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1. IGNA-

LEADER-6B-

K-13-1-2019 

Ignalinos 

rajono 

Linkmenų 

kaimo 

bendruomenė 

- „Šventės vienija 

bendruomenę“ 

Projekto tikslas – organizuoti dvi tradicines 

šventes: ,,Tarpukario Lietuvos pasienio 

policijos palikuonių susitikimą” ir 

,,Tradicinių Joninių šventę’’ su paroda 

,,Siuvame, siuvinėjame, neriame ir 

mezgame”, bei įsigyti 30 sulankstomų lauko 

suolų. Projekto įgyvendinimo pradžia: 2020 

m. sausio 31 d. Projekto įgyvendinimo 

pabaiga: 2020 m. liepų 31 d. 

2 147 su PVM 80 

2. IGNA-

LEADER-6B-

K-13-2-2019 

Ignalinos 

kultūros ir 

sporto centras 

- „Ignalinos 

krašto tradicinių 

švenčių 

gyvybingumo 

išsaugojimas ir 

plėtra“ 

Projekto tikslas – užtikrinti Ignalinos rajono 

tradicinių renginių tęstinumą ir puoselėti šio 

krašto kultūros savitumą, įsigyjant šventėms 

organizuoti trūkstamą inventorių Ceikinių, 

Kazitiškio, Naujojo Daugėliškio, Rimšės, 

Šiūlėnų, Taujūnų, Tverečiaus ir Vidiškių 

kaimuose bei Dūkšto miestelyje. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2020 m. sausio 31 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

8 677 su PVM 80 



  
3. IGNA-

LEADER-6B-

JKV-13-3-

2019 

Paliesiaus 

dvaro 

asociacija 

- „Puoselėjame 

Ignalinos krašto 

tradicinius 

amatus ir 

folklorą“ 

Projekto tikslas – projekto metu numatoma 

surengti tris renginius, skirtus Ignalinos 

krašto amatų ir kultūros savitumui pristatyti 

ir puoselėti, renginiai skirti jaunimui ir 

kitiems bendruomenės nariams. Pagrindinė 

tikslinė projekto grupė – moksleiviai ir kiti 

jauni Ignalinos krašto žmonės. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2020 m. sausio 31 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. 

rugsėjo 30 d. 

8 265 su PVM 95 

4. IGNA-

LEADER-6B-

K-13-5-2019 

Folkloro 

klubas 

„Čiulbutė“ 

- „Gyvoji tradicija 

– iš lūpų į lūpas, 

iš kartos į kartą“ 

Projekto tikslas – stiprinti Ignalinos krašto 

folkloro ansamblio „Čiulbutė“ veiklą, 

skatinant kolektyvo narius visapusiškai 

domėtis tradicine Ignalinos krašto kultūra, 

jos autentiškumu ir rūpintis tradicijų 

tęstinumu, perduodant jas jauniems 

žmonėms, atliekamą tradicinio folkloro 

repertuarą susiejant su atitinkamo 

laikotarpio tautiniu kostiumu, įsigyjant V-

VIII a. archeologinius kostiumus. Projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2020 m. sausio 31 d. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. 

kovo 12 d. 

8 499 su PVM 80 

Iš viso: 27 588,00 - 

 


