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VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA „IGNALINOS RAJONO KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA“
PARAMOS SUTARTIES NR. 42VS-KU-15-1-06679
INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS VIETOS PROJEKTUS
PAGAL KVIETIMĄ NR. 1 (PAGAL IGNALINOS RAJONO KAIMO IR ŽUVININKYSTĖS PLĖTROS STRATEGIJOS 2014-2020 M. II PRIORITETO PRIEMONĘ
NR. LEADER-19.2-SAVA-4 „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ TĘSTINUMAS“)
2017 m. lapkričio 20 d.
Eil.
Nr.

Vietos projekto
paraiškos kodas

1.

IGNALEADER-6BJK-1-1

2.

IGNALEADER-6BK-1-2

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas
Ignalinos krašto
muziejus

Ignalinos
kultūros ir
sporto centras

Vietos projekto
partnerio
pavadinimas
-

-

Vietos projekto
pavadinimas

“Rojus vakar ir
šiandien“

„Inovacijų
taikymas,
organizuojant
Ignalinos krašto

Trumpas vietos projekto aprašymas

Projekto tikslas – puoselėti mūsų krašto tradicijas,
stiprinti Rojaus kaimo žinomumą, patrauklumą,
išskirtinumą,
formuoti
naują
požiūrį
į
memorialinius muziejus bei skatinti šiuolaikinę,
modernią visuomenę domėtis mūsų krašto
materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu.
Įgyvendinta
vietos
projektą
planuojama
bendradarbiaujant
muziejaus
specialistams,
Ignalinos rajono tautodailininkams ir jaunimui
sumaketuoti ir išleisti knygą-albumą „Rojus vakar
ir šiandien“ ir pristatyti ją 3 renginiuose:
tarptautinės
muziejų
dienos
minėjime
A.Hrebnickio muziejuje, muziejų naktyje
Ignalinos krašto muziejuje ir vasaros šventėje
Kaniukų jaunimo klube. Įgyvendinat projektą bus
skatinamas muziejaus ir ugdymo įstaigų
bendradarbiavimas.
Projekto
įgyvendinimo
pradžia: 2018 m. sausio 1 d. Projekto
įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto
tikslas
–
inovacijų
taikymas,
organizuojant tradicinius Ignalinos krašto
renginius, kuriant inovatyvią materialinę bazę
skirtinguose, įvairaus tipo kaimuose, skatinant

Skirta
paramos
suma, Eur
3 461,84 (su
PVM)

Paramos
lyginamoji
dalis, proc
80

5 501,76
(su PVM)

80

tradicinius
renginius“

3.

IGNALEADER-6BK-1-3

Daugėliškio
krašto
bendruomenė

-

„Šv. Ona –
duonos ir vasaros
gėrybių ponia“

4.

IGNALEADER-6BJKS-1-4

Ignalinos r.
Didžiasalio
„Ryto“

-

„Keramika grįžta
į Didžiasalį“

kultūrinį identitetą ateities kartoms. Įgyvendinant
vietos projektą bus suorganizuotos 3 Ignalinos
krašto
tradicinės
šventės:
priešadventinė
vakaronė ,,Vakarams prailgus“ Kazitiškyje, kartu
su Grybėnų kaimo seklyčios saviveiklininkais ir
tautodailininkais, tradicinė Joninių šventė ,,Naktis,
kai pražysta papartis“ Linkmenyse kartu su
Šiulėnų senųjų amatų poskyrio saviveiklininkais
bei tradicinių amatų meistrais, kraštiečių šventė ,,
Sugrįžkim
po
medum
kvepenčiom
liepom“Taujūnuose kartu su Mažėnų kaimo
seklyčios saviveiklininkais. Taip pat bus surengta
edukacinė programa „Ir veltiniai nori būti gražūs“,
patirtimi dalinsis tautino paveldo sertifikatą
turintys amatininkai ir Ignalinos rajono
tautodailininkai. Projekto įgyvendinimo pradžia:
2017 m. lapkričio 15 d. Projekto įgyvendinimo
pabaiga: 2018 m. rugsėjo 30 d.
Projekto tikslas – tradicijų išsaugojimas ir
tęstinumo
užtikrinimas
šiuolaikinėmis
priemonėmis bei tradicinių kaimo renginių
organizavimas. Numatytos veiklos: surinkus
kraštotyrinę medžiagą apie senąsias Oninių
šventimo tradicijas bus parengtas ir išleistas
lankstinukas, platinamas renginių metu; durinkus
krašto nuotraukas apie Oninių šventimo tradicijas,
jos bus eksponuojamos ant mobilios parodų
sienelės renginių metu; bus suorganizuoti trys
renginiai: popietė „Duonos kelias“ (bus
demonstruojama duonos gaminimo eiga), Šv.
Onos šventinis renginys (demonstruojamos
Oninių šventimo tradicijos, mišios, mugė,
kūrybinės dirbtuvės, koncertas ir kt.), „Gyvi
prisiminimai apie Onines“ (senolių pagerbimas,
projekto ir jo tęstinumo aptarimas). Projekto
įgyvendinimo pradžia: 2018 m. vasario 1 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. lapkričio
1 d.
Projekto tikslas – atkurti ir tęsti keramikos
dirbinių gamybos tradiciją Didžiasalyje bei
pristatyti ją krašto bendruomenei. Įgyvendinant

3555,38
(su PVM)

80

5 002,70 (su
PVM)

80

vietos projektą Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje
bus įrengtos šiuolaikinės molinės keramikos
dirbtuvės,
bus
organizuojami
edukaciniai
keramikos renginiai 3 skirtingų amžiaus grupių
projekto dalyviams ir tradicinė vakaronė
bendruomenei, skirta šio krašto molio dirbimo
tradicijoms bei projekto pristatymui. Projekto
įgyvendinimo pradžia: 2018 m. sausio 10 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. gruodžio
18 d.

gimnazija

5.

IGNALEADER-6BJK-1-5

Paliesiaus
dvaro
asociacija

-

„Ignalinos
rajono tradicijų
tęstinumas“

Projekto tikslas – puoselėti Ignalinos krašto
kultūros tradicijas, pristatant etninę kultūrą ir
tautodailė Ignalinos krašto jaunimui ir visai
bendruomenei.
Projekto
uždaviniai
–
organizuoti tris renginius, kurių metu bus
pristatytas
Ignalinos
rajono
kultūros
savitumas rajono jaunimui ir plačiai
bendruomenei bei skatinti Ignalinos rajono
jaunimą domėtis savo tradicijomis, kultūrinių
ir etniniu paveldu. Projekto įgyvendinimo
pradžia: 2018 m. kovo 1 d. Projekto įgyvendinimo
pabaiga: 2018 m. gruodžio 18 d.

7 200,00 (su
PVM)

80

