruodis
2014 m.
rugsėjis

14. Fizinio aktyvumo skatinimo programa

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo
plėtotės centras
Mokymai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000,00

1000,00

-

-

800,00

800,00

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru
Mokymai, konsultantai ugdymui,
nešiojamas kompiuteris
Utenos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Ignalinos rajono policijos
komisariatas
Pažymėjimas
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“
Lietuvos žaliųjų judėjimas
-

15. Projektas „Aukštosios kultūros impulsai
mokykloms (AKIM)“

2014 m. sausis
– gruodis

Lietuvos meno kūrėjų asociacija
Gaunami literatūriniai žurnalai,
susitikimai su menininkais

-

-

-

16. Profesinės savanorystės projektas
„Kam to reikia“

2014 m. sausis
- gruodis

VšĮ „SOS projektai“
Paskaitos mokiniams

-

-

-

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai

-

-

-

5 354,31 Iš viso 2014 m.:

1 900,00

17. Mokyklų tobulinimo programos plius
projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 2012 – 2014 m.
ugdymo plėtra“ II etapas

Iš viso:
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Ignalinos r.
Dūkšto
mokykla

1. Gamtosauginė programa

2014 m.

2. Programa „Antras žingsnis“

2014 m.

3. Programa „Paauglystės kryžkelės:
gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2013–2014 m.
m.

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

Nuo 2005 m.
rugsėjo

5. Projektas „Lyderių laikas 2“

2012 – 2014
metai

6. Akcija „Darom – 2014“

2014 m.
balandis

7. Comenius daugiašalių mokyklų
partneryščių projektas „Legendos vienija
mus“

2012 m.
rugpjūčio –
2014 m. liepos
mėn.

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

2014 m.
rugsėjis –
gruodis

9. Projektas „Mes rūšiuojam“

2014
m. spalio –
gruodžio mėn.

10. Sukurta smulkios elektros ir
elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)
surinkimo sistema

2014 m. sausio
– gruodžio
mėn.

VŠĮ Paramos vaikams centras
Mokymai, konsultacijos, mokomoji
medžiaga
VšĮ LIONS QUEST LIETUVA LIONS
QUEST
Mokomoji medžiaga
VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji
ištekliai)

-

500,00

500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14500,00

-

-

-

258,00

258,00

-

-

-

-

-

-

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai, konsultavimas,
neformaliosios studijos, stažuotės
Savanorystės projektas „Mes darom“
(žmoniškieji ištekliai)
Švietimo mainų paramos fondas (ES
lėšos)
72508,80
(21000,00 EUR)
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir
importuotojų organizacija“
UAB ,,EMP recycling“,
LR Aplinkos Ministerija
-

6

2014-01-01 – 2014-12-31

11. „Saugiausia Ignalinos rajono mokykla“

2014 m. sausio
– birželio mėn.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Ignalinos rajono policijos
komisariatas

-

-

-

1714,16

-

-

1761,76

-

-

-

-

-

12. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“
13. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“
14. Mokyklų tobulinimo programos plius
projektas „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo plėtra“ II etapas
15. Projektas „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo perkvalifikavimo sistemos
plėtra (III etapas)“. Ilgalaikės stažuotės
lietuvių kalbos mokytojams
16. Projektas „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Nuo 2013 m.

Nuo 2013 m.

2012 – 2014 m.
2014 m. spalio
– gruodžio
mėn.

Nuo 2012 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
3883,58
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
4416,89
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai
Ugdymo plėtotės centras
11724,00
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru
Mokymai, konsultantai ugdymui,
nešiojamas kompiuteris
Iš viso 2014 m.:

Ignalinos r.
1. Visuomenės sveikatinimo programa
Naujojo
„Sveikas ir saugus poilsis gamtoje“
Daugėliškio
mokykla daugiafunkcis 2. Projektas „Mes rūšiuojam“
centras
3. „Sveikatiada“

2014 m.

11724,00

-

-

-

Iš viso 2014 m.:

29 699,92

-

758,00

-

-

800,00

800,00

Nuo 2010 m.

Asociacija „EEPA“,
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
110,89

60,89

-

-

Nuo 2010 m.
gruodžio mėn.

Labdaros ir paramos fondas “maisto
bankas”
Gautos metodinės rekomendacijos

-

-

-
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4. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programa
„Pienas vaikams“
5. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

6. „Saugiausia Ignalinos rajono mokykla“

7. Projektas „Lyderių laikas 2“

8. Projektas ,,Išmok plaukti 3“ (3–4 klasių
mokiniams)
8. Mokyklų tobulinimo programos plius
projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“ II etapas
9. Programa „Antras žingsnis“
10. Projektas „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“
11. Projektas „Universalaus daugiafunkcio
centro Naujajame Daugėliškyje steigimas“
12. Ignalinos programa „Visuomeninių
pastatų atnaujinimas“

Europos žemės ūkio orientavimo ir
Nuo 2010 m.
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
lapkričio 2 d.
programa (nacionalinė parama)
8509,42
Europos žemės ūkio orientavimo ir
Nuo 2011 m.
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
gruodžio 1 d.
programa (nacionalinė parama)
4372,5
Utenos apskrities vyriausiojo policijos
2014 m. sausio – komisariato Ignalinos rajono policijos
gruodžio mėn.
komisariatas
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
2012 – 2014 m.
Mokymai, konsultavimas,
magistrantūros ir neformaliosios
studijos
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
2014 m. spalis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
– gruodis
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
2012 – 2014 m. aprūpinimo centras
Mokymai
VŠĮ Paramos vaikams centras
2011 – 2014 m.
Mokymai, metodinė ir vaizdinė
medžiaga
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru
Nuo 2012 m.
Mokymai, konsultantai ugdymui,
nešiojamas kompiuteris
ES struktūrinių fondų lėšos
2012 – 2014 m.
889731,80
2014 m.

ES struktūrinių fondų lėšos
774 966,00
Iš viso 2014 m.:

1209,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,47

140,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

758581,54

157011,49

113787,23

774966,00

-

-

1 534 817,83 Iš viso 2014 m.:

114 727,70
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Ignalinos
„Šaltinėlio“
mokykla

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

Nuo
2007-02-01

2. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo
2012-02-01

3. Mokyklų tobulinimo programos plius
projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“ II etapas

2012 – 2014 m.

4. Akcija „Darom – 2014“

2014-04

5. Projektas ,,Išmok plaukti 3“

2014 m.
rugsėjis –
gruodis

6. Projektas „Mes rūšiuojam“

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

16364,79

-

-

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
33 335,29

11571,37

-

-

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173 898,00

2013 – 2014 m.

Savanorystės projektas „Mes darom“

Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
-

7. „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“ 2007–2013 m. Projektas
„Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos
modernizavimas“
8. Projektas "Ignalinos mokyklos-darželio
"Šaltinėlis" Vasario 16-osios g. 39 energijos
efektyvumo didinimas"
9. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
10. Projektas ,,Sveikatiada“

Nuo 2009 m.
rugpjūčio mėn.
2014 m.
2014 m.
lapkritis
Nuo 2013 m.
gruodžio

ES struktūrinių fondų lėšos
1 248 000,00
ES struktūrinių fondų lėšos
1 134 014,89
Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras
Lietuvoje
Labdaros ir paramos fondas „Maisto
bankas“
Gaunamos metodinės rekomendacijos
Iš viso 2014 m.:

582542,83

220000,00

1134014,89

87381,42

69,00

69,00

-

-

-

-

-

-

1 744 493,88 Iš viso 2014 m.:

87 450,42
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Ignalinos
1. Pieno produktų vartojimo vaikų ir
Česlovo
švietimo įstaigose paramos programa
Kudabos
progimnazija „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

2. Paramos programa „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

3. Akcija „Darom“

2014 m. gegužė

4. Projektas „Drąsinkime ateitį“

Nuo 2008 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
27049,00
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondas ir Kaimo rėmimo
programa (nacionalinė parama)
57565,02
Savanorystės projektas „Mes darom“
-

8146,76

-

-

14701,15

-

-

-

-

-

-

50,00

50,00

5. Projektas „Lyderių laikas 2“

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras
Mokymai, konsultavimas, formaliosios
magistratūros ir neformaliosios studijos, stažuotės Lenkijoje ir Vokietijoje

6. Projektas „Mobiliųjų įrengimų
naudojimas ugdyme“

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo
plėtotės centras
Mokytojų patarėjų mokymai

-

-

-

7. Projektas „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Nuo 2012 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru
Mokymai, konsultantai ugdymui,
nešiojamas kompiuteris

-

-

-

8. Nuotolinės 10 savaičių studijos
„Jaunesniųjų ir vyresniųjų paauglių anglų
kalbos mokymas“
9. Anglų kalbos vasaros stovykla
„Tolerancijos mokymas per anglų kalbą“

2014-01-06 –
2014 m.
birželis
2014-08-11 –
17

4000,00

-

-

8000,00

-

-

10. E-Twinning kontaktinis seminaras
Turkijoje

2014-09-18 –
20

1550,00

-

-

JAV ambasada Lietuvoje
4000,00
JAV ambasada Lietuvoje ir Estijoje
8000,00
Švietimo mainų paramos fondas
1550,00

-

-

-
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11. Projektas „Sustabdyk patyčias dabar“

2013-09-01 –
2014-06

12. Mokyklų tobulinimo programos plius
projektas „Technologijų, menų ir gamtos
mokslų infrastruktūra“

2013–2014 m.

13. Lietuvių kalbos mokytojų ilgalaikių
stažuočių programa

2014-10-01 –
2015-06-01

14. Pradinio ugdymo programos
tobulinimas

2012 – 2014 m.

15. Sveikatingumo programa
16. Visuomeninės paskirties pastatų ir
statinių energijos efektyvumo didinimas
Ignalinos savivaldybėje IV etapas
(mokyklos bendrabučio renovacija)

2014 m. gegužė
– gruodis
2013 – 2014 m.

-

-

200,00

200,00

49411,56

-

-

33500,00

-

-

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo
plėtotės centras
Mokytojų konsultantų mokymai

-

-

-

-

-

800,00

800,00

310802,05

4665,53

4665,53

-

-

-

3000,00

-

-

Švietimo ir mokslo ministerija
49411,56
Švietimo ir mokslo ministerija
33500,00

Valstybės biudžeto lėšos
50320,00
Europos sąjungos lėšos

17. Projektas „Išmok plaukti“ (3 kl.
mokiniams)

2014 m.
rugsėjis –
gruodis

18. „2015 m. Erazmus +“

2014 m.
lapkritis

260480,00
Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Plaukimo pamokos 3 kl. mokiniams
Projekto partneriai Vokietijoje
3000,00
Iš viso 2014 m.:

Ignalinos
muzikos
mokykla
Ignalinos
kultūros ir
sporto
centras

1. Ignalinos programa „Visuomeninių
pastatų atnaujinimas“

2014 m.

ES struktūrinių fondų lėšos
390 680,00
Iš viso 2014 m.:

1. VI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių 2014-04-01 –
I etapo organizavimas
2014-06-30
2. Per sportinę veiklą į sveikesnę visuomenę

2014 m.
birželis –
rugsėjis

Iš viso 2014 m.:

433 111,52
390680,00

Iš viso 2014 m.:

390 680,00

5 715,53
-

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas
2000,00

2000,00

-

-

-

-

1300,00

1300,00
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3. Sveikatingumo ir fizinio aktyvumo
programa „Viksvelė-6“

2014-07-01 –
2014-11-25

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija
10000,00

10000,00

-

-

4. „Išmok plaukti-4“

2014-10-14
2014-12-27

Kūno kultūros ir sporto departamentas
24214,00

24214,00

-

-

5. Programa „Dovanokime vaikams nors
truputį džiaugsmo“

2014-09
2014-12

-

-

1200,00

1200,00

6. Comenius Regio partnerystės projektas
„Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“
(pagal Mokymosi visą gyvenimą programą)

2013-08-01 –
2015-07-30

Švietimo mainų paramos fondas

13171,70

999,76

794,32

2014-10-14 –
2014-12-27

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras
12686,40

2014-08-01
2014-12-31

Kultūros rėmimo fondas

2014-09-01
2014-12-01

Kultūros rėmimo fondas

7. „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje-2014“
8. „Projekto XX tarptautinės vaikų ir
jaunimo teatrų kūrybinės dirbtuvės
„Bildučiai-2014“
9. Renginių ciklas „Teatro metamorfozės:
vakar, šiandien ir rytoj“ skirtas teatro
metams pažymėti

16472,42

9000,00

5000,00
Iš viso 2014 m.:

Ignalinos
rajono
pagalbos
mokiniui,
mokytojui ir
mokyklai
centras

1. „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra. III
etapas“

2012-05-22 –
2015-06-28

2. Comenius Regio partnerystės projektas
„Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“
(pagal Mokymosi visą gyvenimą programą)

2013 – 2015 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo
plėtotės centras
Rajono mokyklų pedagogų ir centro
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas,
naujų kvalifikacijos tobulinimo formų
išbandymas
Švietimo mainų paramos fondas
2480,94
Iš viso 2014 m.:

12686,40

9000,00

5000,00
Iš viso 2014 m.:

76 072,10

3 294,32

-

-

-

2207,94

1372,12

1325,89

2 207,94

Iš viso 2014 m.:

1 325,89
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Iš viso 2014 m. Ignalinos rajono švietimo įstaigos dalyvavo 111 projektų veikloje, jų
finansavimui gavo 4 537 295,24 Lt. Iš jų 229 217,13 Lt – savivaldybės ar pačių įstaigų lėšos,
4 308 078,11Lt – projektų finansavimui gautos lėšos ne iš savivaldybės biudžeto: įvairių ES
struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Švietimo aprūpinimo centro,
Ugdymo plėtotės centro, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo ir Kaimo rėmimo
programos,JAV ambasados, Kūno kultūros ir sporto departamento, Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Kultūros rėmimo fondo.
2014 m. projektinėje veikloje dalyvavo visos rajono švietimo įstaigos. Aktyviausiai
projektuose dalyvavo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (18), Ignalinos r. Vidiškių gimnazija
(17), Ignalinos gimnazija (16) ir Ignalinos r. Dūkšto mokykla (16).
Projekto
finansavimui
gautos lėšos ne
iš savivaldybės
biudžeto per
2014 m., Lt

Vykdytų
projektų
skaičius

Įstaigos pavadinimas

Vykdytų projektų
skaičius
59
92
96
87
64
92
114
106
111

Metai
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.

Savivaldybės,
įstaigos
parama
projektui per
2014 m., Lt

Iš viso per
2014 m., Lt

Gautos lėšos, Lt
107 848
420 592
378 986
2 297 500
3 644 701
2 465 119
2 879 075
2 456 541
4 537 295

Ugdytinių
skaičius 201409-01

Lt / mok.

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

16
10
17

46173,51
46467,10
5354,31

11865,27
1180,00
1900,00

58038,78
47647,10
7254,31

299
206
261

194,11
231,30
27,79

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

16
12

29699,92
1534817,83

758,00
114727,70

30457,92
1649545,53

125
116

243,66
14220,22

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

10

1744493,88

87450,42

1831944,30

332

5517,90

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

18

433111,52

5715,53

438827,05

563

779,44

Ignalinos muzikos mokykla
Ignalinos kultūros ir sporto centras

1
9

390680,00
76072,10

3294,32

390680,00
79366,42

186
337

2100,43
235,51

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

2

2207,94

1325,89

3533,83

111

4 308 078,11

229 217,13

4 537 295,24

1902

2385,54

Iš viso

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