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Eil

. 

Nr

. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

kodas 

Vietos 

projekto 

pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Paramos 

lyginamoj

i dalis, 

proc 

1. IGNA-

LEADER-6B-

K-8-1-2018 

Ignalinos 

kultūros ir 

sporto centras 

- „Tradicinių 

renginių 

tęstinumo 

užtikrinimas 

Ceikinių, 

Didžiasalio, 

Mažėnų, 

Rimšės, Šiūlėnų 

ir Vidiškių 

kaimuose“ 

Projekto tikslas – užtikrinti tradicinių 

renginių tęstinumą Ceikinių, Didžiasalio, 

Mažėnų, Rimšės, Šiūlėnų ir Vidiškių 

kaimuose, įsigyjant šventėms organizuoti 

trūkstamą inventorių. Įgyvendinant vietos 

projektą bus organizuoti 6 tradiciniai 

renginiai ir įsigyta renginiams reikalinga 

įranga: būgnų komplektas, fotoaparatas, 

projektoriai su ekranais, renginių įgrasinimo 

įranga ir kt. Projekto įgyvendinimo pradžia: 

2019 m. vasario 26 d. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. lapkirčio 30 

d. 

6 216 (su 

PVM) 

80 

2. IGNA-

LEADER-6B-

JKSV-8-2-

2018 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

- „Amatai atgyja 

pasakose“ 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Ignalinos 

rajono vaikams ir jaunimui vasaros stovyklų 

metu per skaitymą pažinti krašto kultūros 

tradicijas ir senuosius amatus. Įgyvendinant 

vietos projektą bus organizuota savanorių 

mokymų stovyklą Ignalinos bibliotekoje ir 

7 415,00 

(su PVM) 

80 



  
dienų stovyklos vaikams Strigailiškio, 

Didžiasalio, Vidiškių, Ceikinių, Kazitiškio ir 

Dūkšto bibliotekose. Stovyklų metu bus 

organizuoti garsiniai skaitymai, edukacinės 

programos, popietės, kūrybinės dirbtuvės, 

pažintinės ekskursijos, iškylos, vaikai ir 

jaunimas bus supažindinti su krašto kultūros 

paveldu ir senaisiais amatais. Taip pat 

planuojama išleisti vaikų ir jaunimo kūrybos 

rinktinę. Projekto įgyvendinimo pradžia: 

2019 m. vasario 28 d. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. rugsėjo 3 d. 

3. IGNA-

LEADER-6B-

KV-8-5-2018 

Grybėnų 

kaimo 

bendruomenė 

- „Krašto 

tradicijos telkia 

kartas“ 

Projekto tikslas – tiesti bendravimo ir 

bendradarbiavimo tiltą tarp buvusių ir esamų 

kraštiečių, įamžinant kaimo istoriją bei 

organizuojant tradicinę kraštiečių šventę, 

sukurti sąlygas glaudesniam kaimo 

gyventojų bendravimui, bendruomeniškumo 

skatinimui su kitomis bendruomenėmis, 

krašto kultūros savitumo ir senųjų amatų 

išsaugojimui, papročių, ir tradicijų 

tęstinumui. Siekdama tęsti krašto tradicijas, 

Grybėnų kaimo bendruomenė vykdydama 

projektą, planuoja šias veiklas: minėti 

pasaulinę mezgimo viešumoje dieną, 

pasikvietus mezgėjas iš kaimyninių 

bendruomenių; išleisti knygą apie Grybėnų 

kaimo istoriją ir dabartį; surengti knygos 

apie Grybėnų kaimą pristatymą;  

suorganizuoti tradicinę jubiliejinę kraštiečių 

šventę ,,Po gimtinės dangum’’. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2019 m. vasario 4 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. 

rugsėjo 1 d. 

2 560,00 

(su PVM) 

80 

Iš viso: 16 191,00 - 

 


