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                      PATVIRTINTA 
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            ir sporto paslaugų centro 

laikinai einančio 
     direktoriaus pareigas 
     2021 m. spalio 29 d. 
    įsakymu Nr.V-104 

    
-++ 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 2021-2022 metų veiklos planas sudarytas 

vadovaujantis Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 2021-2022 metų strateginiu 

planu,atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, Ignalinos 

rajono savivaldybės švietimo prioritetus bei Centro 2020–2021 mokslo metų veiklos plano 

įgyvendinimo analize. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, 

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais, Kūno kultūros ir sporto įstatymu, atsižvelgiant į valstybinę švietimo 2013-2022 metų 

strategiją, Neformaliojo švietimo koncepciją. 

2021-2022 m.m veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centro laikinai einančio direktoriaus pareigas 2020 m. spalio14 d. įsakymu Nr.V-26, planas 

aptartas Švietimo ir sporto paslaugų  Centro  taryboje. 

Šiame plane įvardinti svarbiausi Centro praėjusių mokslo metų pasiekimai, įvykiai, problemos 

apibrėžti veiklos tikslai, uždaviniai 2021-2022 mokslo metams, numatytos priemonės jiems 

įgyvendinti.Veiklos planą įgyvendina Švietimo ir sporto paslaugų centro administracija, pedagoginiai 

ir nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 
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II. STATISTIKA IR  PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ VEIKLOS  
                                                                  ANALIZĖ 

 
Planuojant ir vykdant veiklą, Švietimo ir sporto paslaugų centre pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokinių  paslaugų plėtojimui, siekiant 

ugdymo kokybės, ugdymo formų įvairovės, mokytojo ir mokinio veiklų dermės, orientuotos į 

kiekvieno mokinio kompetencijų ugdymą, buvo aktyvinamas bendruomenės  tradicijų puoselėjimas, 

skatinama bendradarbiavimo kultūra, kuriama saugi ir kultūringa Centro aplinka, laiduojanti gerą 

ugdymo(si) kokybę. 

 

2.1. Mokinių skaičius 
 
2020 m spalio mėnesio duomenimis, Centrą lankė  478  mokiniai ( mokiniai lankantys po kelis 

būrelius), 370 mokinių ( lankančių po vieną būrelį). Menų ir turizmo skyriuje veikė 7 formalųjį 

švietimą papildantys būreliai ir 1 neformaliojo ugdymo būrelis.Būrelius lankančių mokinių skaičius 

buvo 226 mokiniai, sporto grupėse  - 252 mokiniai, veikė 22 sportinės grupės. Būreliams skirtos 92 

valandos,o sporto grupėms 224 valandos.  

2021 m.spalio  mėnesio duomenimis Centrą lanko 464 mokiniai ( lankantys po kelis būrelius) ir 348 

mokinių ( lankančių po vieną būrelį). Mokinių skaičius būreliuose -222, sporto grupėse-242 

mokiniai. Būreliams skirtos 92 valandos,o sporto grupėms 224 valandos, veikia 21 sportinė grupė 

Meno ir turizmo skyriuje veikia 7 formalųjį švietimą papildantys būreliai ir 1 neformaliojo ugdymo  

būrelis. 

2020-2021 m.m. 16 mokinių išduoti  neformaliojo  vaikų švietimo pažymėjimai.  

Mokiniai, baigusieji  neformaliojo ugdymo programas: 

 

Dailės studija 
 
1. Cicėnaitė Viktorija IVc 60211302116 Ignalinos gimnazija 

2. Kacevičiūtė Vasarė Augustė IVa 60202072141 Ignalinos gimnazija 

3. Kajėnaitė Miglė IVb 60210162123 Ignalinos gimnazija 

4.  Labuckas Eimantas 8b 50609253397 Česlovo Kudabos progimnazija 

5. Labuckaitė Urtė 4b 61105062061 Česlovo Kudabos progimnazija 

6. Vasiljevaitė Emilija 6c 60806302280 Česlovo Kudabos progimnazija 
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Sportas 

 

7. Darius Dinda -2002-03-13 (biatlonas, 4 m. meistriškumo ugd.grupė). 

8. Denisas Golubevas 2002-03-18 (Futbolas, 2 m. pradinio rengimo gr.). 

9. Adrija Skudutytė 2002-09-30 (Futbolas 2 m. meistriškumo ugd. gr.). 

10. Odeta mačiulytė 2002-12-21 (Futbolas 2 m. meistriškumo ugd. gr.). 

11.Karolina Baušytė 2002-07-10 (Futbolas 2 m. meistriškumo ugd. gr.). 

12.Kajus Vielys, 2002-04-26 (Futbolas) 

 

Šokiai 
 
13. Miglė Butrimaitė, 2002-06-01 
 
Keramika 
 
14.Ernesta Paslauskaitė, 2002-11-22, Vidiškių gimnazija 
15.Gabija Rokytė. 2002-10-19, Vidiškių gimnazija 
16. Monika Žemaitytė, 2002-05-04, Vidiškių gimnazija 
 

Mokinių skaičius 2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis.    

Būreliuose:                                                                                 

Dailės studija-105 mokiniai                                                        
                                                                                     
Keramika-47 mokiniai 
Liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė‘‘-38 mokiniai 

Jaunimo muzikos grupė ,,SPURR“-5 mokiniai 

Krepšinis-31 mokinys 

Sporto grupėse: 

Slidinėjimas- -22 

Slidinėjimas—26  

Plaukimas- 34 

Plaukimas-33 

Biatlonas- 16 

Biatlonas-19 

Tenisas-36 

Futbolas- 46 

Dviračiai- 20 
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Mokinių skaičius 2021 m. rugsėjo mėn. duomenimis.    

 

Būreliuose: 

Dailės studija-103 mokiniai 

Keramika-51 mokiniai 

Liaudies šokių kolektyvas,,Lelijelė‘‘-30 mokiniai 

Jaunimo muzikos grupė,,SPURR“-4 mokiniai 

Krepšinis-40 mokinių 

Sporto grupėse: 

Slidinėjimas- -22 

Slidinėjimas—31  

Plaukimas- 34 

Plaukimas-8 

Biatlonas- 17 

Biatlonas-31 

Tenisas-36 

Futbolas- 44 

Dviračiai- 19 

 

2.2. Mokytojai, pedagoginiai darbuotojai, kvalifikacija 

2020 metų rugsėjo mėnesio duomenimis dirbo 19 pedagoginių darbuotojų: 1 ekspertas, 2 

metodininkai, 4 vyr. mokytojai, 2 treneriai, 5 treneriai I kategorijos, 1 treneris III kategorijos,  1 

treneris II kategorijos, 2 treneriai (be kvalifikacinės kategorijos), 1 mokytojas 

2021 metų rugsėjo mėnesio duomenimis dirba 19 pedagoginių darbuotojų: 1 ekspertas, 2 

metodininkai, 5 vyr. mokytojai, 1 treneris, 5 treneriai I kategorijos, 2 treneriai III kategorijos, 2 (be 

kvalifikacinės kategorijos), 1 mokytoja 

17 mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 1- aukštąjį nepedagoginį išsilavinimą, 1 vidurinį 

išsilavinimą. 

Visi pedagoginiai darbuotojai yra įgiję reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, kasmet sistemingai ir 

tikslingai tobulino savo kvalifikaciją, siedami kvalifikacijos tobulinimo renginius su Centro  veiklos 

tikslais ir uždaviniais. Būrelių vadovai, sporto treneriai tobulino savo kvalifikaciją ir individualiai.  
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Individualus kvalifikacijos tobulinimas buvo siejamas su dalykinėmis ir bendrosiomis 

kompetencijomis. Dalyvavo metodinių dienų renginiuose,  nuotoliniuose seminaruose, mokymuose, 

konferencijose, išklausė daug įvairių temų nuotoliniu būdu. Užsiėmimus vedė patyrę specialistai. 

Švietimo ir sporto paslaugų centro administraciją sudarė: direktorius, sporto skyriaus vedėjas, keturi 

metodininkai, pavaduotojas ūkio reikalams. 

 

2.3.  Aptarnaujantis personalas 
  
Personalą sudaro: raštinės administratorė, buhalteris, kasininkė, kiemsargis, pastatų priežiūros  

darbuotojas, valytojos, vairuotojas, kompiuterinės priežiūros specialistas. Aptarnaujančio personalo 

darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus arba pasibaigus 

galiojantiems pažymėjimams. 2020-2021 metais kvalifikaciją tobulino  darbuotojas atsakingas už 

priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, vyr. buhalteris, raštinės administratorius, prekių ir paslaugų  

pirkimo specialistas. 

 

2.4. Savivalda 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre 2020-2021 m. m veikė šios savivaldos grupės: 

Centro taryba,Mokytojų taryba, Direkcinė taryba ir Rajono mokinių asociacija. 

Centro taryba- aukščiausioji centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų 

bendruomenes: 

      stengėsi skatinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą; 

      stebėjo ir vertino įvairias veiklos sritis, dalyvavo sprendžiant organizacinius klausimus; 

aptarė ugdymo turinio planavimo svarbą mokinių pasiekimams; 

aptarė mokinių psichologinių, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarbą mokinių 

pasiekimams; 

aptarė 2020-2021 m. m. veiklos tikslus ir uždavinius, ugdymo plano 2020-2021 m.m. projektą, 

ugdymo turinio planavimą; 

aptarė sporto trenerių, būrelių vadovų  darbo krūvius; 

 darbo grafikų sudarymo principus, bendruomenės valandų skirstymo principus; 

 išklausė, svarstė ir įvertino  Centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitą. 
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Mokytojų taryba- savivaldos institucija, sprendžianti mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo 

klausimus. Keturiuose mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyti šie darbotvarkės klausimai: sportinės  

veiklos vykdymas rajone, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės, analizuota Centro  

veikla, ugdymo procesas , spręstos įvairios iškilusios problemos, aptartas 2020-2021 m.m. Centro 

veiklos uždavinių įgyvendinimas, išklausyta Centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita, 

aptartas Centro ugdymo plano projektas 2021-2022 m. m., svarstytas mokymo priemonių įsigijimas, 

aptarta viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, mokinių užimtumas vasarą, sporto stovyklų 

organizavimas. 

Direkcinė  taryba. Per 2020-2021 mokslo metus direkcinės tarybos pasitarimuose svarstyta šie 

klausimai: individualios mokinių pažangos stebėjimas  ir fiksavimas, rajoninių renginių 

organizavimo tvarka, rajoninių olimpiadų organizavimo klausimai,  integruotų programų vykdymas, 

sportinių varžybų organizavimo klausimai,  nuotolinio mokymo  organizavimas, rajono mokinių  

asociacijos veikla.  

Rajono mokinių asociacija 

Organizavo mokymus, konferencijas, rašė projektus,  vedė diskusijas, susitikimus su įdomiais 

žmonėmis, protmūšius, įvairius renginius, sprendė  rajono mokinių    problemas, vyko į rajono 

mokyklas susipažinti su  mokyklų tarybų veikla, dalyvavo rengiant Centro strateginį planą, analizavo 

rajono mokinių asociacijos privalumus ir trūkumus, aptarė bendarbiavimo  su LMS klausimus. 

( dėl Covid-19 kai kurie renginiai vyko nuotoliniu būdu). 

     2.5. Aplinka 

2020-2021 mokslo metais aplinkos gerinimui buvo atlikti šie darbai: 

atnaujintos mokiniams skirto bendrabučio  patalpos, suremontuoti kambariai; 

sporto grupės įsigyjo  sportinį  inventorių; 

dailės studijai bei keramikos  būreliui nupirktos mokymo priemonės, dailės reikmenys, lipdymo     

darbams skirtas molis;  

liaudies  tautinių šokių kolektyvas ,,Lelijėlė‘‘ įsigyjo reikalingas priemones; 

jaunimo muzikos  grupei  nupirktos įgarsinimui reikalingos priemonės; 

dalis lėšų investuota kabinetų atnaujinimui. 
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2.6. Mokesčio už  neformalųjį ugdymą  lengvatų taikymas. 

Atlyginimo dydį už Centre  teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas nustato Steigėjas. 

Mokiniams, priklausantiems socialiai remiamų šeimų grupei, vaikų globos ir socialinės paramos 

šeimai centro globotiniams ir kt.  buvo taikomas   Ignalinos rajono savivaldybės  2019 m. liepos 11 

d. Nr. T-146 sprendimu nustatytas mokestis ,,Dėl atlyginimo už už neformalųjį  vaikų švietimą 

dydžio nustatymo‘‘. 

Mokesčio už neformalųjį švietimą lengvatų taikymas mokiniams: 

1. Socialiai remiamų  šeimų mokinių buvo  atleista -17: 

2. Lietuvos suaugusių ir jaunimo rinktinės narių-4 

3. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro globotinių-3;  

4. Tik už vieną vaiką, jei tą pačią neformalaus ugdymo programą lanko du ar daugiau vaikų iš 

vienos šeimos -48. 

Centre didelis dėmesys buvo skiriamas ugdytinių gebėjimų atskleidimui bei plėtojimui.  Mokiniai 

geriausiai savo talentus atskleidžia dalyvaudami įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose, 

parodose, sporto varžybos. Mokinių  daroma pažanga  nuolat vertinama: stebint vaiko veiklą, kalbant 

su vaiku, analizuojant vaikų sukurtus darbelius.  

Džiuginantys mokinių,  lankančių  Centro būrelius,  sporto grupes, studijas pasiekimai. Pasiekimų 

vertinimo kriterijai numatomi neformaliojo  vaikų švietimo  programose. 

 

3. Ugdymo proceso organizavimas 

 

Švietimo ir sporto  paslaugų centro būrelių,  sporto grupių mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo 

rajono,  miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose,festivaliuose, sportinėse varžybose, kuriuose 

puikiai pasirodė ir tapo prizinių vietų laimėtojais  bei laureatais. 

 

3.1. Ignalinos  rajono švietimo ir  sporto paslaugų   centro Dailės studijos  

mokinių dalyvavimas dailės parodose, konkursuose, projektuose, įvairiuose renginiuose. 

2020 - 2021 m. m. 

( Dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė) 

 
Seminarai, parengti būrelio narių. 
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Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Tema Data Vieta Pastabos 

1. Nijolė Trinkūnienė „Popierinės 
užuolaidėlės“ (3 
akad. val.) 

2021-06-08  Paliesiaus 
dvaras 

Projekto „Puoselėjame 
Ignalinos krašto 
tradicinius amatus ir 
folklorą“ seminaras. 

 
Dalyvavimas konferencijose. 

 

Eil. 
Nr. 

Konferencijos pavadinimas Data Vieta 
Lektoriaus 

vardas, pavardė 
Pranešimas 

1. Lietuvos dailės ugdytojų 
draugijos (LDUD) drauge su 
Vilniaus dailės akademija 
(VDA) Atviros dailės, 
dizaino ir architektūros 
mokyklos (ADDAM) bei 
Liepojos universiteto 
organizuotas tarptautinis 
simpoziumas ir jį lydinti 
paroda „Meninio ugdymo 
gerinimas: pedagogų patirtys, 
tyrimai, kūrybinė raiška“. 

2020-10-16 Vilniaus dailės 
akademija 

Nijolė 
Trinkūnienė 
 

Karpinių meno 
kaita: tradicijos ir 
šiandiena. 

 

Konkursai, parodos: 
 

 
Data 

 
Renginio pavadinimas Rangas Dalyviai Rezultatas 

2020-09-09 
-30 

IRŠSPC Dailės studijos 
mokinių tapybos ir 
grafikos darbų paroda 
„Lietuviškų vardų 
lobynas“ Ignalinos 
krašto muziejus 
(Ignalina - lietuvių 
kalbos dienų sostinė 
2020).  
 

Vietinis Danielė Čirikaitė, 
Greta Vasiljevaitė, 
Aurėja Navikaitė, 
Gintarė Malinauskaitė, 
Greta Gabrielė 
Kilbauskaitė, 
Liepa Garuckaitė, 
Austėja Luneckaitė, 
Deividas Žilėnas 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Rusnė Petrulėnaitė, 
Austėja Pakšijevskytė, 
Vilija Brukštutė  
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Arūnė Žilėnaitė, 
Vakarė Kajėnaitė, 

Ignalinos krašto 
muziejaus padėkos ir 
asmeninės dovanos: 
 D. Čirikaitė, 
G. Vasiljevaitė, 
Aurėja Navikaitė, 
G. Malinauskaitė, 
G. G. Kilbauskaitė, 
L. Garuckaitė, 
A. Luneckaitė, 
D. Žilėnas, 
G. Šriūbėnaitė, 
R. Petrulėnaitė, 
A.Pakšijevskytė, 
V. Brukštutė,  
L. S. Rimšelytė, 
E. Cicėnaitė, 
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Deimantė Dubakaitė               
Augustė Rakitinaitė,                    
Evelina Čeponytė,                          
Kamilė Šakalinytė,                         
Rusnė Butavičiūtė,                         
Kajus Kamarauskas,                      
Kamilė Kamarauskaitė,                  
Viktorija Rakštelytė                       
Emilija Mažalskaitė                       
Ada Migunaitė,                         
Aida Čičiurkaitė,                           
Konstantin Špakov.                        

A. Žilėnaitė, 
V. Kajėnaitė, 
D. Dubakaitė,               
A. Rakitinaitė,                    
E. Čeponytė,                          
K. Šakalinytė,                         
R. Butavičiūtė,                         
K. Kamarauskas,                      
K. Kamarauskaitė,                  
V. Rakštelytė,                       
E. Mažalskaitė,                       
A. Migunaitė,                         
A. Čičiurkaitė,                           
K. Špakov.                         

2020-09-30  Pozityvu.lt  „Popieriaus 
karpinių meistrė Livija: 
karpinių menas labai 
praturtino mano 
gyvenimą“ (Trukmė: 
4:03 min.). 

Respubli
kinis 

Nufilmuota Livija Žilėnaitė. 
 

Nufilmuota Livija 
Žilėnaitė. 

2021-02-02 
– 05-25. 

IRŠSPC Dailės studijos 
mokinių tapybos ir 
grafikos darbų paroda 
„Lietuviškų vardų 
lobynas“ Ignalinos 
rajono švietimo ir 
sporto paslaugų 
centras.  
 

Vietinis Danielė Čirikaitė, 
Greta Vasiljevaitė, 
Aurėja Navikaitė, 
Gintarė Malinauskaitė, 
Greta Gabrielė 
Kilbauskaitė, 
Liepa Garuckaitė, 
Austėja Luneckaitė, 
Deividas Žilėnas, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Rusnė Petrulėnaitė, 
Austėja Pakšijevskytė, 
Vilija Brukštutė,  
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Arūnė Žilėnaitė, 
Vakarė Kajėnaitė 
Deimantė Dubakaitė ,             
Augustė Rakitinaitė,                   
Evelina Čeponytė,                          
Kamilė Šakalinytė,                         
Rusnė Butavičiūtė,                        
Kajus Kamarauskas,                      
Kamilė Kamarauskaitė,                  
Viktorija Rakštelytė,                       
Emilija Mažalskaitė,                       
Ada Migunaitė,                         
Aida Čičiurkaitė,                           
Konstantin Špakov.                        

  

2020-10 -01 Simono Žigo grafikos Vietinis Simonas Žigas. Padėka ir asmeninės 
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– 31. darbų paroda 
„Architektūriniai 
peizažai“, Ignalinos 
krašto muziejus.  

dovanos. 

2020-10-14 Nacionalinis mokinių 
piešinių konkursas 
„Knygų namų šviesa“, 
skirtas Kėdainių rajono 
savivaldybės 
Mikalojaus Daukšos 
viešosios bibliotekos 
10-mečiui. 

Respubli
kinis 

Rokas Smagurauskas, 
Aurita Navikaitė. 

 

2020-11-03 Ignalinos rajono 
mokinių „Jaunųjų 
talentų“ konkursas. 

Vietinis Miglė Kajėnaitė, 
Vakarė Kajėnaitė, 
Vilija Brukštutė. 

Laureatai-Jaunieji 
talentai: 
M. Kajėnaitė, 
V. Kajėnaitė. 

2020-11-23 2020 m. Lietuvos 
moksleivių liaudies 
dailės konkurso 
„Sidabro vainikėlis“ 
respublikinis turas, 
Kelmės kultūros 
centras. 

Respubli
ka 

Eimantas Žilėnas I vieta respublikoje ir 
Sidabro vainikėlis -2020 
Eimantas Žilėnas. 

2020-12-01 Meninio ir kultūrinio 
ugdymo projekto „Mus 
moko patirtis ir 
praeitis“ Nacionalinis 
piešinių konkursas 
„Mes užaugome 
laisvi“, skirtas laisvės 
gynėjų dienai. 

Respubli
kinis 

Ugnė Čeponytė, 
Justina Jurgelevičiūtė, 
Vilija Brukštutė, 
Eglė Sidorenkaitė, 
Goda Luneckaitė, 
Deimantė Dubakaitė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

Padėkos: 
Ugnė Čeponytė, 
Justina Jurgelevičiūtė, 
Vilija Brukštutė, 
Eglė Sidorenkaitė, 
Goda Luneckaitė, 
Deimantė Dubakaitė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

2020-12-04 26-oji Lietuvos 
mokinių dailės 
olimpiada. 

Respubli
kinis 

M. Kajėnaitė. Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministerijos pagyrimo 
raštas:  
M. Kajėnaitė 

2020-12-16 Tarptautinis mokinių 
piešinių konkursas 
„Miestas ir aš“. 

Tarptaut
inis 

Viktorija Rakštelytė, 
Greta Vasiljevaitė,  
Ainis Bridžius, 
Aivaras Cibulskas. 

7-10 m. amžiaus grupėje 
III vieta ir asmeninė 
dovana: 
V. Rakštelytė. 
11-14 m. amžiaus 
grupėje III vieta ir 
asmeninė dovana: 
A. Cibulskas. 

2021-01-11 Respublikinis vaikų ir 
jaunimo konkursas 
„Kas man yra 
ekologija?“ 

Respubli
kinis 

Ainis Bridžius, 
Gelmis Kardelis, 
Emilė Juršėnaitė, 
Lidija Kuznecova, 
Ugnė Čeponytė, 
Milla Pumputytė, 

Padėkos ir asmeninės 
dovanos: 
A. Bridžius, 
G. Kardelis, 
E. Juršėnaitė, 
L. Kuznecova, 
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Rusnė Petrulėnaitė, 
Vilija Brukštutė, 
Aivaras Cibulskas, 
Andrius Gasiukevičius, 
Arūnė Žilėnaitė, 
Aurėja Navikaitė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

U. Čeponytė, 
M. Pumputytė, 
R. Petrulėnaitė, 
V. Brukštutė, 
A. Cibulskas, 
A. Gasiukevičius, 
A. Žilėnaitė, 
A. Navikaitė, 
E. Cicėnaitė, 
V. Kajėnaitė. 

2021-01-11 Respublikinis 
moksleivių konkursas 
„Laisvės karta sako 
jiems AČIŪ“, skirtas 
Laisvės gynėjų dienai 
paminėti. 

Respubli
kinis 

Adomas Paukštė, 
Ainis Bridžius, 
Gabija Lapėnaitė, 
Simas Stasiūnas. 

Padėkos: 
A. Paukštė, 
A. Bridžius, 
G. Lapėnaitė, 
S. Stasiūnas. 

2021-02 IRŠSC Dailės studijos 
mokinių virtuali paroda 
vasario 16-osios proga, 
Švenčionėlių miesto 
kultūros centro 
Pašaminės skyrius ir 
Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centras. 

Respubli
kinis 

Aja Dubinovičiūtė, 
Arūnė Žilėnaitė, 
Augustė Vasarė 
Kacevičiūtė, 
Deimantė Bikulčiūtė, 
Deimantė Dubakaitė,  
Deimantė Šerėnaitė, 
Eglė Sidorenkaitė, 
Gabrielė Keturkaitė, 
Gita Lukoševičiūtė, 
Greta Luneckaitė,  
Ieva Gasianec, 
Kamilė Čeponytė, 
Karolina Baušytė, 
Miglė Kajėnaitė, 
Mingailė Steponianaitė, 
Paulius Kolosovas, 
Samanta Golubickaitė, 
Vakarė Kajėnaitė,  
Viktorija Cicėnaitė. 

 

2021-03-05 Respublikinis 
konkursas „Lietuvos 
kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“. 

Respubli
kinis 

Evelina Čeponytė, 
Ugnė Čeponytė, 
Justina Jurgelevičiūtė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Aurita Navikaitė, 
Goda Luneckaitė, 
Eglė Sidorenkaitė,  
Aivaras Cibulskas, 
Deimantė Voronkova, 
Vakarė Kajėnaitė. 

5-8 klasių grupėje 
II vieta: 
E. Čeponytė.  
G. Luneckaitė. 
Paskatinamoji vieta: 
E. Sidorenkaitė, 
J. Jurgelevičiūtė. 
9-12 klasių grupėje: 
Paskatinamoji vieta: 
D. Voronkova. 
Pažymėjimai: 
U. Čeponytė, 
G. Šriūbėnaitė,  
A. Cibulskas, 
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A. Navikaitė, 
V. Kajėnaitė. 

2021-03-05 Lietuvos mokinių 
dailės olimpiados 
„Pasakos, patarlės, 
priežodžiai ir minklės“ 
savivaldybės etapas. 

Vietinis Augustė Vasarė 
Kacevičiūtė. 
 
 

I vieta: 
A. V. Kacevičiūtė. 
 

2021-03-05 Lietuvos mokinių 
dailės olimpiada 
„Pasakos, patarlės, 
priežodžiai ir minklės“. 

Respubli
kinis 

A. V. Kacevičiūtė. 
 

 

2021-03-29 Rajono vaikų ir 
jaunimo konkursas 
„Kas man yra saugus 
eismas? 

Vietinis Ainis Bridžius 
Elzė Cicėnaitė 
Gelmis Kardelis 
Viktorija Rakštelytė 
Simas Stasiūnas 
Greta Vasiljevaitė 
Aida Čičiurkaitė 
Evelina Čeponytė 
Gabija Lapėnaitė 

Laimėtojai: 
6-10 m. amžiaus grupėje 
laureatas S. Stasiūnas.  
11-14 m. amžiaus 
grupėje laureatas  
G. Lapėnaitė. 
Daugiausiai Facebook 
gerbėjų balsų surinko  
G. Vasiljevaitė. 

2021-04-06 Respublikinis virtualus 
vaikų dailės darbų 
konkursas „Bundanti 
gamta – pavasariniai 
pokyčiai“. 

Respubli
kinis 

Viktorija Rakštelytė, 
Simas Stasiūnas, 
Evelina Čeponytė, 
Gabija Lapėnaitė, 
Ugnė Čeponytė, 
Eglė Cicėnaitė. 

Laureatas: 
S. Stasiūnas. 

2021-04-18 Nacionalinis mokinių 
meninės kūrybos darbų 
konkursas „Kelionė 
laiku – atgimusi 
Vilniaus istorija“. 

Respubli
kinis 

Viktorija Rakštelytė, 
Greta Vasiljevaitė,  
Simas Stasiūnas,  
Gabija Lapėnaitė,  
Saulė Skrebutėnaitė,  
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

 
 

2021-04-19 Respublikinis mokinių 
kūrybinių darbų 
konkursas  
 „Pravėriau vario 
vartelius“. 

Respubli
kinis 

Danielė Čirikaitė, 
Greta Vasiljevaitė, 
Ainis Bridžius. 

 

2021-04-20 Respublikinis mokinių 
piešinių konkursas  
 „Saugus eismas 
kelyje“. 

Respubli
kinis 

Elzė Cicėnaitė, 
Gelmis Kardelis, 
Viktorija Rakštelytė, 
Medeina Cicėnaitė, 
Ainis Bridžius, 
Aida Čičiurkaitė, 
Evelina Čeponytė, 
Ugnė Čeponytė, 
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Saulė Skrebutėnaitė. 

2021-04-24 Tarptautinis  
B. Petchenik vardo 
vaikų žemėlapio 
konkursas  
 „Mano ateities 
pasaulis“. 

Respubli
kinis 

Basytė Rimantė,  
Skrebutėnaitė Saulė, 
Čeponytė Ugnė. 

 

2021-05-13 Ignalinos rajono 
mokinių virtualus 
piešinių konkursas  
 „Mano šeima“. 

Vietinis Viktorija Rakštelytė 
Ainis Bridžius 
Aida Čičiurkaitė 
Danielė Čirikaitė 
Simas Stasiūnas 
Greta Vasiljevaitė 

Padėkos ir asmeninės 
dovanos: 
V. Rakštelytė, 
A. Bridžius, 
A. Čičiurkaitė, 
D. Čirikaitė, 
S. Stasiūnas, 
G. Vasiljevaitė. 

2021-05-31 Konkursas švietimo 
būklės apžvalgos 
„Lietuva. Švietimas 
šalyje ir regionuose 
2021“viršeliui tema 
„Nuotolinis 
mokymas(is). 

Respubli
kinis 

Simas Stasiūnas.  

 
Projektai 

 
Eil 
Nr. 

Tema Data Atsakingas Vieta Pastabos 

1. Projektas „Patirtys menų 
menėse“ 

2020-09-24 N. Trinkūnienė Paliesiaus 
dvaras 

Projekte dalyvavo 9 
dailės studijos mokiniai. 

2. „Lietuviškų vardų lobynas“. 

 

2020-09-09,  N. Trinkūnienė 
 
 

Ignalinos 
krašto 

muziejus 

Projekte dalyvavo 28 
dailės studijos mokiniai. 

3. Galerijos AV17 projektas  -  
„Kasdieniai objektai 
kūryboje“.  

2020-10-05 
- 10 

N. Trinkūnienė 
 

Ignalinos 
krašto 

muziejus 

Kūrybinių dirbtuvių 
cikle, orientuotame į 
šiuolaikinio meno 
pažinimą bei domėjimosi 
skatinimą mažesniuose 
Lietuvos miestuose, 
dalyvavo 21 dailės 
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studijos mokinys.  
4. Projektas „Puoselėjame 

Ignalinos krašto tradicinius 
amatus ir folklorą“. 

2021-06-08 N. Trinkūnienė Paliesiaus 
dvaras 

Projekte dalyvavo 11 
dailės studijos mokinių. 

 
 

Bendradarbiavimas: 
 
Organizuota Ignalinos rajono mokytojų metodinė išvyka į Mažeikius. Tai atsakomoji išvyka. Į 

Ignaliną 2019 metais gegužės 17 d. buvo atvykę Mažeikių dailės ir technologijų mokytojai 

pasidalinti gerąja darbo patirtimi.  

2020-12-08 

Kurti karpiniai kalėdinei IRŠSPC puošybai: puošti langai bei vidaus erdvės erdvinėmis balerinomis.. 

2021-02-08. 

Puošti IRŠSPC langai Vasario 16-ąjai.  

 
 
 

3.2. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Keramikos būrelio veikla  

2020- 2021 m. m. 

 

 Keramikos būrelio mokiniai dalyvavo respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse ,,Mano      

angelas‘‘. Laureato diplomu  apdovanota  Ernesta Paslauskaitė,  nominacija už keramikos tradicijų   

puoselėjimą  buvo įteikta  Rugilei Pilinskaitei. Kiti  konkursai neįvyko dėl COVID-19 epidemijos. 

 

                                          3.3. Olimpiados, konkursai    
                                                 2020- 2021 m. m 
 
2020 – 2021 mokslo metais mūsų rajone nuotoliniu būdu vyko savivaldybės etapo dalykinės   

moksleivių olimpiados: matematikos, fizikos, anglų, rusų, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos,    

biologijos, istorijos, informatikos, dailės, geografijos, geografijos olimpiada „Mano gaublys“, taip 

pat vyko konkursai „Jaunųjų filologų“, „Kovų už laisvę ir netekčių istorija“, anglų kalbos, meninio 

skaitymo.  

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapas vyko dalinai nuotoliniu būdu,  vasario 

25-27 d. Ignalinos gimnazijoje. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III 

laipsnio diplomą laimėjo Ignalinos gimnazijos devintokas Andrius Gasiukevičius, mokytoja Irma 

Rasikė.   

 



 
 

16 

 

 

53 - iasis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas vyko kovo mėnesį. Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos I laipsnio diplomu apdovanota už geriausią tautosakos darbą Ieva Gruzdytė, 

Didžiasalio ,,Ryto‘‘ gimnazijos IV gimn. klasės mokinė, mokytoja Nijolė Keraitienė,  darbo 

pavadinimas  „Gražina Voldemaraitė: užaugau atskirta nuo šeimos“. Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos pagyrimo raštais apdovanotos: už tautosakos darbą Goda Čepulytė, Didžiasalio ,,Ryto‘‘ 

gimnazijos IV gimn. klasės mokinė, mokytoja Nijolė Berdikšlienė, darbo pavadinimas „Iš 

miškininko Antano pasakojimų apie Tverečiaus kraštą...“, už poeziją Skaistė Meškelaitė, Vidiškių 

gimnazijos II gimn. klasės mokinė, mokytoja Neringa Mudėnienė, darbo pavadinimas „Pati sau”. 

 26-asis tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2021“ nuotoliniu būdu.  Vertinimo komisijai 

suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad net trys mūsų rajono moksleiviai pateko į geriausiųjų 

moksleivių Lietuvoje 50-tuką savo amžiaus grupėse, pirmas Lietuvoje savo amžiaus grupėje 

ketvirtokas Domantas Čeponis iš Vidiškių gimnazijos, antrą vietą savo amžiaus grupėje iškovojo 

devintokas Andrius Gasiukevičius iš Ignalinos gimnazijos, 20 vietą savo amžiaus grupėje laimėjo 

penktokė Jurgita Pauliukėnaitė iš Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos.  

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapas vyko kovo 1-2 dienomis  nuotoliniu 

būdu. Mūsų savivaldybę šiame etape atstovavęs Ignalinos gimnazijos devintokas Andrius 

Gasiukevičius  puikiai pasirodė ir laimėjo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos II laipsnio diplomą. 

28-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados šalies etapas vyko 

nuotoliniu būdu kovo 23-24 dienomis, mūsų savivaldybę šiame etape atstovavo Ignalinos gimnazijos 

dešimtokas Lukas Čepulianecas, mokytoja Svetlana Dunec ir laimėjo Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštą  už puikiai atliktą kalbėjimo užduotį. 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos II laipsnio diplomu apdovanota Jurgita Pauliukėnaitė, Ignalinos rajono Didžiasalio 

„Ryto“ gimnazija, 5 klasė, ruošė mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė. 

 

3.5.Rajono mokinių asociacija 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų   centro bazėje savo veiklą vykdanti rajono mokinių asociacija 

savo darbą dėl COVID-19 epidemijos organizavo   nuotoliniu būdu: RMA pirmininko rinkimus, mokymus, 

bendravimą su rajono  mokinių tarybomis. dalyvavo ir LMS veikloje, vykdė įvairias  užduotis .RMA nariai ,, 
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 Aktyvių piliečių fondui‘‘ rašė projektą ,,Kuriu savo Ignaliną’’,  pirmą etapą laimėjo, antrame etape 

finansavimo negavo. Dalis renginių neįvyko dėl Covid-19 epidemijos. 

 

                                        3.6.  SPORTO SKYRIUS 

            Sporto skyriaus veikloje numatomi keturi tikslai: 
 

1. Didinti įstaigos patrauklumą, kurti saugią, sveiką ugdymą skatinančią aplinką. 

2. Ieškoti talentingų sportininkų, galinčių atstovauti šaliai olimpinėse žaidynėse, pasaulio, 

Europos čempionatuose ir kituose tarptautiniuose renginiuose. 

3. Sudaryti sąlygas miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, 

siekti sporto rezultatų. 

4. Ugdyti pilietiškai atsakingus, aktyvius, kūrybingus bendruomenės narius (vaikus, mokinius ir 

suaugusius). 

 
 

3.6.1. Mokinių  dalyvavimas sportinėje veikloje. 
2020-2021 m.m. 

 
2020 m. pabaigoje sporto treniruotes sporto centre lankė mokiniai, gyvenantys Ignalinoje, 

savivaldybės gyvenvietėse ir Švenčionių rajone. Per savaitę buvo vykdomos 228 valandos 

treniruočių. Pratybos vyko: Lietuvos žiemos sporto centre, Ignalinos sporto ir pramogų centro sporto 

salėje, treniruoklių salėse, baseine, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salėse, teniso 

kortuose, lauko erdvėse.  

Sportininkus ugdė 9 treneriai: du turintys  trečią kvalifikacinę kategoriją, penki – pirmą kvalifikacinę 

kategoriją, 2 treneriai ir 1 būrelio vadovas. 

Ignalinos sporto centro treneriai, būrelio vadovai siekia užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą, ieškoti 

gabių sportininkų pasirinktoje sporto šakoje, siekti nuoseklaus jų meistriškumo augimo. Sporto 

centro treneriai, būrelių vadovai, darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, 

rengia projektus. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyriaus  ugdymo 

programas 2021 m. baigė  6 ugdytiniai, jiems įteikti „Vaikų neformaliojo ugdymo“ pažymėjimai. 

Centre buvo vykdomos septynių sporto šakų sportininkų ugdymo programos: 
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Ugdymo programa Grupės Mokiniai  

Biatlonas 4 35 

Slidinėjimas 4 48 

Plaukimas 6 67 

Tenisas 3 36 

Dviračiai 2 20 

Futbolas 3 46 

Krepšinis 3 35 

Viso: 25 287 

 

 

  

 

 

Ugdymas vykdomas dviem etapais: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo etapas. 

Mūsų galimybės – atranka ir meistriškumas orientuotas į 1-2 metų pradinio rengimo, 1-5 

meistriškumo ugdymą. Aukšto meistriškumo sportininkų paruošiame nedaug. 

 

                                      3.6.2. Sporto centro auklėtinių pasiekimai 
                                                  2020-2021 m.m. 
 
Slidinėjimas. 

Trenerės: Kazimiera Strolienė, Dalia Vaičiulienė 

Slidininkai dalyvavo rajoninėse, respublikinėse, varžybose, čempionatuose, projekte „Interreg 

Latvija – Lietuva“.  

 Vyko Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionatas, kuriame dalyviai varžėsis sprinto laisvuoju stiliumi 

ir distancijos klasikiniu stiliumi rungtyse. 

Čempionate dalyvavo gausus būrys sportininkų iš Ignalinos, Utenos, Anykščių, Vilniaus miesto, 

Vilniaus rajono. 

Sprinto rungtyje  trečiąją vietą  iškovojo Darius Dinda (treneris Karolis Baltakis). Jaunių tarpe 

Dovydas Stepaniuk (treneris Karolis Baltakis) užėmė trečiąją vietą. Geriausiai  merginų grupėje 

sekėsi Deimantei Šerėnaitei (treneris Karolis Baltakis), ji užėmė ketvirtąją vietą.  

 



 
 

19 

 

 

Jaunučių grupėje pirmąją vietą užėmė Aironas Pūras (trenerė Dalia Vaičiulienė). Berniukų grupėje 

antrąją vietą laimėjo Eimantas Lekavičius (treneris Vadim Stefanskij). 

Ignalinoje vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo vasaros pirmenybės, jauniesiems 

slidininkams tai buvo pirmasis varžybų krikštas .Ignalinos slidininkai iškovojo net 10 prizinių vietų. 

Sėkmingiausiai startavo B grupės  berniukai iškovoję visas prizines vietas: 1v. – Pijus Kaškilevičius 

2 v. – Nojus Sabaliauskas, 3 v. – Oskaras Oškinis. 

Mergaičių B gupėje 2 v. iškovojo Simona Česokaitė, mergaičių A grupėje 3 v. – Saida Repečkaitė, 

jaunučių grupėje 1 v. – Aironas Pūras. 

 Sidinėjimo varžybose klasikiniu stiliumi, berniukų B grupėje 1 v. iškovojo  Pijus Kaškilevičius , 3 v. 

– Oskaras Oškinis, mergaičių A grupėje 3 v. – Saida Repečkaitė. Berniukų jaunučių grupėje 3 v. - 

Aironas Pūras. 

 Anykščiuose vyko baigiamasis šių metų Lietuvos riedslidžių taurės IV etapas, kuriame dalyvavo 

gausus būrys Ignalinos slidininkų. 

Geriausiai sekėsi ignaliniečiui Tautvydui Stroliai, kuris suaugusiųjų grupėje iškovojo 1 v., 

jaunučių grupėje – Aironas Pūras iškovojo 3 v,. mergaičių grupėje – Saida Repečkaitė – 2 v., 

Kornelija Sukovaitė – 3 v. 

Pasibaigus IV etapo varžyboms ir susumavus etapų rezultatus buvo išaiškinti Lietuvos riedslidžių 

taurės nugalėtojai ir prizininkai. 

Ignaliniečiai iškovojo 4 prizines vietas: 

Suaugusių grupėje – Tautvydas Strolia užėmė 1 v.,  jaunučių grupėje – Aironas Pūras – 2 v. 

Vaikų-berniukų grupėje – Pijus Kaškilevičius – 3 v., mergaičių grupėje – Saida Repečkaitė – 3 v. 

Lietuvos žiemos sporto centro trasoje vyko FIS Lietuvos slidinėjimo čempionato I etapas. 

Geriausiai sekėsi „Sėkmės trasa“ klubo nariams: Modestui Vaičiuliui, Tautvydui Stroliai (trenerė 

Kazimiera Strolienė). Modestas Vaičiulis, sprinto ir 10 km, rungtyje iškovojo du aukso medalius, 

Tautvydas Strolia, sprinto ir 10 km rungtyje du sidabro medalius. 

Jaunių grupėje geriausiai sekėsi Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro auklėtiniui 

Aironui Pūrui (trenerė  Dalia Vaičiulienė), sprinto rungtyje  iškovojo bronzos medalį. 

Laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymų, Ignalinoje vyko Lietuvos jaunių slidinėjimo 

čempionatas, kuriame dalyvavo ir Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro sportininkai. 
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Jaunių B grupėje geriausiai sekėsi Aironui Pūrui (trenerė Dalia Vaičiulienė), 3 km distancijoje pirmą 

varžybų dieną, jis iškovojo aukso medalį, antrąją dieną bronzos medalį. Jaunių C grupėje, pirmą 

varžybų dieną, 1 km distancijoje, Rusnė Petrulėnaitė (trenerė Kazimiera Strolienė) iškovojo bronzos 

medalį. Jaunių A grupėje, antrąją varžybų dieną, 5 km distancijoje, Dovydas Stepaniuk (treneris 

Karolis Baltakis) iškovojo bronzos medalį. 

Anykščiuose vyko Lietuvos riedslidžių taurės I etapo varžybos, kuriose dalyvavo Ignalinos rajono 

švietimo ir sporto paslaugų centro jaunųjų slidininkų būrys. 

1 km sprinto rungtyje V 12 grupėje, Pijus Kaškilevičius, iškovojo 3 vietą. 

Mergaičių M14 grupėje Kornelija Grigelytė iškovojo 2 vietą. 

Suaugusiųjų vyrų grupėje sėkmingiausiai startavo ignaliniečiai (klubas „Sėkmės trasa“). 1 vietą 

iškovojo Modestas Vaičiulis, 2 vietą – Tautvydas Strolia. 

Nemenčinėje buvo vykdomas Lietuvos riedslidžių taurės II etapas, kuriame dalyvavo  Ignalinos 

švietimo ir sporto paslaugų centro slidininkai. 

Sėkmingiausiai II etapo varžybose sekėsi ignaliniečiui Aironui Pūrui, kuris jaunių grupėje (V 16) 

iškovojo 1 vietą. 

Mergaičių grupėje (M12) – Kornelija Sukovaitė iškovojo 3 vietą 

Berniukių grupėje (V12)  – Pijus Kaškilevičius iškovojo 3 vietą 

Jaunučių grupėje (M14)  – Kornelija Grigelytė iškovojo 2 vietą 

Suaugusių grupėje (,,Elito’’), sėkmingai startavo Ignalinos sporto klubo ,,Sėkmės trasa“ atstovai: 

Modestas Vaičiulis iškovojo 1vietą, Tautvydas Strolia – 2 vietą. 

Biatlonas. 

Treneriai: Karolis Baltakis ir Vadim Stefanskij.  

Ugdytiniai dalyvavo įvairiose varžybose, čempionatuose tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. 

Ignalinoje vyko Lietuvos Respublikos vasaros biatlono čempionatas. Sportininkai varžėsi atskirose 

amžiaus grupėse. 

Ignaliniečiai iškovojo prizines vietas: jaunimo grupėje Jokūbas Mačkinė – 2 vieta, jaunių grupėje 

Darius Dinda – 1 vieta, Dovydas Stepaniuk –3 vieta, mergaičių  grupėje Deimantė Šerėnaitė – 2 

vieta, vaikų grupėje Eimantas Lekavičius – 3 vieta. 
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Masinio starto varžybose Jokūbas Mačkinė užemė 2-ąją vietą, Darius Dinda – 1-ąją vietą, Dovydas 

Stepaniuk – 3 vietą, Deimantė Šerėnaitė – 2 vietą, Eimantas Lekavičius – 2 vietą. 

Vyko Lietuvos vasaros biatlono čempionato II etapas. Pajėgiausi šalies biatlonininkai dvi dienas 

varžėsi skirtingose vietose – Nemenčinėje ir Ignalinoje, sprinto (bėgimo)  ir  riedslidėmis 

(persekiojimas) rungtyse.  

Geriausiai sprinto rungtyje (atskirose amžiaus grupėse) sekėsi:  Darius Dinda iškovojo 2 vietą. 

Eimantas Lekavičius iškovojo 1 vietą, Mindaugas Lazauskas – 2 vietą. 

Persekiojimo rungtyje riedslidėmis Darius Dinda iškovojo 3 vietą, Augustas Bužinskas – 3 vietą. 

Vyko atviras Lietuvos biatlono čempionatas Estijoje (Otepėje) dalyvavo geriausi sportininkai iš 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 

Dėl pandemijos ne visi ignaliniečiai galėjo vykti į čempionatą. Darius Dinda, vienintelis, dalyvavo 

varžybose. 

10 km sprinto rungtyje,  savo amžiaus grupėje jis užemė 11 vietą. Antrą dieną, 12,5 km masinio 

starto rungtyje, savo amžiaus grupėje užemė 5 vietą.  

Baltijos biatlono taurės I etapas Estijoje (Haania) dalyvavo geriausi sportininkai iš Estijos, Latvijos ir 

Lietuvos. Varžybose dalyvavo Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro auklėtiniai, 

treniruojami Karolio Baltakio: Darius Dinda, Deimantė Šerėnaitė, Dovydas Stepaniuk, Jokūbas 

Steponėnas . 

Sprinto rungtyje,  savo amžiaus grupėje Darius Dinda užemė 8 vietą, šaudykloje suklydęs  6 kartus.  

Dovydas Stepaniuk – 14 vietą, suklydęs 4 kartus, Deimantė Šerėnaitė – 10 vietą, suklydusi 3 kartus, 

Jokūbas Steponėnas – 26 vietą, suklydęs 6 kartus. 

Masinio starto rungtyje, savo amžiaus grupėje Darius Dinda užėmė 5 vietą, šaudykloje prašovęs 9 

netaiklius šūvius iš 20. Dovydas Stepaniuk – 13 vietą, prašovęs 11šūvių, Deimantė Šerėnaitė – 9 

vietą, prašovusi 7 šūvius. 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro auklėtiniai dalyvavo olimpinio čempiono A. 

Šalnos biatlono taurės varžybose Nemenčinėje. 
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Geriausiai sekėsi, sprinto rungtyje Dariui Dindai, jis užėmė antrą vietą, Jokūbas Steponėnas užėmė 

trečiąją vietą. Individualioje rungtyje, Darius Dinda užėmė antrąją vietą, Jokūbas Steponėnas  trečią 

vietą.  

Ignalinoje vyko Lietuvos biatlono čempionatas. Dalyvavo dešimt Ignalinos rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centro auklėtinių. Sprinto rungtyje, geriausiai sekėsi Dariui Dindai (treneris Karolis 

Baltakis), jis savo amžiaus grupėje iškovojo 1 vietą, Jokūbas Steponėnas (treneris Karolis Baltakis) -

3 vietą,  Nojus Sabaliauskas (treneris Vadim Stefanskij) – 1 vietą.  

Persekiojimo rungtyje Darius Dinda išlaikė savo poziciją ir iškovojo 1 vietą, Jokūbas Steponėnas 3 

vietą, Nojus Sabaliauskas iškovojo 1 vietą.  

Lietuvos žiemos sporto centre, naujoje biatlono šaudykloje, pirmą kartą vyko Lietuvos biatlono 

suaugusiųjų čempionatas, kuriame dalyvavo Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

auklėtinis Darius Dinda. 

Darius Dinda aplenkė ne tik savo grupės sportininkus, bet ir vyresnius biatlonininkus ir iškovojo 1 

vietą. „Supersprinto” rungtyje, kuri Lietuvoje organizuota buvo pirmą kartą, aplenkė taiklesnius 

varžovus ir  iškovojo 1 vietą. Darius Dinda jaunių grupėje tapo dukart Lietuvos biatlono čempionu. 

Lietuvos biatlono federacijos Taurės varžybos  vyko Nemenčinėje. Ignalinos rajono švietimo ir 

sporto paslaugų centro auklėtiniai iškovojo prizines vietas. Augustas Bužinskas kroso rungtyje 

užėmė 1 vietą, Nojus Sabaliauskas riedslidžių rungtyje užėmė 2 vietą. 

Plaukimas.  

Plaukikus treniruoja du treneriai: Eugenijus Rakitinas ir Dovilė Mikoliūnaitė.  

Paukikai ir triatloninka Ignaliną garsino respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.Vykdant mokymo 

plaukti projektus, plaukti mokėsi Ignalinos ir Švenčionių rajonų pradinukai.  

Dalyvauta paskutiniame triatlono taurės etape Druskininkuose. Akvatlone (100 m plaukimas + 1 km 

bėgimas) dalyvavo 2 mergaitės: Emilija Vasiljevaitė iškovota 1 v.  ir Augustė Rakitinaitė – 2 vieta. 

Lietuvos plaukimo čempionate,Klaipėdoje,.dalyvavo  stipriausi šalies plaukikai. Švietimo ir sporto 

paslaugų Sporto centrui atstovavo 5 plaukikai, kurie treniravosi 50 metrų ilgio baseinuose 

Elektrėnuose ir Klaipėdoje. Donatas Kujelis, Rokas Ervinas Česūnas, Ditas Šidlauskas ir Matas 

Šurna  gerino savo asmeninius rekordus ir įgijo  patirtį ateičiai, startuojant su geriausiais Lietuvos 

plaukikais. 
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Klaipėdoje vyko Lietuvos vaikų – jaunučių plaukimo čempionatas, kuriame dalyvavo per 300 

stipriausių Lietuvos plaukikų. Šiame čempionate varžėsi ir penki Ignalinos rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centro auklėtiniai. Geriausiai sekėsi Matui Šurnai, kuris jaunučių amžiaus grupėje net tris 

kartus laimėjo   antras vietas. Sidabro medalius  laimėjo plaukdamas 50 m, 100 m ir 200 m nugara, į 

priekį. Mato plaukimo nugara rezultatai tikrai aukšto lygio, trijose distancijose įvykdė pirmąjį 

suaugusiųjų atskyrį. 

Vaikų amžiaus grupėje, bronzos medalį, plaukdama 50 metrų peteliške iškovojo Augustė Rakitinaitė. 

Jos laikas 36,35 sek. buvo lygiai toks pat kaip ir Kauno sporto mokyklos ,,Startas“ atstovės Gabijos 

Tatarūnaitės.  Ant trečiosios vietos pakylos lipo net dvi plaukikės.  

Nojus Balkevičius, plaukdamas 50 m ir 100 m nugara, pateko į B finalinius plaukimus ir įvykdė 

antrąjį suaugusiųjų atskyrį, asmeninius rekordus gerino Emilija Vasiljevaitė ir Kornelija 

Jankovičiūtė. 

 Kaune įvyko Lietuvos žiemos Akvatlono čempionatas , kuriame dalyvavo 7 Ignalinos rajono 

švietimo ir sporto paslaugų centro plaukikai. Akvatlonas – susideda iš dviejų sporto šakų: plaukimo 

ir bėgimo.Plaukikai iš šių varžybų parsivežė 5 medalius. 

Kornelija Jankovičiūtė iškovojo aukso medalį. Trečiąja vietą - Emilija Vasiljevaitė. 

Lietuvos jaunučių plaukimo pirmenybėse susirinko per 200 jaunųjų plaukikų iš 13-kos miestų. 

Ignalinos plaukikai  iškovojo  tris medalius ir  bendroje įskaitoje liko šeštoje vietoje 

Dalyvautat dviejose Lietuvos čempionatuose – vaikų plaukimo čempionate Alytuje ir triatlono 

sprinto čempionate Kupiškyje. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ketvirtokė Kornelija 

Jankovičiūtė sugebėjo laimėti medalius dviejų skirtingų sporto šakų Lietuvos čempionatuose. Alytuje 

startavusi mūsų jaunoji plaukikė iškovojo bronzos medalį plaukdama 100 metrų krūtine, o 100 m 

laisvuoju stiliumi iškovojo penktąją vietą tarp 58 dalyvių. Pirmą kartą Kupiškyje,Kornelija 

Jankovičiūtė išbandė pilną triatlono rungtį, tapo Lietuvos čempione. Reikėjo: 200 m plaukti, 5 km 

minti dviratį ir 1 km bėgti. Pirmą kartą triatlono rungtį išbandė ir kitos dvi jaunos plaukikės – Emilija 

Vasiljevaitė ir Augustė Rakitinaitė. Savo amžiaus grupėje Emilija iškovojo Lietuvos čempionės 

titulą, o Augustė liko ketvirtoje vietoje.Kupiškio triatlone medalius iškovojo ir berniukai. Jiems 

reikėjo 400 m plaukti, 10 km minti dviratį ir 2,5 km bėgti. Bronzos medalius savo amžiaus grupėse 

pasidalino Matas Šurna ir Ditas Šidlauskas. 
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Plaukikai tobulėjo ir gerino savo rezultatus ir yra įvykdę tokius atskyrius:  

Kandidato į Lietuvos plaukimo sporto meistrus (MP 3) – Džiugas Karklelis. 

Pirmąjį suaugusiųjų atskyrį (MP 4) – Donatas Kujelis. 

Antrąjį suaugusiųjų atskyrį (MP 5) – Rokas Ervinas Česūnas, Ditas Šidlauskas, Matas Šurna. 

Trečiąjį suaugusiųjų atskyrį (MP 6) – Nojus Balkevičius, Emilija Vasiljevaitė, Eimantas Nalivaika, 

Augustė Rakitinaitė, Justina Jurgelevičiūtė, Kornelija Jankovičiūtė, Mindaugas Akinskas, Matas 

Neciunskas. 

Pirmą jaunių atskyrį (MP 7) – Adomas Lenardas, Deividas Žilėnas. 

Antrą jaunių atskyrį (MP 8) – Edvinas Vielys, Ignas Jakubovskis, Vasarė Garuckaitė, Margarita 

Poklikajeva. 

Trečią jaunių atskyrį (MP 9) – Martynas Stanaitis, Airida Jankauskaitė. 

Dviračiai. (trenerė Inga Češulienė) 

Jaunieji dviratininkai dalyvavo “Livani-Utena kriteriumas LUK-CUP”, geriausiai sekėsi Lukui 

Šišovui, jis iškovojo 3-ąją vietą. Giedrius Mudėnas ir Rokas Smagurauskas baigė be taškų ir dalinosi 

5-15 vieta. Mergaičių jaunučių grupėje Karolina Gailiešaitė užėmė 4 vietą, Mantė Steponėnaitė  5 

vietą.  

Utenoje ir Anykščių apylinkėse vyko Lietuvos jaunučių ir jaunių dviračių sporto pavasario 

pirmenybės, lenktyniavo beveik 100 dviratininkų.Merginų jaunučių grupėje Karolina Gailiešaitė 

iškovojo 2 ir 4 vietas., Mantė Steponėnaitė – 5 vietą.. Vaikinų jaunučių grupėje Lukas Šišovas 12 

vietą, Rokas Smagurauskas – 33 vietą. 

Ugdytiniai dalyvavo Lietuvos plento taurėje, Baisiogaloje. Sportininkams teko įveikti 31.75 km su 

trimis žvyro sektoriais. 

Karolina Gailiešaitė M16 grupėje iškovojo- 2, Mantė Steponėnaitė – 5 , Giedrius Mudėnas V14 

grupėje – 3 vietą. Lukas Šišovas dėl techninių kliūčių trasos nebaigė. 

 Atvirose Utenos jaunučių ir jaunių dviračių sporto pavasario pirmenybėse Karolina Gailiešaitė 

iškovojo 5, Mantė Steponėnaitė – 10 vietas. Vaikinų jaunučių grupėje Giedrius Mudėnas iškovojo- 8, 

Lukas Šišovas – 12, Rokas Smagurauskas – 23 vietą. 

 Karolina Gailiešaitė dalyvavo XXIV Lenkijos taurės jaunių, jaunučių plento dviračių čempionate. 

Tai pirmasis jos debiutas su Lietuvos dviračių rinktine. Iš 85 dalyvių Karolina 10,4 km asmeninėse 

lenktynėse laikui užėmė 19-ąją vietą. 
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Šakiuose vyko daugiadienės dviračių lenktynės “Šakiai Grand Prix 2021” – II Lietuvos plento taurės 

etapas. Bendroje įskaitoje Giedrius Mudėnas  iškovojo 3 , savo amžiaus grupėje V14 – 1 vietas. 

Bendroje įskaitoje Lukas Šišovas iškovojo 5, savo amžiaus grupėje V16 – 1 vietas. Bendroje 

įskaitoje Karolina Gailiešaitė  iškovojo 19, savo amžiaus grupėje M16 – 1vietą. Bendroje įskaitoje 

Mantė Steponėnaitė iškovojo 75, savo amžiaus grupėje M16 – 5 vietą. 

Dalyvauta Naktiniame Vilniaus kriteriume . Jame dalyvo Giedrius Mudėnas ir Lukas Šišovas.  

Šiaulių miesto gatvėmis, vaikai važiavo grupinėse dviračių lenktynėse. 

Iš 83 dalyvių, Giedrius Mudėnas- 25, Lukas Šišovas -73. Vidutinis lenktynių greitis 37.7km/h. 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro sportininkai startavo Lietuvos plento taurėje, 

Lyduokiuose. Jiems reikėjo įveikti 39.7 km ratą. Bendroje įskaitoje iš 86 dalyvių Lukas Šišovas – 

devintas, Giedrius Mudėnas – dvidešimt ketvirtas, o savo amžiaus grupėje Lukas Šišovas – pirmas, 

Giedrius Mudėnas – ketvirtas. 

Kėdainiuose vyko Lietuvos kriteriumo čempionatas. Vaikų-vaikinų grupėje, Giedrius Mudėnas 

iškovojo 3 vietą. 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro sportininkas Giedrius Mudėnas  iškovojo 1-vietą. 

Utenos dviračių maratone ,Utenos gatvėmis  dviratininkams teko įveikti 50 km. V16 grupėje Lukas 

Šišovas iškovojo -3 vietą, Giedrius Mudėnas – 4 vietą. 

Tenisas. Treneris Česlavas Gotovskis. 

Teniso grupę lankantys mokiniai dalyvavo   Ignalinos rajono  moksleivių vasaros teniso turnyre 

(vienetų, dveje).  

Turnyre dalyvavo 16 berniukų ir mergaičių. Berniukų tarpe 1 vietą iškovojo Žygimantas 

Malakauskas, 2 vietą. – Eimantas Žilėnas, 3 vietą. – Martynas Stanaitis. Mergaičių tarpe – Greta 

Kilbauskaitė, Greta Staliauskaitė- 2 vietas, 3vietą iškovojo  Liepa Garuckaitė.  

Futbolas.Treneris Tadas Bernotas.   

 Per mokslo metus vyko nemažai varžybų, turnyrų, čempionatų. 

Utenos apskrities vaikų futbolo pirmenybėse „Wellkid lyga“. U9 amžiaus grupėje varžėsi devynios 

komandos, U11 – vienuolika, U13 – dešimt, U17 – penkios. 

Kaune vyko vaikų futbolo turnyras „Chazz taurė“. Turnyre dalyvavo  6 komandos (2011 m. gimimo 

berniukai). Ignalinos berniukų komanda iškovojo 2 vietą. 
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Utenoje vykusiame paskutiniame  etape – „Mažoji taurė“ (UAFF 2020 M. MOTERŲ 7X7 

FUTBOLO PIRMENYBĖS). Ignaliniečių merginų komanda užėmė 2-ąją vietą. Sandra Bieliauskaitė 

pripažinta  geriausia žaidėja savo komandoje. 

Ignalinoje vyko berniukų U 9 amžiaus grupės 4 turas, ignaliniečiai laimėjo prieš Utenio 1 komandą ir 

lygiosiomis sužaidė su Utenio 2 komanda. 

Futbolo turnyre „Auksinis rudenėlis-2020“.  2004-2005 m.  berniukų grupėje dalyvavo 8 komandos, 

2006 ir jaunesnių grupėje – 4 komandos (mergaičių-berniukų). 

Vyresnių grupėje prizines vietas užėmė: 1 v. – Druskininkų, 2 v. – Trakų 1 ,  3 v. – Švenčionių 

komandos. Geriausiu turnyro žaidėju pripažintas druskininkietis, geriausiu vartininku – 

švenčioniškis. 

Jaunesnių grupėje prizines vietas užėmė: 1 v. – Švenčionių (berniukų), 2 v. – Švenčionėlių 

(mergaičių) k., 3 v. – Ignalinos (mergaičių) komandos. 

Geriausiu žaidėju pripažintas ignalinietis Eidvinas Steponianas , geriausiu vartininku – kaunietis.  

Atvirame  Ignalinos rajono  moksleivių vasaros futbolo turnyre dalyvavo Ignalinos miesto, Ignalinos 

rajono., Trakų ir Švenčionėlių komandos. 

Atvirame Ignalinos rajono vaikų vasaros futbolo turnyre (dvi amžiaus grupės), dalyvavo Ignalinos, 

Trakų, Švenčionėlių komandos. Dalyvauta Ignalinos miesto jubiliejaus šventės rengtose futbolo 

varžybose 5x5. 

Trakuose vyko vaikų futbolo turnyras, dalyvavo 9 komandos. Ignalinos komanda, kurioje žaidė ir 4 

merginos iškovojo 7 vietą. Rimas Veršickas buvo pripažintas geriausiu turnyro vartininku. 

Krepšinis. Treneris Domantas Pupinis. 

Ignalinos rajono mokiniai turėjo galimybę užsiimti mėgiama sporto šaka. Užsiėmimų metu mokiniai 

susipažino su krepšinio teorija, žaidimo taisyklėmis, tobulino techniką ir taktiką, išmoko 

pagrindinius derinius. Kai kurie mokiniai turėjo galimybę išbandyti save žaidžiant „Vilkakalnio “ 

komandoje, regionų krepšinio lygoje. 

Sportininkai sezoną pradėjo įprastai, tačiau dėl  koronaviruso pandemijos negalėjo vykdyti numatytų 

varžybų bei dalyvauti rengiamose varžybose Lietuvoje ar kitose šalyse. Sporto skyriaus auklėtiniai 

savo pastangomis ir trenerių, būrelio vadovų pagalba stengėsi pagerinti rezultatus savo pasirinktose 

sporto šakose.  
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Mažieji auklėtiniai dalyvavo krepšinio 3x3 varžybose, skirtose Ignalinos miesto jubiliejui. 

Visagine vyko pirmas vasaros 3×3 krepšinio turnyras, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti. Varžybos vyko keturiose amžiaus grupėse. Turnyre dalyvavo 18  Ignalinos rajono švietimo 

ir sporto paslaugų centro  sportininkų. 

Vyriausiųjų grupėje 2 vietą iškovojo : Marijonas Milevičius, Ilmantas Liškevičius, Dovydas 

Rimšelis, Merkurij Rybakov.  

U11 amžiaus grupėje iškovojo 2 vietą :Danielius Ponomariov, Tadas Kimbaras, Mantas Mikaliakas. 

Jauniausiųjų grupėje iškovotos 1 vietos : Arnas Slapšys, Joris Matvėjevas, Julius Jankovičius, Lukas 

Zabolevičiu ir 3 vietos: Orestas Palenčius, Gediminas Akinskas, Dominykas Stasiukėnas. 

Naudingiausiu žaidėju jauniausiųjų grupėje išrinktas Orestas Palenčius. 

Ignalinoje vyko atviras vasaros vaikų 3×3 krepšinio turnyras ir baudų konkursas, dalyvavo  Ignalinos 

rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 3 ir Visagino krepšinio mokyklos 3 vaikų komandos (U9). 

Pirmą vietą iškovojo Ignalinos berniukų komanda „Žvaigždės“, antrą – Visagino komanda 

„Limonai“, trečią – Ignalinos mišri komanda „Ignalina“ (joje žaidžia viena mergaitė). 

Vyko baudų metimo konkursas. Pirmą vietą iškovojo Julius Jakovičius (Ignalina), antrą – Dmitrij 

Velavičius (Visaginas), trečią – Miglė Aidukaitė (Ignalina). 

 Vyko „Baudų, tritaškių“ konkursas. Dalyviai savo jėgas galėjo išbandyti trijose amžiaus grupėse 

(vaikai, jaunučiai,jauniai, vyrai). 

Įgyvendinant projektą „LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės 

paaugliais (akronimas: risk-free) vyko riedslidžių varžybos.  

 

 

3.6.3.  Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto varžybos 

 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyrius dėl koronaviruso pandemijos 

pravedė tik vienas rudens kroso varžybas. Dalyvavo 95 mokiniai. Varžybos buvo organizuojamos  4 

amžiaus grupėse (pagal klases). 

5-6 kl. mergaičių tarpe 1 v. iškovojo Gita Ambrizaitė (Ignalinos r. Vidiškių gimnazija), 2 v. – Emilija 

Vasiljevaitė (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija),  3 v. dalinosi dvi mergaitės įveikusios 

distancija vienodu rezultatu – Kornelija Sukovaitė, Gabrielė Zabulytė (Ignalinos Česlovo Kudabos 

progimnazija). 
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5-6 kl. berniukų tarpe 1 v. iškovojo Merkurij Rybakov (Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 

N. Daugėliškio skyrius), 2 v. – Paulius Papinigis (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija), 3 v. – 

Kajus Sabaliauskas  (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija). 

7-8 kl. mergaičių tarpe 1 v. iškovojo Deinisė Sinica (Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija), 2 v. 

– Rugilė Pilinskaitė (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija), 3 v. – Agnė Drobitova (Ignalinos r. 

Vidiškių gimnazija). 

7-8 kl. berniukų tarpe 1 v. iškovojo Nojus Vilimas  (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija), 2 v. 

– Kristupas Pranevičius  (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija), 3 v. – Renaldas Baublys 

(Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija). 

1-2 gimnazijos kl. mergaičių tarpe 1 v. iškovojo Deimantė Šerėnaitė (Ignalinos gimnazija), 2 v. – 

Danielė Cvek (Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija), 3 v. – Sandra Bieliauskaitė (Ignalinos 

gimnazija). 

1-2 gimnazijos kl. berniukų tarpe 1 v. iškovojo Deividas Bukauskas (Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazija). 2 v. – Lukas Gudonis (Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėliškio 

skyrius), 3 v. – Ignas Lunys (Ignalinos gimnazija). 

 

3.6.4. 2020-2021 m.  Suaugusiųjų sportas 
 
Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras suaugusiems rajono gyventojams organizavo 

įvairias sporto šakų varžybas ir turnyrus: tinklinio, krepšinio, šaškių, šachmatų.  

Nuo 2020 m. spalio mėnesio prasidėjo regionų krepšinio lygos varžybos. Ignalinos „Vilkakalnio“ 

komanda namuose sužaidė 9 rungtynes. Šie metai buvo sudėtingi dėl esamos pandemijos, žaidėjai 

neturėjo galimybės  drauge treniruotis. Buvo susirgusių Covid-19, taip pat nestigo traumų.  

NežIūrint į rezultatus, buvo talentingų žaidėjų: Jokūbas Fominas – rezultatyviausias žaidėjas, 

Modestas Mackevičius – daugiausiai perėmęs ir blokavęs kamuolių, Karolis Petrukonis – 

naudingiausias žaidėjas, daugiausiai atkovojęs kamuolių. Pačios lygos esminis tikslas yra auginti 

jaunus sportininkus, suteikti jaunimo komandoms galimybę kaupti patirtį, sudaryti galimybes žaisti 

su suaugusiais. 
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Utenoje vyko XIII  Lietuvos seniūnijų žaidynių II etapas. Žaidynėse dalyvavo 7  Ignalinos rajono 

savivaldybės komandos, rungtys: futbolas, krepšinis: 1 ir 2 amžiaus grupės, tinklinis: vyrai ir 

moterys, smiginis, šaškės. 

Geriausiai pasirodė Ignalinos seniūnijos, antros amžiaus grupės, krepšininkai (Ričardas Šalcis, 

Algimantas Šalna, Vaidas Kindurys,  Andrius Grinkevičius), komanda  iškovojo 1 vietą. 

Ignalinos miesto seniūniją atstovavę futbolininkai škovojo 2-ąją vietą (Evaldas Mikšta, Šarūnas 

Lisauskas, Silvestras Blaževičius, Večiaslavas Sukovas, Jaunius Talačka, Fernandas Juchnevičius. 

Šios  dvi komandos atstovavo Ignalinos rajono savivaldybę finalinėse seniūnijų sporto žaidynėse, 

Palangoje. 

Seniūnų trikovės rungtyse dalyvavo Ignalinos seniūnijos seniūnas Jonas Polita. Geriausiai jam sekėsi 

baudų metimo rungtyje, užėmė 2 vietą, bet smiginio ir pasagų metimo rungtyse sekėsi  prasčiau , 

susumavus bendrus rezultatus jis liko 4 vietoje.. 

Biatlono treneris Vadim Stefanskij dalyvavo Olimpinio čempiono A.Šalnos taurės varžybose,  

jaunesnėje veteranų-mėgėjų grupėje  iškovojo 1 vietą.  

Plaukimo treneris Eugenijus Rakitinas dalyvavo Lietuvos žiemos Akvatlono čempionate iškovojo 6 

vietą tarp 61 dalyvio.  

Utenoje vykusiame Lietuvos dviračių plento čempionatas moterų grupėje Inga Češulienė  iškovojo 1 

vietą.    

Baltijos dviračių plento čempionato grupinėse lenktynėse, Baltijos čempione, moterų elito grupėje, 

tapo Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro trenerė Inga Češulienė.  

Vyko šaškių, šachmatų, paplūdimio tinklinio turnyrai. 

Šaškių turnyre 1 vietą. iškovojo Nikolaj Soroka, 2 vietą. – Bernardas Kardelis, 3 vietą. – Georgijus 

Vinogradovas. 

Šachmatų turnyre 1 vietą. iškovojo Mychailas Špakovas, 2 vietą – Benediktas Šatkauskas, 3 vietą 

Henrikas Rudakas. 

Paplūdimio tinklinio turnyre dalyvavo 9 komandos. 1 vietą. iškovojo Ignalinos komanda „Arbūzai“, 

2 vietą. – Visagino komanda, 3 vietą. – ignaliniečiai Liudas ir Mikas. 

Palūšės regatos  metu vyko paplūdimio tinklinis ir 3×3 krepšinis. Varžybose dalyvavo Rokiškio, 

Švenčionių, Ignalinos komandos. 
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Ignalinos miesto jubiliejui paminėti vyko įvairios sportinės rungtys: tinklinis, krepšinis,  futbolas, 

smiginis kopėtėlės, žiedų mėtymas, buvo pristatomas šiuolaikinis inventorius, kurį galima buvo 

išbandyti (dviračių sporto, biatlono, slidinėjimo sporto šakos). 

Jaunimo dienai buvo organizuotas tinklinio 4x4 (mišrios komandos) turnyras. 

Ignalinoje vyko Jeep MTB dviračių maratono taurė 2021,  kuriame dalyvavo  nemažas būrys 

ignaliniečių.  

 

 

                                           4. Projektinė veikla                            

Ignalinos  rajono švietimo ir sporto paslaugų centras  vykdė trylika projektų. Vienas  didžiausių projektų 

buvo,,Sport for Social Inclusion of At-risk Teenagers‘‘,,,Rizikos grupės jaunimo socialinė įtrauktis, pagrįsta 

sportine veikla‘‘,  buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos Sąjungos 

lėšomis.Projekto vertė -142034,99 Eur. Vykdant projektą buvo įsigyta: 10 slidinėjimo treniruoklių, 45 komplektų 

slidinėjimo inventoriaus, 50 porų riedslidžių batų, apkaustų, 30 porų lazdų, 22 dviračiai,21 dviratininkų 

šalmas,25 poros dviratininkų batų,5 dviračių staklės, teniso kamuoliukų mėtymo mašina, rakečių stygavimo 

mašina,4 teniso tinklai,12 rakečių, 404 teniso kamuoliukai,4 futbolo vartai, 60 futbolo kamuolių,6 futbolo 

sienelės,4 futbolo vartai vaikams,3 komplektai žymų,3 komplektai futbolo  treniruočių lazdų ir 4 komplektai 

futbolo  treniruočių rinkinių.Nupirkto inventoriaus dėka   rajono mokiniams ir jaunimui bus sudaromos sąlygos

laisvalaikį išnaudoti fizinio aktyvumo skatinimui, nepriklausomai nuo gyvenamosios  vietos, tėvų pajamų ir 

socialinio statuso. Buvo tęsiami projektai skirti Ignalinos ir Švenčionių rajonų pradinių klasių vaikų mokymui 

plaukti,, ,,Užsiėmimai- mankštos vandenyje moksleiviams‘‘ ir  ,,Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės 

fizinio aktyvumo skatinimas‘‘, organizuotos vasaros stovyklos mokiniams, įvykdyti trys meninės krypties 

projektai, du projektai susiję su jaunimo organizacijomis. 
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I       IGALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO   PASLAUGŲ CENTRO DALYVAVIMAS 
 PROJEKTUOSE 2020 METAIS 

 

 

 

 

  

 

Švietim
o 
įstaiga 

Projekto, 
programos 
pavadinimas 

Laikotarpi
s 

Finansavimas 

Visos finansavimui 
ne iš mokyklos ar   

savivaldybės 
biudžeto gautos 

lėšos  
(įstaigos 

pavadinimas, lėšų 
kiekis), Eur 

Iš jų 
gauta per 

2020 
metus, 

Eur 

Visos projekto 
finansavimui 
mokyklos ar 
savivaldybės 
skirtos lėšos 

(įstaigos 
pavadinimas, 

lėšų kiekis), Eur 

Iš jų 
skirta per 

2020 
metus, 

Eur 

 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. „Prisėskim 
įkvėpti laisvės“ 
 

2020-01 –
17 
2020-11-
01 

Lietuvos kultūros 
ministerija 

                                                     
4500,00 

 
   4500,00 

- - 

2. „Ignalinos krašto  
tradicinių švenčių 
gyvybingumo 
išsaugojimas ir 
plėtra“ 

2020-01-
31 
2020-12-
31 

Nacionalinė 
mokėjimo agentūra. 
                                                      
8677,00 

5808,10 
 - 

3. „Teatro genas“ 

2020-02-
01 
2020-12-
20 

Lietuvos kultūros 
taryba              
8000,00 

8000,00 - 
- 
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4. Vaikų vasaros 
stovykla 
„Rudenėlio takais“ 

2020-08-
17 – 21 

 - 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 
 administracija 

1274,00 
 

Ignalinos 
kultūros ir 
sporto centras 
 
 

710.00 

 
 
 

1274,00 
 
 
 
 
 

710,00 

5.  Vaikų vasaros 
stovykla 
„Rudenėlio takais-
2“ 

2020-12  - - 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 
 administracija 
 

   1360,00 
 

 
 
 

1360,00 

6. ,,Plaukiu, minu 
ir bėgu - garsinu 
Ignaliną" 

2020-07  - 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 
 administracija 

1614,00 
 

 
 

1614,00 

7. ,,Ignalinos 
rajono mokinių  
sveikatinimas 
plaukiant“  
 

2020-09-
10 mėn. 

 
 
 
 
 
 

- 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 
 administracija 

5656,00 
 

 
 

5656,00 

     

8.  ,,Švenčionių 
rajono pradinukų 
mokymas plaukti" 
 
 
 
 

 
Per visus 
2020 
mokslo 
metus  

Švenčionių rajono 
avivaldybės 
administracija  
                                    
                                                 
8000,00 
 

 

8000,00
  

9. ,,Mokėk plaukti 
ir saugiai elgtis 
vandenyje" 

per visus 
2020  
mokslo 
metus  

Lietuvos plaukimo 
federacijos ir 
informacijos biuras                 
2910,60                              

2910,60                              
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10. ,,Užsiėmimai – 
mankštos 
vandenyje 
moksleiviams“ ir 
,,Švenčionių rajono 
gyventojų 
bendruomenės 
fizinio aktyvumo 
skatinimas“  
 
 

 

Švenčionių rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos biuras  
                                                 
2070.00 
 
 
 
 
 
 

2070.00 - -  

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

 
 
2018-04-
01 
2020-06-
30  

Lietuvos 
Respublikos finansų 
ministerijos ir 
Europos Sąjungos 
lėšos 

142034,99 

17198,99
- 

- 
 
 

 

12. Jaunimo dienai 
skirtas renginys  
(Iniciatyvinės 
jaunimo grupės  ir 
rajono mokinių 
asociacijos 
projektas) 
 
 

 

-                                                                                                                             

- 

Ignalinos rajono 
savivaldybės 
administracija                                
1300,00 

 

1300,00 
 
 
 

 

13. Iniciatyvinės 
jaunimo grupės 
projektas “Erdvė” 
(IRMA – 
globojanti 
organizacija) 

 2021 m. 
vasaris – 
2022 m. 
vasaris). 
 

Europos solidarumo 
korpusas 
 6444,00  

6444,00 

- 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

Iš viso 2020 m projektų įgyvendinimui gauta: 
66825,69     

54911,69  11914,00 

 
                                                                                                                                                                                                    

Bendra suma: 66825,69 Eur. 
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5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

Ignalinos  švietimo ir sporto paslaugų centras bendradarbiavo su Visagino kūrybos ir menų 

akademija , Vilniaus vaikų ir jaunimo centru, Panevėžio moksleivių namais,Ignalinos savivaldybės 

viešąja biblioteka, Ignalinos krašto muziejumi, Miko Petrausko muzikos mokykla, rajono 

mokyklomis, Paliesiaus dvaru,  Ignalinos  kultūros centru, Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokykla, Ignalinos 

,,Caritas‘‘ vaikais, Ignalinos rajono  savivaldybės administracija,Tauragės menų mokykla, Kūno 

kultūros ir sporto departamentu, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos plaukimo federacija, 

biatlono federacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.  

Centras atviras ne tik vietos bendruomenei, bet ir visiems besidomintiems jo veikla. Informacija 

nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje adresu www.iksc.lt. 

 

 

                                                     6. Veiklos analizė 

 

                              Tikslai , uždaviniai ir jų įgyvendinimas 2020-2021 m.m. 

 

  Prioritetas  

  Ugdymo (si) kokybė 

   Ignalinos  rajono švietimo ir sporto paslaugų centro veikloje buvo  numatyti  du  tikslai. 

    Centro tikslai ir uždaviniai: 
 
1.Tikslas .Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo vaikų švietimo ugdymo(si)kokybės  
tobulinimas. 
 
Uždaviniai: 
 
1. Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  programų užtikrinimas. 

2. Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, mokinių 

poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas. 

3. Pasirinkti ir esant reikalui ugdymo procese naudoti nuotolinio mokymo(si) platformą. 

 

http://www.iksc.lt/
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2.  Tikslas.Kurti saugią ir palankią ugdymui (si) aplinką, modernizuojant ugdymo bazę. 

Uždaviniai: 

1.Gerinti bendruomenės narių emocinę savijautą, auginti bendradarbiavimo kultūrą veikti kartu. 

2.Efektyviai išnaudoti  būrelių vadovų, kvalifikaciją trenerių intelektinį ir organizacinį 

 potencialą, kelti kvalifikaciją ir  veiklos motyvaciją. 

3. Kurti saugią ir patrauklią aplinką. 

1. Tikslas. Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo vaikų švietimougdymo(si)kokybės  
tobulinimas. 

 
Eil.N
r. 

Priemonė Įgyvendinimo 
laikas 

Ištekliai Atsakingi 
vykdytojai 

Pastabos, 
neįgyvendinto
s priemonės 

1.Uždavinys. Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  programų užtikrinimas. 

 1.1. Užtikrinti 
kokybišką ugdymą, 
išskirtinį dėmesį 
skiriant vaiko 
individualiai 
pažangai, 
asmeninių tikslų 
išsikėlimui 
susijusių su 
kiekvieno 
mokymosi 
galimybėmis, 
interesais ir 
siekiais, renkantis 
temas, užduotis, 
problemas, 
mokymosi būdus. 

2020-2021m. 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Užtikrintas 
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1.2.Saviraiškos 
ugdymo 
programų,atitinkan
čių šiuolaikinius 
mokinių poreikius  
atnaujinimas,koreg
avimas ir naujų 
rengimas ir jų  
pasiūlymas 
vaikams ir 
jaunimui  
Programų 
pritaikymas, 
atsižvelgiant į 
vaiko gebėjimus. 

2020-2021m. 
. 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 
 

Naujai 
sudaryta  
krepšinio 
būrelio 
programa 

1.3.sudaryti 
galimybę 
mokiniams patirti 
įvairius mokymosi 
būdus ir formas, 
išbandyti įvairių 
rūšių užduotis ir 
kuo įvairesnes 
veiklas. 
 

2020-2021m. 
 
 
 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

 

 1.4.Parengti 
formalųjį švietimo 
papildančio ir 
neformaliojo 
švietimo mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo tvarką 

2021 balandis- 
gegužė 

Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Parengtas 
tvarkos 
aprašas 
2021 birželio 
11 d.  įsakymu 
Nr. V-60 

 1.5.Pedagoginio 
darbo priežiūra, 
būrelių veiklos ir 
sportinių grupių 
veiklos apskaitos 
dokumentų 
pildymo 
priežiūra,rezultatų 
aptarimas. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Būrelių ir 
sporto grupių  
dokumentacija 
buvo tikrinama 
1 kartą per 
mėnesį. 
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1.6.Mokinių  
baigusių pasirinktą  
ugdymosi 
programą,sąrašų 
formavimas, 
neformaliojo vaikų 
švietimo 
pažymėjimų 
išdavimas. 

2021 m. gegužė Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Sąrašai buvo 
sudaryti, 
neformaliojo 
švietimo 
pažymėjimai 
išduoti 

 1.7.Formalųjį 
švietimą 
papildančio ir 
neformaliojo 
ugdymo programų 
įgyvendinimo 
analizė. 

2021m. birželis  Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Programos 
įgyvendintos 

2.Uždavinys: Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, 
mokinių poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas. 
 
 2.1.Teminių ir 

užsakomųjų 
edukacinių 
programų 
organizavimas ir 
vykdymas. 

Per mokslo 
metus 
 
 

Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

 Sudarytos 
sąlygos 
švietimo 
įstaigų 
mokiniams 
gilinti 
menines, 
socialines 
kompetencijas, 
vyko 
edukacinės 
programos 
 (  menas) 

 2.2.Renginių, 
mokinių pasiekimų 
pristatymas miesto 
ir rajono 
bendruomenėms 

2021 m. gegužė Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

Sudarytos 
galimybės 
mokiniams 
demonstruoti 
pasiekimus 
įvairiomis 
formomis 
Centro veiklos 
planai, 
renginių 
ataskaitos. 
Mokiniai 
dalyvavo 
įvairiuose 
renginiuose, 
sporto 
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varžybose, 
parodose  
( kontaktiniu ir 
nuotoliniu 
būdu). 

 2.3.Kultūrinių, 
pramoginių, 
edukacinių 
renginių,  parodų, 
sporto varžybų 
organizavimas ir 
vykdymas, 
atsižvelgiant į 
Centre vykdomas 
formalųjį švietimą 
papildančio 
ugdymo ir 
neformaliojo vaikų 
švietimo 
programas. 
 

Per mokslo 
metus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 
 
 
 
 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

Renginiai 
skatinantys 
mokinių 
saviraišką, 
kūrybiškumą, 
aktyvią veiklą, 
atliepiantys 
mokinių 
lankančių 
būrelius, 
sportines 
grupes, 
poreikius 
( dauguma 
nuotoliniu 
būdu). 

 2.4.Socializacijos, 
sveikatinimo, 
sporto, meninio 
ugdymo ir kitų 
projektų, programų 
rengimas, paraiškų 
įvairiems fondams 
teikimas, projektų 
įgyvendinimas. 
 

Per mokslo 
metus 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Darbo 
grupė,sporto 
treneriai, būrelių 
vadovai 
 
 
 
 

Parengiami 
projektai 
atsižvelgiant į 
mokinių  
norus, 
poreikius 
 
 
 
 
 

 2.5.Kultūrinių, 
pramoginių, 
edukacinių 
renginių,  parodų, 
sporto varžybų 
organizavimas, 
pasitelkiant 
socialinius 
partnerius bei 
pritraukiant rėmėjų 
lėšas 

Pagal renginių 
planą 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
sporto treneria, 
būrelių vadovai 
 

Nauji, 
inovatyvūs, 
patrauklūs 
mokiniams 
renginiai, 
pritrauktos 
papildomos 
lėšos renginių 
organizavimui. 
Pasitelkiami 
buvo partneriai 
ir remėjai. 
 

3. Uždavinys.  Pasirinkti ir esant reikalui ugdymo procese naudoti nuotolinio mokymo(si) platformą  
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 3.1.Informacijos 
apie nuotolinio 
mokymo 
platformas, 
paskyras, paieška ir 
analizė. 

Rugsėjis Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai, 
informacinių 
technologijų 
specialistas 

Buvo 
naudojamasi 
nuotolinio 
mokymo 
platformomis. 

 3.2.Paskyrų 
mokytojams ir 
mokiniams 
sukūrimas. 

Rugsėjis Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių vadovai,  
sporto treneriai, 
informacinių 
technologijų 
specialistas 

 
 
 

 
 
 

3.3.Ugdymo 
proceso 
organizavimo 
nuotoliniu būdu 
tvarkos aprašo.  

Spalis-
Lapkritis 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

D.Mikėnas 
J.Paslauskas 
T.Leškevičienė 

 

 3.4.Mokinių ir 
mokytojų apklausa 
apie nuotolinį 
mokymą ir naudo- 
jamas paskyras.. 

   gruodis, 
  gegužė 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

D.Mikėnas 
J.Paslauskas 
T.Leškevičienė 

 
 
 
 
 

 
 
Laukiamas rezultatas. 
Mokytojai dirbs ,,Messenger‘‘, ,,Facebook‘‘, ,,Instagram‘‘, ,,Viber‘‘paskyrose, bendraus per 
,,Zoom‘‘paskyrą. 
 

2 TIKSLAS : Kurti saugią ir palankią ugdymui (si) aplinką, modernizuojant ugdymo bazę.  
 

2.1.Uždavinys.Gerinti bendruomenės narių emocinę savijautą, auginti bendradarbiavimo kultūrą veikti kartu. 

 2.1.Organizuoti 
netradicinius 
renginius, būrelių 
užsiėmimus, 
skatinant pedagogų 
bendradarbiavimą ir 
savitarpio pagalbą. 

2020-2021m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

Būrelių vadovai 
organizavo  
vieną renginį 
per metus. 
(parodos 
mokinių ir  
mokytojų, 
sportinės 
varžybos) 
 

 2.2.Bendrų renginių 
organizavimas pagal 
atskiras veiklos 
kryptis. 

2020-2021m Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 
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 2.3.Dalyvavimas su 
mokiniais kitų 
kultūros ir švietimo 
įstaigų 
organizuojamuose 
renginiuose, 
skatinant 
bendradarbiavimą su 
socialiniais 
partneriais. 

2020-2021m Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių vadovai, 
sporto treneriai. 
Skatinama mokinių 
motyvacija 
dalyvauti Centro 
veikloje. 

Dalyvauta 
kultūros ir 
švietimo įstaigų 
organizuojamuo
se renginiuose. 

2.2.Uždavinys. Efektyviai išnaudoti  būrelių vadovų, trenerių intelektinį ir organizacinį potencialą, kelti 
kvalifikaciją ir veiklos motyvaciją. 
 2.2.1.Metodinės 

veiklos 
organizavimas 
gerinant būrelių 
vadovų, sporto 
trenerių pasirengimą, 
aktyvių ugdymosi 
metodų taikymą 
užsiėmimuose, 
praktinių užsiėmimų 
analizė. 
 
 
 
 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Įdomūs, 
inovatyvūs 
užsiėmimai 
būreliuose,sport
inėse grupėse, 
taikomi 
netradiciniai, 
aktyvūs 
ugdymosi 
metodai, 
grįžtamasis 
ryšys įgalina 
stebėti 
silpnąsias ir 
stipriąsias 
Centro veiklos 
stebėjimo  
formos. 
 

 2.2.2.Kvalifikacijos 
tobulinimo renginių, 
seminarų, kursų, 
edukacinių išvykų 
organizavimas 
mokytojams. 
 

Per mokslo 
metus, pagal 
Centro veiklos 
planus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Seminaruose 
įgytos patirties, 
gautos 
medžiagos 
pritaikymas 
praktikoje. 
Buvo  
išduodami 
kvalifikacijos 
kėlimo 
pažymėjimai. 

 2.2.3.Mokytojų 
atestacija, 
kvalifikacijos 
kėlimas. 

Pagal 
patvirtintą 
perspektyvinę 
mokytojų 
atestacijos 
programą 

 Atestacinė 
komisija 

Suteiktos 
kvalifikacinės 
kategorijos. 
Atestacinės 
komisijos 
protokolai, 
metodinės 
tarybos 
protokolai 

 2.2.4.Bendrų 
kūrybinių projektų 
veiklos 

Per mokslo 
metus 

 Administracija  
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organizavimas 
Centro 
bendruomenei. 

 2.2.5.Bendrų 
ugdytinių parodų 
organizavimas 
Centro 
bendruomenei. 

Per mokslo 
metus 

 Administracija Organizuota 

                          2.3. Uždavinys. Kurti saugią ir patrauklią aplinką.  

 2.3.1.Reguliariai 
analizuoti mokymo 
priemonių būklę ir 
poreikį. 
Mokinių 
individualios 
pažangos 
stebėjimas, 
rezultatų aptarimas. 

2020-2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

Reguliariai 
vykdomas 
mokinių 
individualios 
pažangos 
stebėjimas 
 

 2.3.2.Centro 
mokymo 
inventoriaus 
tvarkymas, 
atnaujinimas ir 
naudojimas 

Per mokslo 
metus 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Pavaduotojas 
ūkio reikalams, 
sporto treneriai 

Tvarkingas, 
atnaujintas, 
tikslingai 
naudojamas 
mokomasis 
inventorius. 
Inventorizacijo
s aprašai, 
prekių 
perdavimo  
naudojimo 
aktai 

 2.3.3.Centro 
interjero 
puošimas,apipavid
alinimas, Centro 
vidaus erdvių 
gerinimas. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Dailės studija, 
keramikos būrelis 

Patalpos 
atitinka 
higienos ir 
saugumo 
normas bei 
reikalavimus. 
Centras 
puošiamas 
šventėms, 
renginiams, 
naudojant 
originalias 
mokytojų ir 
mokinių idėjas 
Nuotraukos, 
informacinė 
medžiaga 
internetiniame 
puslapyje. 
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( kalėdiniai 
papuošimai, 
parodos). 

 2.3.4.Atnaujinamos 
ugdymui skirtos 
priemonės,kabinetai, 
kuriama jauki 
kūrybai pritaikyta 
aplinka. 

2020-2021m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Užtikrintas 
kokybiškas 
ugdymas. 
Atnaujinami 
kabinetai, 
nakvynėi skirti 
kambariai. 

 2.3.5.Esamų 
materialinių išteklių 
pritaikymas, 
atnaujinimas ir 
turtinimas. 

2020-2021m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Atnaujinama ir 
nuolat turtinama 
Centro 
materialinė 
bazė. 

 2.3.6.Pagal 
galimybes ir turimas 
lėšas techninės ir 
kompiuterinės 
įrangos 
įsigijimas,atnaujinim
as. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Įsigyta 
techninės 
įrangos 

 2.3.7.Poilsio ir darbo 
erdvių atnaujinimas 

Erdvių 
atnaujinimo  
plano rengimas 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Įsigyta naujų 
baldų 
kabinetams, 
nakvynei 
skirtiems 
kambariams. 

 
 

III. 2021-2022 M.M.TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO  
 PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Prioritetas. Kokybiško visiems prieinamo neformalaus švietimo teikimas. 
 

2021-2022 m.m. centro tikslai ir uždaviniai numatyti remiantis atlikta centro  2020-2022 m. m. 
Strateginio plano analize, 2020-2021 m.m. Veiklos plano analize. 
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Centro tikslai ir uždaviniai: 
 
1.Tikslas. Gerinti  formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. 
 
Uždaviniai: 
 
1. Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  programų užtikrinimas. 
2. Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, mokinių 
poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas. 
3.  Modernizuoti ir atnaujinti Centro edukacines erdves. 
4. Sudaryti sąlygasi  būrelių vadovų, trenerių kvalifikacijos kėlimui pagal neformaliojo švietimo. poreikius bei 
tendencijas. 
  
2.Tikslas. Stiprinti IRŠSPC vaidmenį telkiant vietos bendruomenę. 
 
 Uždaviniai: 
1.Sudaryti sąlygas įvairių gabumų mokiniams ir suaugusiems atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus. 
2. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomenės nariais. 
3. Plėtoti partnerystę su kitomis institucijomis. 
                                                                           
 
3.Tikslas. Skatinti mokinius, kad jie padedami  būrelių vadovų, sporto trenerių, tėvų, siektų 
aukščiausių pagal savo galimybes rezultatų, pasiekimų. 
 
Uždaviniai: 
1.Uždavinys.Sudaryti sąlygas mokiniui aktyviai užsiimti pasrinkta veikla ( menas, sportas). 
2. Uždavinys. Stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio individualią pažangą 
3.Uždavinys. Mokinių pasiekimų, laimėjimų viešinimas ir skatinimas. 
 
 Priemonė Įgyvendinimo 

laikas 
Ištekliai Atsakingi 

vykdytojai 
Pastabos  

1.Tikslas. Gerinti  formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. 

1.Uždavinys. Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  programų užtikrinimas.  

 1.1. Užtikrinti 
kokybišką ugdymą, 
išskirtinį dėmesį 
skiriant vaiko 
individualiai 
pažangai, 
asmeninių tikslų 
išsikėlimuisusijusių 
su kiekvieno 
mokymosi 
galimybėmis, 
interesais ir 

2021-2022 m. 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Užtikrintas 
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siekiais, renkantis 
temas, užduotis, 
problemas, 
mokymosi būdus. 

1.2.Saviraiškos 
ugdymo 
programų,atitinkan
čių šiuolaikinius 
mokinių poreikius  
atnaujinimas,koreg
avimas ir naujų 
rengimas ir jų  
pasiūlymas 
vaikams ir 
jaunimui  
Programų 
pritaikymas, 
atsižvelgiant į 
vaiko gebėjimus. 

2021-2022 m. 
. 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 
 

Naujai 
sudaryta  
krepšinio 
būrelio 
programa 

1.3. sudaryti 
galimybę 
mokiniams patirti 
įvairius mokymosi 
būdus ir formas, 
išbandyti įvairių 
rūšių užduotis ir 
kuo įvairesnes 
veiklas. 
 

2021-2022 m. 
 
 
 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

 

 1.4.Parengti 
formalųjį švietimo 
papildančio ir 
neformaliojo 
švietimo mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo tvarką 

2021 balandis- 
gegužė 

Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Parengtas 
tvarkos 
aprašas 
2021 birželio 
11 d.  įsakymu 
Nr. V-60 
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 1.5.Pedagoginio 
darbo priežiūra, 
būrelių veiklos ir 
sportinių grupių 
veiklos apskaitos 
dokumentų 
pildymo 
priežiūra,rezultatų 
aptarimas. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  

 
 

1.6.Mokinių  
baigusių pasirinktą  
ugdymosi 
programą,sąrašų 
formavimas, 
neformaliojo vaikų 
švietimo 
pažymėjimų 
išdavimas. 

2021-2022 m.  Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

 

2.Uždavinys: Organizuoti meninę, pažintinę, kultūrinę ir edukacinę veiklas, renkantis įvairias, 
mokinių poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas. 
 
 2.1.Teminių ir 

užsakomųjų 
edukacinių 
programų 
organizavimas ir 
vykdymas. 

Per mokslo 
metus 
 
 

Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

  
 

 2.2.Renginių, 
mokinių pasiekimų 
pristatymas miesto 
ir rajono 
bendruomenėms 

2022 m. gegužė Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

 

 2.3.Kultūrinių, 
pramoginių, 
edukacinių 
renginių,  parodų, 
sporto varžybų 
organizavimas ir 
vykdymas, 
atsižvelgiant į 
Centre vykdomas 
formalųjį švietimą 
papildančio 
ugdymo ir 
neformaliojo vaikų 

Per mokslo 
metus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 
 
 
 
 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
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švietimo 
programas. 
 

 2.4.Socializacijos, 
sveikatinimo, 
sporto, meninio 
ugdymo ir kitų 
projektų, programų 
rengimas, paraiškų 
įvairiems fondams 
teikimas, projektų 
įgyvendinimas. 
 

Per mokslo 
metus 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Darbo 
grupė,sporto 
treneriai, būrelių 
vadovai 
 
 
 
 

Parengiami 
projektai 
atsižvelgiant į 
mokinių  
norus, 
poreikius 
 
 
 
 
 

 2.5.Kultūrinių, 
pramoginių, 
edukacinių 
renginių,  parodų, 
sporto varžybų 
organizavimas, 
pasitelkiant 
socialinius 
partnerius bei 
pritraukiant rėmėjų 
lėšas 

Pagal renginių 
planą 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
sporto treneria, 
būrelių vadovai 
 

Nauji, 
inovatyvūs, 
patrauklūs 
mokiniams 
renginiai, 
pritrauktos 
papildomos 
lėšos renginių 
organizavimui. 
Pasitelkiami 
partneriai ir 
remėjai. 
 

3. Uždavinys.  Modernizuoti ir atnaujinti Centro edukacines erdves.  
 

 3.1.Reguliariai 
analizuoti mokymo 
priemonių būklę ir 
poreikį. 
Mokinių 
individualios  
pažangos 
stebėjimas, 
rezultatų aptarimas. 
 
 

2021-2022 m. 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 
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 3.2..Atnaujinamos 
ugdymui skirtos 
priemonės,kabinetai, 
kuriama jauki 
kūrybai pritaikyta 
aplinka. 

2021-2022 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  

 3.3.Esamų 
materialinių išteklių 
pritaikymas, 
atnaujinimas ir 
turtinimas. 

2021-2022 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  

 3.4.Centro 
mokymo 
inventoriaus 
tvarkymas, 
atnaujinimas ir  
naudojimas 

Per mokslo 
metus 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Pavaduotojas 
ūkio reikalams, 
sporto treneriai 

 

 
 
 

3.5.Pagal galimybes 
ir turimas lėšas 
techninės ir 
kompiuterinės 
įrangos 
įsigijimas,atnaujinim
as. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  

 3.6..Poilsio ir darbo 
erdvių atnaujinimas 

Erdvių 
atnaujinimo  
plano rengimas 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  

4.Uždavinys. Sudaryti sąlygasi  būrelių vadovų, trenerių kvalifikacijos kėlimui pagal neformaliojo švietimo. 
poreikius bei tendencijas. 
 4.1.Metodinės 

veiklos 
organizavimas 
gerinant būrelių 
vadovų, sporto 
trenerių pasirengimą, 
aktyvių ugdymosi 
metodų taikymą 
užsiėmimuose, 
praktinių užsiėmimų 
analizė. 
 
 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  

 4.2.Kvalifikacijos 
tobulinimo renginių, 
seminarų, kursų, 
edukacinių išvykų 
organizavimas  

Per mokslo 
metus, pagal 
Centro veiklos 
planus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  
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būrelių vadovams. 
sporto treneriams. 
 

 4.3. Būrelių vadovų. 
sporto trenerių 
atestacija,kvalifikacij
os kėlimas. 

Pagal 
patvirtintą 
perspektyvinę 
mokytojų 
atestacijos 
programą 

 Atestacinė 
komisija 

 

 4.4.Bendradarbiavim
as kuriant  planus, 
projektus, 
programas. 

Per mokslo 
metus 

 Administracija  

 4.5.Bendrų ugdytinių 
parodų 
organizavimas 
Centro 
bendruomenei. 

Per mokslo 
metus 

 Administracija  

2.Tikslas.Stiprinti IRŠSPC vaidmenį telkiant vietos bendruomenę 

2.1. Uždavinys.Sudaryti sąlygas įvairių gabumų mokiniams ir suaugusiems atskleisti ir plėtoti savo 
gebėjimus 
 2.1.1. Išsiaiškinti  

mokinių ir 
suaugusiųjų 
poreikius jų 
gebėjimams plėtoti. 

Spalio mėn. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

 Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai 

 

2.2.Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomenės nariais. 

 2.2.1.Į Centro 
veiklas kuo 
daugiau įtraukti 
vietos 
bendruomenės 
narių ir dalyvauti 
jų 
organizuojamuose 
veiklose                   

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
Remėjų lėšos 

Administracija  

                                                                                                                              
2.2.2.Bendruomenė
s  narių 
savanorystės 
skatinimas. 
 

2020-2021 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
Remėjų lėšos 

Administracija, 
Centro taryba 

 

2.3.   Uždavinys. Plėtoti partnerystę su kitomis institucijomis                                                                                
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 2.3.1.Bendradarbia
vimas su kitomis 
vietos 
institucijomis, 
organizuojant 
renginius, 
sprendžiant 
problemas, 
mokinių užimtumo 
klausimus. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai,administ
racija 

 

3.Tikslas. Skatinti mokinius, kad jie padedami  būrelių vadovų, sporto trenerių, tėvų, siektų 
aukščiausių pagal savo galimybes rezultatų, pasiekimų. 
3.1.Uždavinys.Sudaryti sąlygas mokiniui aktyviai užsiimti pasrinkta veikla ( menas, sportas). 

 3.1.1. Kurti tinkamą 
aktyviems 
užsiėmimams 
edukacinę aplinką. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai, 
 
administracija 

 

  3.1.2. Diferencijuoti 
užduotis pagal 
mokinių gebėjimus. 

Nuolat Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai 

 

3.2. Uždavinys. Stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio individualią pažangą 

 3.2.2.Taikyti 
atnaujintą mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
tvarkos aprašą, esant 
reikalui teikti 
pasiūlymus aprašo 
koregavimui. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai, 
administracija 

 

3.3. Uždavinys. Mokinių pasiekimų, laimėjimų viešinimas ir skatinimas.  
 3.3.1.Mokinių 

pasiekimai viešinami  
socialiniuose 
tinkluose,Centro 
stenduose.Mokiniai 
apdovanojami 
renginių, sportinių 
varžybų metu. 
 
 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai, 
administracija 
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      1.  Švietimo ir sporto paslaugų centro veiklos kryptys 

 
 
1. Kryptingas vaikų ir jaunimo užimtumas, kompetencijų ugdymas ir saviraiškos poreikių 

tenkinimas. 

2. Saugios ir palankios ugdymui aplinkos kūrimas, modernizuojant ugdymo bazę, aprūpinant 

ugdymo procesą mokymo priemonėmis. 

3. Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas: 

3. 1.Meninė –  atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybiškumą, skatinti domėjimąsi ir norą pačiam kurti, 

pažinti ir įvertinti savo kūrybinius sugebėjimus, ugdyti gebėjimą vertinti save, šokį ir jo reikšmę savo 

gyvenime. 

 ( dailės studija,  keramikos būrelis, jaunimo  muzikos grupė, liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė“). 

3.2. Sportinė - sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas. Puoselėti dvasines, psichines ir fizines 

žmogaus galias, diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti, ieškoti talentingų 

sportininkų rengti sportininkus mokyklos,savivaldybės apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms. 

Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto 

klausimais. Moksliniais metodais vertinti sportininkų parengimą ir prognozuoti jų rezultatus. Kuo 

optimaliau susieti trenerių tobulinimąsi,atstovavimą pagal profesinį pasirengimą. Siekti, kad sporto 

įrengimai būtų specializuoti pagal sporto šakas sudarant geriausias sąlygas moksleiviams, 

gyventojams užsiiminėti kūno kultūra ir sportu. Dalyvauti sportinių organizacijų ir federacijų darbe.  

3.3.Turistinė – priimti turistines grupes, teikti nakvynės paslaugas, plėtoti tarptautinį   

bendradarbiavimą skatinti keliauti, pažinti savo kraštą ir kitas šalis. 

4. Įvairių lygių ir pobūdžio renginių mokiniams koordinavimas ir organizavimas (olimpiados, 

šventės, konkursai, sportinės varžybos ir kt.). 

5.  Rajono mokyklų mokinių savivalda. 

6.  Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. 

7.  Vaikų vasaros  sporto stovyklų ir  užimtumo organizavimas atostogų ir savaitgalių metu. 
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2. Mokytojų, būrelių vadovų ir sporto grupių trenerių paskirstymas pareigomis 
 ir atsakomybė už atskiras sritis. 

 
 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos Turimos pareigos Papildomai 
atliekami darbai 

1. Darginas Mikėnas Direktorius Atestacijos komisijos 
pirmininkas 

 

2. Tatjana Leškevičienė Metodininkė Ignalinos rajono 
mokinių asociacijos 
vadovė. 
Ignalinos švietimo ir 
sporto paslaugų centro 
tarybos pirmininkė 

Ignalinos švietimo ir 
sporto paslaugų centro 
mokytojų tarybos 
sekretorė. 

 

 

3. Jonas Paslauskas Sporto skyriaus 
vedėjas 

Ignalinos švietimo ir 
sporto paslaugų centro 
tarybos pirmininko 
pavaduotojas 
 

Ignalinos miesto  
centro seniūnaitis 

4. Vita Bagdonienė Metodininkė Viešieji pirkimai, 
atestacinės komisijos 
narė, darbo grupės 
narė 

 

5. Genrikas Rudakas Metodininkas- -
sporto renginių 
organizatorius 

  

6. Nijolė Trinkūnienė Dailės studijos 
vadovė 

Ignalinos švietimo ir 
sporto paslaugų  
centro tarybos 
sekretorė 

Švietimo ir sporto 
paslaugų centro 
interjero 
apipavidalinimas. 
Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos  
narė 

7. Nijolė Žygienė Jaunučių, jaunuolių  
mergaičių šokių 
kolektyvų 
paruošiamosios 
grupės,,,Lelijėlė“ 
vadovė. 
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8. Jolita Bužinskienė Keramikos  būrelio  
vadovė 

Ignalinos švietimo ir 
sporto paslaugų 
centro, 
 ccntro tarybos narė 
 

 

9.  Kipras Skrebutėnas Jaunimo  muzikos 
grupės ,,Spurr“ 
vadovas  (mokinys) 

 
 

 

10. Domantas Pupinis Krepšinio būrelio 
vadovas 

  

11. Česlavas Gotovskis  Sporto treneris Mokytojų atestacinės 
komisijos narys, darbo 
grupės pirmininkas 

 

12. Dalia Vaičiulienė  Sporto trenerė,1 
kategorija 

  

13. Vadim  Stefanskij Sporto treneris I 
kategorija 

  

14. Eugenijus Rakitinas Sporto treneris 
III kategorija 

  

15. Tadas Bernotas  Sporto treneris   
16. Karolis Baltakis Sporto treneris 

II kategorija 
Mokytojų atestacinės 
komisijos sekretorius 
darbo grupės narys, 
sekretorius 

 

17.   Inga       Češulienė Sporto trenerė I 
kategorija 
 

  
 
 

18. 
 

Dovilė Mikoliūnaitė Sporto trenerė I 
kategorija 
 

  
 

19. Kazimiera Strolienė Sporto trenerė I 
kategorija 
 

  
 
 

20 Aušra Čeponienė Sporto skyriaus 
specialistė- 
metodininkė 

Mokytojų atestacinės 
komisijos narė 

Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 
narė 

 
 
 

                       3. Kvalifikacijos kėlimas ir metodinė veikla 
 
   Grupių vadovų, sporto trenerių mokymasis įvairiuose kursuose, seminaruose. 
  
1. Sudaryti galimybes grupių vadovams, sporto treneriams dalyvauti kvalifikacijos 

 kėlimo kursuose.  
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2. Dalyvauti respublikiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

 pagal iš anksto pasirinktas programas. 

 

per mokslo metus                                                            būrelių vadovai,                                                                                                                       

                                                                                                          administracija, 

                                                                                                                      sporto treneriai                                                                                                                         

3.   Dalyvauti rajoniniuose profesinio tobulinimo renginiuose bei dalykų metodinių 

      susivienijimų užsiėmimuose  pagal švietimo ir kultūros skyriaus mėnesinius planus .  

                                                               

                                                                                                                      būreliųvadovai,                                                                                                                            

                                                                                                            administracija, 

                                                                                                                      sporto  treneriai            

4.  Sudaryti grupių vadovams, treneriams galimybes atestuotis, parengti 

atestacijos dokumentus, vertinti besiatestuojančių mokytojų praktinę veiklą, 

per mokslo metus, atsižvelgiant  į perspektyvinę atestacijos   programą. 

                                                                                                                                 Direktorius,   

                                                                                                                     atestacijos komisija 

 

 

 

 

5. Vertinti atestuotų mokytojų, per mokslo metus atitiktį, turimai kvalifikacinei kategorijai,   

atsižvelgiant  į perspektyvinę atestacijos  programą. 

 

                                                                                                                        Direktorius, 

                                                                                                                atestacinės komisijos 

                                                                                                                      sekretorius 
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                            4.  Mokytojų tarybos veiklos planas 
                                             2021-2022m.m. 
 

Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų  centro  mokytojų tarybą sudaro: mokytojai, sporto treneriai, 

 būrelių vadovai. 

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Ignalinos   švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatai. 

Mokytojų tarybos veiklos tikslai: 

1.Svarstyti mokinių užimtumo galimybes, laisvalaikio praleidimo, renginių  

organizavimo, bendruomenės mikroklimato gerinimo būdus. 

2.Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,  spręsti kvalifikacijos tobulinimo ir  

patirties sklaidos klausimus. 

3.Aptarti  ugdymo proceso nuotoliniu  būdu rezultatus, neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių 

2019-2020 m.m. įsivertinimo rezultatus. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai Laukiami 
rezultatai 

1. Ignalinos rajono švietimo ir sporto 

paslaugųcentro 2019-2020 m. m . 

veiklos analizė ir uždaviniai naujiems 

mokslo metams. Švietimo politikos 

prioritetai ir aktualijos 2021-2022 m. m. 

Švietimo ir sporto paslaugų  centro tikslų 

ir uždavinių aptarimas 2021-2022 m. m. 

Ugdymo plano bei metinės veiklos 

programos aptarimas. 

 

2021-08-

31 

D.Mikėnas 

T.Leškevičienė 

J. Paslauskas 

V.Bagdonienė 

Būrelių vadovai, 

treneriai, 

mokytojai  aptars 

2020-2021 m. m. 

veiklą, susipažins 

su švietimo 

politikos 

prioritetais 

IRŠSC tikslais ir 

uždaviniais  savo 

darbe vadovausis 

ugdymo planu bei 

metinės veiklos 

programa. 

2.  Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo 

naujovės 2021-2022 m. 

2021-10 Vita Bagdonienė Būrelių vadovai, 

treneriai, kiti 

darbuotojai bus 
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Ugdymo nuotoliniu būdu rezultatai. 

Kontaktinio ir nuotolinio ugdymo taikymas 

ugdymo procese, problemos, įvairi 

supažindinami su 

viešųjų pirkimų 

tvarka ir 

atsiskaitymu. 

3. 
 
 
 

Sportinės veiklos  vykdymas rajone, 

mokinių užimtumo, laisvalaikio  

organizavimo  klausimai. 

 

2022-02-

16 

Jonas Paslauskas 

Tatjana 

Leškevičienė  

Sporto treneriai  

Sportinės veiklos 

analizė,uždaviniai  

darbo gerinimui 

 
4. 

   

 Formalųjį vaikų švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo ugdymo  2021-2022 

m. m. veiklos analizė. Mokinių užimtumas 

vasarą, sporto stovyklų organizavimas. 

Ugdymo plano, veiklos plano projekto 

svarstymas. 

 

 

 

2022-06  

Jonas Paslauskas 

Tatjana 

Leškevičienė  

Darginas 

Mikėnas 

Vita Bagdonienė 

Būrelių vadovai, 

treneriai  bus 

supažindinti   su  

Centro veikla, 

pasiekimais, 

problemomis, 

užimtumu vasarą. 

Bus nagrinėjamas 

ugdymo plano ir 

veiklos 

programos 

projektai 

 

                                                5.  Švietimo ir sporto paslaugų centro 
                                                     tarybos darbo  planas 
                                                         2021-2022 m.m 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai Laukiami 
rezultatai 

1. Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų 

centro 2021-2022 m. m. veiklos plano 

sudarymas 

2021 08 IRŠSPC taryba Suplanuota 

IRŠSPC veikla 

šiems mokslo 

metams. 

2. 
 
 
 
 

Ignalinos švietimo ir sporto paslaug centro 

ugdymo plano  ir veiklos programos 2021-

2022 m. m.  projekto svarstymas 

 

2021-09 IRŠSPC taryba Apsvarstytas 

ugdymo planas 

2021-2022 m.m. 

3. Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų centro 2021-09 IRŠSPC taryba Pakeista  
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tarybos sudėties pakeitimo svarstymas.         

Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų centro 

veiklos plano ir  ugdymo plano 2021-2022 

m. m  tvirtinimas  

 

tarybos sudėtis, 

patvirtinti 

Ugdymo ir 

Veiklos planai. 

4. Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų centro 

tarybos tvirtinimas. 

 

 

2021-09-

23 

IRŠSPC taryba Patvirtinta 

taryba 

5. Mokinių, lankančių formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo užsiėmimus, atleidimo 

nuo   mokesčių svarstymas. 

 

2021-11  IRŠSPC  taryba Mokiniai 

lankantys 

formalųjį 

švietimą 

papildantį ir 

neformalųjį 

ugdymą atleisti 

nuo mokesčio 

6. IRŠSPC direktoriaus metinių užduočių 

įvykdymo vertinimas. 

2022 m.-

01 

IRŠSPC taryba Įvertintos 

direktoriaus 

metinės 

užduotys 

7. Išklausyta  ir įvertinta 2021 metų 

direktoriaus veiklos ataskaita 

2022-03 IRŠSPC taryba  

8. Mokesčių surinkimo už būrelius svarstymas. 
 

2022 m.-
05 

IRŠSPC taryba Mokesčiai už 
būrelius 
tvarkingai 
įnešami ir  
surenkami. 

9.. Ignalinos  švietimo ir sporto paslaugų centro  

ugdymo ir veiklos planų  2022-2023 m. m.    

projektų svarstymas. 

 

2022 m.-

06 

 IRŠSPC taryba Ugdymo plano 

ir veiklos 

programos 

projektai  bus 

apsvarstyti. 

10. Neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimo 2022 m.- IRŠSPC taryba Bus svarstomas 



 
 

57 

mokiniams svarstymas. 

 

06 neformaliojo 

ugdymo 

pažymėjimų 

įteikimas 

mokiniams 

11. Pajamų ir išlaidų sąmatos už 2021 m. 

įvykdymas ir perspektyvų numatymas 2022 

metams 

2022-03 IRŠSPC taryba Apsvarstyta ir 

patvirtinta 

pajamų ir 

išlaidų sąmata 

12. Mokinių ir tėvų savitarpio pagalbos 

organizavimas 

Per visus 

mokslo 

metus 

IRŠSPC taryba Dalyvavimas 

renginiuose ir jų 

parama jiems. 

 

13. Ūkinės- finansinės IRŠSPC veiklos 

aptarimas 

2022-04 IRŠSPC taryba  

 
 

 

6.  Direkcinių pasitarimų 2021-2022 m.m. planas 
 

 
1. Rajoninių renginių organizavimas ir formalųjį švietimą      09 mėn.                        Direktorius 

    papildančio  ir neformaliojo ugdymo grupių veikla 

    2021-2022 m.m. 

        

2. Sporto trenerių darbo krūvio paskirstymas,                    09 mėn.                 Sporto skyrius  

sporto skyriaus 2021-2022 m.m. darbo 

plano tvirtinimas. 

 

3. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo                           10 mėn.                             Metodininkė 

programų bei teminių planų pateikimo klausimai,  

 projektinės veiklos aptarimas. 
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4.Individualios mokinių pažangos stebėjimas                        10 mėn. Metodininkė 

ir  fiksavimas. Nuotolinio mokymo organizavimas,                                            Spoto skyriaus vedėjas 

 platformų kūrimas.  

 

5.Ugdymo proceso nuotoliniu buūdu rezultatai .                  11 mėn.                          Metodininkė                                                           

                                                                                                               Sporto skyriaus vedėjas                                                                                                                                         

 

6.Internetinio puslapio atnaujinimo ir priežiūros 

   klausimai.                                                                     11 mėn.                           Direktorius 

                                                                                                                                    Metodininkė 

  

7. Sportinių varžybų organizavimo klausimai                11 mėn.                          Sporto skyrius 

 

8. Dėl rajoninių olimpiadų (matematikos,         12 mėn.                        Metodininkė 

fizikos, chemijos, biologijos ir kt.) organizavimo. 

  

9. Meninio skaitymo konkurso organizavimas.                 12 mėn.                               Metodininkė 

   

10. Viešųjų pirkimų tvarka ir vykdymas IRŠISC 

                                                                       01 mėn.                    Metodininkė   

 

11. Matematikos konkurso „Kengūra-2022“,                     01 mėn.                         Metodininkė 

užsienio kalbų olimpiadų organizavimas. 

 

12. Centro erdvių apipavidalinimas.                                                                          Metodininkė   

                                                                                       01-02 mėn.                     dailės  mokytojai                                                                                                                             

13. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos 

 konkurso,,Tramtatulis“ ir liaudies                                    02.mėn.                                         

 dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ 

organizavimo klausimai. 
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14.  Rudens, žiemos sportinių varžybų       02 mėn.              Sporto skyriaus vedėjas 

rezultatų aptarimas. 

 

15. Jaunųjų dainininkų festivalio „Mažoji      03 mėn.                        Metodininkė 

žvaigždutė“ organizavimo klausimai. 

 

16. Rajono mokinių asociacijos veiklos        03 mėn.                       Metodininkė    

aptarimas. 

 

17. Rajoninių mokinių vaizduojamosios  

 ir taikomosios dailės parodų                                         04 mėn.                               Metodininkė 

 organizavimo klausimai. 

 

 

 

18. Gyventojų ir turistinių grupių priėmimo  04 mėn.                               Metodininkė  

     klausimai. 

 

19. Pasiruošimas  Vaikų gynimo                                 05 mėn.                                  Metodininkė                                                      

dienos šventei. 

 

 

20. Vasaros poilsio organizavimo klausimai.  06 mėn.                           Metodininkė  

 

 

                            7. Metodinės veiklos  planas  2021-2022 m.m 

 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 

Savivaldos . 

Pedagoginė pagalba. 

Ugdymo turinio aktualizavimas( švietimo naujovės, edukacinė aplinka ir kt.). 
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Tikslai: 

1. Skatinti grupių vadovus, trenerius tobulinti dalykinę metodinę kvalifikaciją, sekti 

kvalifikacijos renginių grįžtamąjį ryšį. 

2. Dalintis gerąja patirtimi ir informuoti visuomenę apie metodines naujoves taikomas darbe. 

3. Savivaldos stiprinimas. 

Uždaviniai: 

1.Padėti mokytojams planuoti savo profesinę raidą, o tuo pačiu gerinti ugdymo kokybę. 

2.Gerinti rajoninių renginių kokybę, siekti jų įvairovės. 

      3. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais. 

      4. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą,stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, 

        ugdant kūrybiškumą. 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                  D.Mikėnas 

     1.Metodinio darbo planavimas.               2021-09-07                                   J.Paslauskas                                                    

                                                                                                                      T. Leškevičienė 

                                                                                                                      V.  Bagdonienė 

 

2. Konsultuoti būrelių vadovus, sporto trenerius planų ir programų rašymo, dokumentacijos   

tvarkymo klausimais. 

 ( per mokslo metus)     

         J.Paslauskas 

                                                                                                                    T. Leškevičienė 

 

    3. Sekti pedagoginę periodinę spaudą,aptarti aktualiausius straipsnius, domėtis 

          socialiniuose tinkluose skelbiama naujausia informacija. 

 

(nuolat)   Būrelių vadovai, 

                                                                            sporto treneriai 
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4. Dailės mokytojams, būrelių vadovams dėl rajoninių moksleivių parodų organizavimo 

           2021- 2022 m.m. 

2021-09-10 
    N.Trinkūnienė 
    J.Bužinskienė 
    T.Leškevičienė 

 
         5. Sporto treneriams ,,Apie rajoninių, respublikinių,tarptautinių varžybų organizavimą“ 

 

                      2021-11-12                                                                           J. Paslauskas 

                                                                                                                              A.Čeponienė                                                                    
   

         6. Matematikos, filosofijos, fizikos, chemijos, biologijos mokytojams dėl rajoninių  

             olimpiadų organizavimo. 

                              2021-12-15                                                         V.Bagdonienė  

 

                                                                               

7. Vokiečių, technologijų mokytojams dėl rajoninių olimpiadų organizavimo. 

 

    2022-01-20                     V.Bagdonienė  

 

8. Rusų kalbos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, geografijos mokytojams  

dėl olimpiadų organizavimo. 

 

                                                   2022-02-12          V.Bagdonienė  

 

          9. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, literatų būrelių vadovams 

 „Meninio skaitymo konkurso‘‘ aptarimas 

. 

                                                 2022-02-15                                                                       V.Bagdonienė 
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10.Rajono dailės ir technologijų mokytojams. Dalyvavimas  Lietuvos moksleivių 

 liaudies dailės  konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ ( rajoniniame, regioniniame turuose). 

 
                                     2022-03-03                                                        T.Leškevičienė                                                     

  
 

11. Informatikos mokytojams.Rajoninis kompiuterinių kūrybinių darbų konkursas 
 „Mano pasaulio spalvos“ 
 

                                             2022-04-22     V.Bagdonienė  
 

12. Muzikos mokytojams. Rajoninis jaunųjų dainininkų  festivalis„Mažoji žvaigždutė“ 
 bei liaudies kūrybos atlikėjų konkursas,,Tramtatulis“. 
 
 

                                               2022-03-08     T. Leškevičienė 
  
 
             13. Rajono mokinių asociacijos nariams. Rajono mokinių asociacijos veiklos  
              aptarimas. 

 
2022-05-17     T. Leškevičienė 
 
 

              14. Sporto treneriams ,,Sportinės veiklos aptarimas“ 
 

2022-05-05                                                     J.Paslauskas 
                                                                       A.Čeponienė  

  
       
 
         15. Rajono muzikos mokytojams .Rajoninės moksleivių dainų ir šokių  šventės,vaikų gynimo 

           dienos  organizavimo klausimai. 

 

2022-05-24                                               T.Leškevičienė 

 
        16. Būrelių vadovams, treneriams„Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo 

         veiklos analizė “  . 

    2022-06-09                D Mikėnas 

          T. Leškevičienė 

 

  



 
 

63 

                            
 
 

                                          9. Rajono mokinių asociacijos veikla 
 
 
 Rajono mokinių asociacija įsikūrusi  Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

bazėje. 

 Asociacijos veiklos tikslai: 

 1. Skatinti mokinių organizacijų kūrimąsi ir jau esančių organizacijų veiklą. 

 2. Padėti mokyklų administracijai spręsti mokinių problemas. 

 3. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo akcijas. 

            4. Rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu. 

5.Palaikyti ryšius su kitų rajonų mokinių tarybomis ir užsienio šalių 

 jaunimo organizacijomis. 

6. Rašyti ir vykdyti projektus. 

7. Dalyvauti  LMS  veikloje. 

 

Veikla: 
 

 * Atnaujinti mokinių asociacijos sudėtį, išrinkti rajono mokinių asociacijos pirmininką,  

                patvirtinti valdybą. 

2021-11-05                                       Asociacijos vadovė, 

                                    Asociacijos pirmininkas 

*   Patvirtinti rajono mokinių asociacijos darbo planą 

                                                                              

                                                  2021-11-25                                                   IRMA nariai 

                               Asociacijos pirmininkas 

 

 *  Organizuoti mokymus rajono mokinių asociacijos nariams 

2021-2022 m. m                     Asociacijos vadovė 

                               Asociacijos pirmininkas 
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* Medžiagą apie rajono mokinių asociacijos  veiklą  teikti  laikraščiams „Nauja vaga‘‘, 

  „Mūsų Ignalina“, atnaujinti internetinį puslapį, dalintis veikla,, Facebook‘‘bei ,,Instagram‘‘ 

   paskyrose. 

 

per mokslo metus                                              Asociacijos   vadovė                     

                                      Asociacijos pirminnkas     

 

* Organizuoti konferencijas, akcijas, šventes, konkursus, susitikimus su kitomis rajono 

 bei kitų rajonų mokinių tarybomis,  gerinti jaunimo organizacijų darbą, spręsti 

 jaunimo  laisvalaikio problemas.                                                                                                   

                                   per mokslo metus                                                                                                                                                                                                          

                                     Asociacijos pirmininkas     

 

* Vykdyti LMS siūlomą programą, dalyvauti organizuojamuos  forumuose, atstovauti 

 Ignalinos rajono mokinių interesams. 

                                                                                      

 

                 Lietuvos moksleivių sąjungos  Ignalinos rajono mokinių asociacijos  

                                         2021-2022 metų veiklos planas 

 

Tikslai: 

1.Savivaldų aktyvinimas, savivaldų dalyvavimas  Vadovų klubuose. 

2.Pilietiškumo skatinimas. 

3.Savivaldų kompetencijų kėlimas. 

4.Atstovavimas Ignalinos rajono mokyklų mokinių interesams. 

5.Moksleivių aktyvinimas,  užimtumo skatinimas  prasminga veikla. 

6. IRMOS veiklos viešinimas. 
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Uždaviniai: 

1.Nuolatinis bendravimas su savivaldomis, pagalba, priežiūra. 

2. Pilietiškumo akcijų vykdymas, svarbių švenčių, datų minėjimus. 

3.Mokymų organizavimas savivaldoms, konferencijos, paskaitos. 

4. Apklausų vykdymas rajono mokyklose,  probleminių sričių išsikėlimas ir darbas su jomis.  

 5. Akcijų, minėjimų, renginių organizavimas mokiniams. 

6. Gera komunikacija internetinėje erdvėje, tikslingai veikianti asociacija, renginių veiklos 

atsiliepimų analizavimas. 

 

Veikla Data Metodai/priemonės 

Galimi 

finansiniai 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

Darbų 

atlikimo datos 

ir atsakingi 

asmenys 

      

BIRŽELIS 

Susitiki

mas su 

mokiniai

s iš 

Lenkijos 

2021-06- Susitikimas, 

prisistatymas, 

žaidimai, 

bendravimas 

- Bendradarbiavimas su 

užsienio mokyklomis. 

Liveta 

Kavaliauskait

ė, Aristida 

Kuksėnaitė 

Vaikų 

gynimo 

dienos 

minėjim

as 

 

2021-06-

01 

 

Minėjimas, akcija 

 

IRMA 

fondas 

 

Mokinių dalyvavimas 

akcijoje, prasmingai 

praleistas laikas. 

Viltė 

Daubaraitė, 

Liveta 

Kavaliauskait

ė 

LIEPA 

LMS 

vasaros 

forumas 

2021-07 Vykimas į forumą IRMA 

fondas 

 Aristida 

Kuksėnaitė 

 

RUGPJŪTIS 

IRMA 2021-08- Susitikimas, - Patirties perdavimas, Aristida 
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savanori

ų 

susitikim

as 

 

 

25 

 

 

 

ateinančių metų 

veiklos aptarimas, 

diskusija 

 

 

 

 

 

pasiruošimas, 

kandidatuojančių 

pirmininkų ruošimas. 

Kuksėnaitė, 

 

 

                                                                           SPALIS 

Mokinių 

savivald

ų 

rinkimin

is 

forumas 

2021-10-

13 

Pirmininko metinė 

atskaita, 

tvirtinimas, naujo 

pirmininko 

rinkimai, 

balsavimas, 

rezultatai, 

diskusija,IAE 

konferencijų salėje 

IRMA 

fondas, 

parduotuvė 

,, Danalta‘‘ 

Mūsų 

Krautuvėlė 

Išrinktas naujas 

pirmininkas, 

patvirtinta ataskaita, 

bendravimas, 

dalyvauja 6  

savivaldos. 

Aristida 

Kuksėnaitė, 

Abigailė 

Baublytė 

Naujokų 

priėmim

as 

2021-10-

18-25 

Internetinė 

registracijos forma 

- Suformuota nauja 

IRMA komanda  

Abigailė 

Baublytė 

Vadovų 

klubas 

 

2021-10-

25 

 

Diskusija, darbo 

grupių 

prisistatymas, 

darbas darbo 

grupėse IAE 

konferencijų salėje 

 

IRMA 

fondas, 

parduotuvė 

“Danalta“ 

,,Mūsų 

krautuvėlė‘‘ 

6 dalyvaujančios 

savivaldos, išsikeltos 

problemos,  praėjusių  

mokslo metų ir darbo 

pradžios aptarimas. 

Abigailė 

Baublytė 

Komand

os 

formavi

mas 

2021-10 Mokymai, 

susirinkimai, 

neformalūs 

susirinkimai 

- Komandos 

formavimas, patirties 

perdavimas. 

Abigailė 

Baublytė 

Susitiki

mas su 

JRK 

2020-10-

27 

Susitikimas su 

JRK, mokslo metų 

renginių aptarimas, 

- Artimesnis ryšys su 

JRK, susipažinimas.  

Abigailė 

Baublytė 
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prisistatymas, 

pokalbis 

LAPKRITIS 

Mirusiųj

u 

atminim

o diena 

 

 

 

2021-11-

01 

 

 

 

 Žvakučių 

uždegimas ant 

apleistų kapų 

 

 

 

IRMA 

fondas 

 

 

 

Pilietiškumo 

skatinimas, 

prasmingas mirusiųjų 

pagerbimas 

Abigailė 

Baublytė 

 

 

 

Akcija 

„Padėk 

beglobia

m 

gyvūnui

“ 

 

2021-11-

11 

 

Maisto gyvūnams 

supirkimas, 

aukojimas 

prieglaudoms 

 

IRMA 

fondas 

 

Bendradarbiavimas su 

Ignalinos gimnazija, 

gyvūnų prieglaudų 

parėmimas 

Abigailė 

Baublytė 

 

 

Savanoi

ų 

mokyma

i 

 

2021-11-

19 

 

Mokymai, darbo 

grupės, diskusija  

 

IRMA 

fondas 

 

Naujų kompetencijų 

įgijusi, artimiau su 

veikla susipažinusi, 

stipri IRMA komanda 

Abigailė 

Baublytė 

 

LMS 

rudens 

forumas 

 

2021-11 

 

Vykimas į forumą 

 

IKSC Naujų kompetencijų į 

gijus, vieninga, stipri 

IRMA komanda 

Abigailė 

Baublytė 

 

Vadovų 

klubas 

2021-11-

20 

Diskusija IRMA 

fondas 

6dalyvaujančios 

komandos, išgryninta 

nuomonė, 

bendravimas su 

savivaldomis 

Abigailė 

Baublytė 

 

GRUODIS 

Vadovų 2021-12- Diskusija, darbo IRMA 6dalyvaujančios Abigailė 
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klubas 

 

15 

 

grupės IAE 

konferencijų salėje 

fondas, 

,,Danalta‘‘ 

parduotuvė 

,,Mūsų 

krautuvėlė‘‘ 

komandos, išgryninta 

nuomonė, bendravimas 

su savivaldomis  

Baublytė 

 

Kalėdinis 

koncertas 

2021-12-

22 

 Koncertas, pokalbiai IRŠSPC 

 

Bendradarbiavimas su 

IRMA Alumni, didelio 

susidomėjimo sulaukęs 

tradicinis Ignalinos 

renginys 

Abigailė 

Baublytė 

 

                                                                          SAUSIS 

Sausio 

13d. 

minėjim

as 

2022-01-

13 

Žvakučių 

uždegimas, visose 

rajono mokyklose, 

tylos minutė. 

IRMA 

fondas, 

Ignalinos 

rajono 

mokyklos 

Pagerbimas, datos 

paminėjimas. 

Abigailė 

Baublytė 

 

Vadovų 

klubas 

 

 

 

2022-01-

20 

 

 

 

Susirinkimas, 

diskusija, 

pristatymai IAE 

konferencijų salėje. 

 

 

 

IRMOS 

fondas 

 

 

 

Veiklios visos 6 

dalyvaujančios 

savivaldos, diskusijos  

grupėse kurių metu 

išgauti temų 

atsakymai, susidaryta 

bendra nuomonė, 

bendravimas su 

savivaldomis, patirties 

perdavimas. 

Abigailė 

Baublytė 

 

IRMA 

savanorių 

komando

s 

mokymai 

 

2022-01-

21 

 

 

 

 

Mokymai, diskusija 

su atvykusiais biuro 

atstovais 

 

IRMA fondas 

 

 

 

 

Savanorių kompetencijų 

įgijimas, komandos 

formavimas, 

kompetetinga, stipri, 

vieninga IRMA 

komanda 

Abigailė 

Baublytė 
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Apklausa 

Ignalinos 

rajono 

mokyklų

mokinių 

dėl 

aktualiau

sių 

problemų 

2022-01-

20-02-05 

 

 

 

 

Apklausa internetine 

forma 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Padėties mokyklose 

numatymas pasitelkiant 

bendrus, mokinių 

žymėtus rezultatus, 

rezultatų rekomendacijų 

siuntimas mokyklos 

savivaldoms, problemų 

sprendimų aptarimas 

savivaldose. 

Abigailė 

Baublytė 

 

 

 

 

Susitiki

mas su 

JRK 

2022-01-

10 

 

 

 

 

Pokalbis, diskusija 

su JRK.  

 

 

- 

 

 

 

 

Rasti kompromisai, 

išsiaiškinta situacija  

Abigailė 

Baublytė 

 

Mokyma

i 

savivald

oms 

per 

mokslo 

metus 

 

Mokymai visoms 6 

savivaldoms 

IRMA 

fondas 

Patirties perdavimas, 

ryšių palaikymas su 

savivaldomis 

Abigailė 

Baublytė 

 

Paskaita/

diskusija  

apie 

savanorys

tę 

Ignalinos 

moksleivi

ams 

2022-01-

27 

Diskusija  IRMA 

fondas 

 vertinga diskusija 

mokiniams, suteiktos 

žinios, patirties 

perdavimas. 

Abigailė 

Baublytė 

 

VASARIS 
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Litexpo 

studijų 

paroda 

2022-02- Vykimas į parodą 

Ignalinos švietimo 

ir sporto paslaugų 

centro autobusu 

IRŠSPC, 

IRMOS 

fondas 

Komandos 

formavimas, 

savanorių įgytos 

žinios apie studijas 

Tatjana 

Leškevičienė 

Abigailė 

Baublytė 

 

Mokinių 

savivald

ų 

konferen

cija 

2022-02-

05 

Paskaitos, darbo 

grupėse IAE 

konferencijų salėje  

Dalyvių 

mokestis, 

IRMA 

fondas, 

IRŠSPC 

  

Vadovų 

klubas 

 

 

 

2022-02-

18 

 

 

 

Diskusija, 

susirinkimas, 

apklausos  

programų 

pristatymas IAE 

konferencijų salėje 

 

 

 

IRMA 

fondas 

,,Danalta‘‘ 

parduotuvė 

 

 

Veiklios, visos 6 

dalyvaujančios 

savivaldos, diskusijos 

metu išgryninta 

bendra nuomonė, 

apklausos skleidimas. 

Abigailė 

Baublytė 

 

LMS 

žiemos 

forumas 

2022-02- Vykimas į forumą IRŠSPC Tikslingai praleistas 

laikas, stipri, 

kompetetinga IRMA 

komanda 

Abigailė 

Baublytė 

 

Valentin

o dienos 

minėjim

as 

2022-02-

12 

Renginys, 

koncertas 

IKSC, 

IRMA 

fondas 

Didėlio susidomėjimo 

sulaukęs kalėdinis 

tradicinis renginys. 

Abigailė 

Baublytė 

Liveta 

Kavaliauskait

ė 

Vasario 

16 

progos 

protmūši

s 

2022-02-

15 

 

 

 

Protmūšis restorane 

,,Žuvėdra‘‘ 

 

 

 

IRMA 

fondas, 

restoranas 

,,Žuvėdra‘‘ 

 

Didelio susidomėjimo 

sulaukęsrenginys, 

apdovanoti 

laimėjusieji protmūšį, 

vasario 16  dienos 

 

Matas 

Kovalevskis, 

Abigailė 

Baublytė 
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minėjimas.  

 

 

KOVAS 

Karjeros 

savaitė 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03- 

 

 

 

 

 

 

 

Praktika 
moksleiviams 
Ignalinos  įmonėse: 
ISC,Gaisrinė,Polici
ja 

Ignalinos Gėlynai 

Restoranas,, 
Žuvėdra‘‘ 

Swedbankas 

Turizmo ir 
informacijos 
centras 

 

IRMA 

fondas 

IRŠSPC 

 

 

 

 

 

 

 

Turininga, vertinga, 

naudinga praktika 

moksleiviams 

Ignalinos įmonėse.  

 

 

 

 

Liveta 
Kavaliauskait
ė,  
Matas 
Kovalevskis, 
Abigailė 

Baublytė 

 

 

Ataskaiti
nis 
vadovų 
klubas 

2022-03 Pirmininko 
ataskaitos 
pristatymas, 
aptarimas,  
tvirtinimas, 
diskusijaIAE 
konferencijų salėje 

IRMA 
fondas 
 Parduotuvė 
,,Danalta‘‘ 

Ataskaitos tvirtinimas, 
6dalyvaujančios 
savivaldos, išgirstos 
pastabos, pasiūlymai. 

Matas 
Kovalevskis, 
Abigailė 

Baublytė 

 

 

 

 

IRMA 

komand

os 

apsilank

ymas   

„Carite“  

2022-03 Bendravimas, 

dovanos „Carito“ 

vaikams, IRMA 

pristatymas, 

žaidimai 

IRMA 

fondas 

Pilietiškumo 

skatinimas, 

bendradarbiavimas su 

„Caritu“, naudingas ir 

prasmingas 

apsilankymas. 

Abigailė 

Baublytė 

 

 

Žemės 2022-03- Akcija, minėjimas, IRMA Prasmingas dienos Abigailė 
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dienos 

minėjim

as 

 

19 

 

 

protmūšis restorane 

,,Žuvėdra‘‘ 

 

fondas 

Mūsų 

krautuvėlė 

minėjimas.  Baublytė 

 

 

 

BALANDIS 

Vadovų 

klubas 

 

2022-04-

09 

 

Diskusija, 

susirinkimas IAE 

konferencijų salėje 

 

IRMA 

fondas 

 

Aktyvios, veiklios 

visos 6 dalyvaujančios 

savivaldos, 

suformuota bendra 

nuomonė. 

Abigailė 

Baublytė 

 

Akcija 

„Darom“ 

2022-04 IRŠSPC IRMA 

fondas 

Pilietiškumo 

skatinimas, Ignalinos 

miesto parko 

sutvarkymas. 

Matas 

Kovalevskis, 

Abigailė 

Baublytė 

 
LMS 

pavasari

o 

forumas 

2022-04- Vykimas į forumą  Stipri, kompetencijų 

įgijus IRMA komanda 

Abigailė 

Baublytė 

 

Ignalino

s 

moksleiv

ių 

apdovan

ojimai 

 

 

 

 

2022-04-

05 

 

 

 

 

Renginys IRŠSPC, 

kandidatų 

pristatymas, 

apdovanojimai, 

skulptūrėlių 

įteikimas, 

koncertas 

 

 

 

 IRŠSPC 

,,Danalta‘‘ 

,,Mūsų 

krautuvėlė‘‘ 

IRMA 

fondas 

 

Didelio susidomėjimo 

sulaukęs renginys, bus 

apdovanoti geriausi 

rajono mokiniai 

Matas 

Kovalevskis, 

Abigailė 

Baublytė 

 

GEGUŽĖ 

Protmūši

s 

 

2022-05-

1 

 

Protmūšis restorane 

,,Žuvėdra‘‘ 

 

,,Danalta‘‘ 

,,Mūsų  

Naudingas renginys, 

didelis susidomėjimas,  

laimėtojai apdovanoti.  

Matas 

Kovalevskis, 
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krautuvėlė‘‘ 

 

BIRŽELIS 

Susitiki

mas su 

mokiniai

s iš 

Lenkijos 

2022-06- Susitikimas, 

prisistatymas, 

žaidimai, 

bendravimas 

 Bendradarbiavimas su 

užsienio mokyklomis. 

 

Paskutin

is 

mokslo 

metų 

Vadovų 

klubas  

2022-06 Diskusija, 

susirinkimas metų 

veiklos aptarimas, 

IAE konferencijų 

salėje 

IRMA 

fondas 

parduotuvė 

,,Danalta‘‘ 

6 dalyvaujančios 

savivaldos, aktyvios 

diskusijos. 

Abigailė 

Baublytė 

LIEPA 

LMS 

vasaros 

forumas 

2022-07 Vykimas į forumą IRMA 

fondas 

 Abigailė 
Baublytė 

RUGPJŪTIS 

IRMA 

savanori

ų 

susitikim

as 

 

 

2022-08 

 

 

 

Susitikimas, 

ateinančių metų 

veiklos aptarimas, 

diskusija 

 

 

- 

 

 

 

Patirties perdavimas, 

kandidatuojančių 

pirmininkų ruošimas. 

Abigailė 

Baublytė 

 

 

10. Rajoninių renginių moksleiviams  planas 

2021-2022 m. m.   

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

 Parodos   
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1. 

Rajoninė vaizduojamosios dailės mokinių darbų paroda 2022-04-08-29 T.Leškevičienė 
N.Tinkūnienė 
J.Bužinskienė 

      
2. 

Rajoninė  taikomosios  dailės mokinių darbų paroda 2022-04-08-29 T.Leškevičienė 
N.Tinkūnienė 
J.Bužinskienė 

 Festivaliai, šventės, konkursai, olimpiados, varžybos   

3.. Rinkimai į rajono mokinių asociaciją  (mokyklose) 2021-09-23 T.Leškevičienė 
 

       
4. 

13-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada 2021-09 V. Bagdonienė 

       
5. 

Rajono mokinių asociacijos tvirtinimas, pirmininko 
rinkimai 

2021-10 T.Leškevičienė 
 

       
6. 

Vaikų ir jaunimo  teatrų festivalis ,,Bildučiai‘‘ 2021-10-23 J.Narbutaitienė 
T.Leškevičienė 

      
7. 

Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 2021-11 V. Bagdonienė 

8. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 
,,Dainų dainelė‘‘ vietinis ir regioninis turai 

2021-12 
2022-01 

T.Leškevičienė 
B.Paukštienė 

      
9.. 

Rajoninė informatikos olimpiada 8-12 kl. mokiniams 2021-11 V. Bagdonienė 

      
10..   

Anglų  kalbos olimpiada 10-11 kl.  mokiniams 2022-01 V. Bagdonienė 

     
11. 

Rajoninis filologų konkursas 2022-01 V. Bagdonienė 

     
12. 

Chemijos  olimpiada 9-12 kl. mokiniams 2022-01 V. Bagdonienė 

     
13. 

Biologijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams 2022-01 V. Bagdonienė 

     
14. 

Matematikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams 2022-01 V. Bagdonienė 

15.     Lietuvių  kalbos ir  literatūros olimpiada 9-12 kl. 
Mokiniams 

2022-01 V. Bagdonienė 

16.      Vokiečių  kalbos olimpiada 11kl.  Mokiniams 2022-01 V. Bagdonienė 
      
17. 

Fizikos olimpiada 9-12 kl.  Mokiniams 2022-01 V. Bagdonienė 

      
18. 

Rajoninis  meninio skaitymo konkursas 2022-02 V. Bagdonienė 

      
19. 

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas 2022-02 V. Bagdonienė 

       
20. 

Konkursas „Lietuvos  kovų už laisvę ir netekčių 
istorija“ 

2022-02 V. Bagdonienė 

      
21. 

Istorijos olimpiada  10-12 kl.  Mokiniams 2022-02 V. Bagdonienė 

      
22. 

Technologijų olimpiada 7-12 kl. Mokiniams 2022-02 V. Bagdonienė 

      Rusų kalbos ir literatūros  olimpiada 11 kl. Mokiniams 2022-02 V. Bagdonienė 
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23. 
      
24.   

Anglų kalbos  konkursas 9 kl. Mokiniams 2022-03 V. Bagdonienė 

      
25. 

„Pasaulio pažinimo“  olimpiada  „Mano gaublys“ 2-4 
kl. Mokiniams 

2022-03 V. Bagdonienė 

      
26. 

Geografijos olimpiada  „Mano gaublys“ 6-8 kl. 
Mokiniams 

2022-03 V. Bagdonienė 

      
27. 

Geografijos olimpiada  „Mano gaublys“ 9-12kl. 
Mokiniams 

2022-03 V. Bagdonienė 

      
28. 

Dailės olimpiada 8-12 kl. Mokiniams 2022-03 V. Bagdonienė 

      
29. 

Geografijos olimpiada 9-12 kl. Mokiniams 2022-03 V. Bagdonienė 

      
30. 

Konkursas „Ką žinai apie  Lietuvos kariuomenę“ 2022-03 V. Bagdonienė 

      
31. 

Matematikos olimpiada 5-8 kl. Mokiniams 2022-03 V. Bagdonienė 

      
32. 

Matematikos olimpiada 3-4 kl. Mokiniams 2022-03 V. Bagdonienė 

      
33. 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2022“ 2022-03 V. Bagdonienė 

      
34. 

Biologijos olimpiada 5-8 kl. Mokiniams 2022-03 V. Bagdonienė 

      
35. 

Lietuvos  vaikų ir moksleivių- lietuvių liaudies kūrybos 
atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis‘‘ rajoninis turas. 

2022-04,05 T.Leškevičienė 

      
36. 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro 
vainikėlis‘‘ vietinis turas 

2022-04 T.Leškevičienė 

       
37. 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro 
vainikėlis‘‘ regioninis turas 

2022-04,05 T.Leškevičienė 

       
38. 

 Rajoninės mokinių ,,Šviesoforo‘‘ varžybos 2022-04 H.Rudakas 

39. Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos 
konkursas 

2022-04 V. Bagdonienė 

40 Šv. Rašto dailyraščio konkursas 2022-05 V. Bagdonienė 
A. Urbonienė 

41. Rajoninė Vaikų gynimo dienos šventė 2022-06 T.Leškevičienė 
 

 
 

11. Ugdymo proceso stebėsenos ir kontrolės  planas 
                                        2021-2022 m.m. 

 
 

Tikslas: 

Analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti. 
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Uždaviniai: 

1. Skatinti būrelių vadovus, sporto trenerius tobulinti profesinę veiklą, siekiant ugdymo 

kokybės. 

2. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir Švietimo ir sporto 

paslaugų  centro tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. 

3. Įvertinti būrelių vadovų, sporto  trenerių veiklą. 

4. Išaiškinti tėvų požiūrį į mokymo kokybę. 

5. Skatinti darbuotojų atsakomybę. 

 

Eil. 
Nr. 

Priežiūros kryptys ir temos Data Vykdytojai Laukiami 
rezultatai 

1. Stebėti formalųjį švietimą 

papildančio  ugdymo  ir 

neformaliojo švietimo 

būrelių vadovų,  sporto 

trenerių veiklą. 

Stebėjimo tikslas-formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo grupių 

lankomumas ir programų 

vykdymas. 

 

 

2021-10 

2021-11 

2022-02 

2022-04 

2022-05 

 

Administracija  

 

 

 

 

Būrelių vadovai, 

sporto treneriai 

laikosi formaliojo 

vertinimo tvarkos 

 

 

 

2. Formalųjį švietimą 

papildančio  ugdymo  ir 

neformaliojo švietimo 

programų stebėjimas. 

Stebėjimo tikslas- stebėti 

užsiėmimų lankomumą ir 

programų vykdymą. 

2021-10 

2021-12 

2022-03 

2022-05 

T. Leškevičienė 

J. Paslauskas 

Programas 

pasirinkę 

mokiniai lanko 

užsiėmimus. 

Užsiėmimai 

vedami pagal 

patvirtintą 

programą. 
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3. Aktyvių mokymo metodų 

stebėjimas užsiėmimuose. 

Tikslas- kokie mokymo 

metodai taikomi 

užsiėmimuose. 

2021-11 

2022-02 

T. Leškevičienė 

J. Paslauskas 

Taikomi aktyvaus 

mokymo metodai 

4. Planų ir programų 

derinimas ir tvirtinimas 

2021-09-

15 

T. Leškevičienė 

J. Paslauskas 

Planai ir 

programos bus 

parengtos 

5. Mokinių sutarčių sudarymo 

patikra 

2021-10-

11 

Administracija  

 

Būreliųvadovų ir 

sporto trenerių 

sutartys 

sutvarkytos 

6. Internetinėje svetainėje 

skelbiamos informacijos 

teisingumo patikra 

 

2021-10 

2022-03 

Administracija  

 

Skelbiama 

teisinga ir tiksli 

informacija 

7. Sportinių treniruočių 

stebėjimas. 

Patikros tikslas-stebėti, 

kaip vyksta treniruotės. 

Per 

mokslo 

metus 

Administracija 

 

Treniruotės 

vyksta 

8.  Sporto mokymo grupių 

mėnesinių individualių 

pratybų kontrolė. 

Formalųjį švietimą 

papildančio  ugdymo   

efektyvinimas. 

Patikros tikslas-stebėti, 

kaip vyksta sporto 

mokymo grupių pratybos. 

 

Per 

mokslo 

metus 

Administracija 

 

Sporto mokymo 

grupių pratybos 

vyksta 
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9. Neformaliojo ugdymo 

dienynų, grupių programų 

vykdymo kontrolė 

 

2021-10 

2022-

02,03,05 

 

Administracija 

 

 

 

Programos 

vykdomos 

 

 

 

10.  Mokymo grupių apskaitos 

žurnalų tikrinimas. 

2021-12 

2022-03 

2022- 06 

Administracija 

 

Mokymo grupių 

apskaitos žurnalai 

tvarkomi 

 

          

 

                                          12.Vadovavimas ugdymo procesui 

                                 Kabinetų,salių paskirstymas 

 

Kabinetas Atsakingas vadovas 

Dailės studija N.Trinkūnienė 

Keramika  J.Bužinskienė 

Kultūros  centro salė N.Žygienė 

Sporto salės, stadionai Sporto treneriai 

Plaukimo baseinas E.Rakitinas, D.Mikoliūnaitė 
Teniso kortai Č.Gatovskis 
 
Šokių kolektyvai repetuoja Ignalinos kultūros centro salėje. 

Sporto grupės – sporto salėse, manieže, teniso kortuose, aikštynuose. 

Vadovų, atsakingų už kabinetus uždaviniai: 

1. Peržiūrėti kabinetuose esančias mokymo priemones, esant galimybei jas atnaujinti. 

2. Prižiūrėti bendrąją tvarką kabinete. 

Šokių kolektyvų, sporto grupių, būrelių vadovai atsako už mokinių saugumą, prižiūri bendrą 

 tvarką užsiėmimų vietose. 

3.Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimas: 

 būrelių  vadovai, treneriai, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo 

programas,teminius planus, darbo grafikus pateikia skyriaus vedėjui, metodininkei iki rugsėjo   

15 d. 
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4. Formalųjį švietimą papildančio  ugdymo veikla: 

Švietimo ir sporto paslaugų centro nariu gali tapti Ignalinos rajone gyvenantis arba besimokantis 

vaikas ar jaunuolis nuo 5 iki 19 metų, nurodęs formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupės 

arba neformaliojo  švietimo  programos pavadinimą. 

4.1.Per mokslo metus mokiniai gali keisti būrelius, kolektyvus, sporto grupes. Būrelių  veikla 

prasideda rugsėjo 15 d., baigiasi pasibaigus mokslo metams bendrojo lavinimo mokyklose.Veikla 

po mokslo metų užbaigimo  vykdoma pagal vasaros užimtumo programas. 

4.2.Mokinių skaičius formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupėje – 8. Vieno užsiėmimo 

trukmė 45 min. (priklausomai nuo vaikų amžiaus),  būreliai trunka 1-3 akademines valandas, 

vyksta 3-5 kartus per savaitę. 

4.3. Iš viso veikia: 7 formalųjį švietimą papildantys būreliai ir 1 neformaliojo ugdymo būrelis, 21 

sportinė  grupė. Kiekvienas  būrelio   vadovas bei treneris turi patvirtintus vadovo parašu 

užsiėmimų žurnalus, ugdymo programas bei teminius planus. 

4.4.Studijos, grupės, meniniai kolektyvai steigiami atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų 

tėvų pageidavimus, pedagogų kompetenciją, turimus intelektualinius ir materialinius išteklius. 

4.5.Atsižvelgus į mokinių pageidavimus,formalųjį švietimą papildančiam ir neformaliajam 

ugdymui organizuoti, skiriamos šios valandos: 

 

 
13.Ignalinos rajono švietimo ir sporto palaugų centro 

 neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 
 

2021-2022 m.m. 
 

E
il. 
N
r. 

Neformali
ojo 
ugdymo 
grupės 
pavadinim
as 

Neformali
ojo 
ugdymo 
grupės 
vadovo 
vardas, 
pavardė, 
pavadinim
as 

Val
. 
sk. 

Mo
k. 
sk. 

Pirmadien
is 

Antradien
is 

Trečiadie
nis 

Ketvirtadi
enis 
 

Penktadie
nis 
 
 
 

Užsiėmi
mų 
vieta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

I gr. 
13.00- 

I I gr. 
14.00-

I gr. 
13.00-

II gr. 
14.00-

III gr. 
14.00-  
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1. 

 
Dailės 
studija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nijolė 
Trinkūnie
nė 

 
 
28 

 
 
10
3 

14.30 (2) 
 

IV gr 
 
14.40 -
16.10 
(2) 
 

IV gr. 
 
16.15- 
17.45 (1) 
 

 

15.30 

(2) 
 
III gr. 
15.40-  
17.10 
(2) 
 

 

III gr. 
 
17.15 – 
18.00 
(1) 
 

 

14.30 
(2) 
 

III gr. 
14.40- 
16.10 
(2) 
 

 

III gr. 
 
16.15- 
17.00 
(1) 

IV gr. 
 
17.05-
18.35 
(2) 

 

15.30 
(2) 

 

IV gr. 
15.40-
17.10 
(2) 
 

 

IV gr. 
 
17.15- 
18.00 
(1) 

 

15.30 
(2) 

 

III gr. 
15.35-  
16.20 
(1) 
 
 
IV gr. 
 
15.35-  
16.20 
(1) 
 

IV gr. 
 
16.25-
17.55 
(2) 
 

Dailės  
studija 
 
 
 
 

2.  
 
Keramika 

 
 
Jolita 
Bužinskie
nė 
 

 
 
 
20 

 
 
 
51 

 I gr. 
13.10  
14.40 

II gr. 
14.50- 
16.20 
III gr. 
16.25- 
17.10 
17.15-
18.00 

I gr. 
13.00- 
14.30 

II gr. 
14.40- 
16.10 
III gr. 
16.20- 
17.15 

I gr. 
13.00- 
13.45 

II gr. 
13.50- 
14.35 
III gr. 
14.40- 
16.50 

III gr. 
 
13.00- 
14.30 

14.40- 
16.10 
16.20- 
17.05 

 
Keramik
os 
kabinetas 
 

 

3. Liaudies 
šokių 
kolektyvo 
„Lelijėlė“  
jaunučių 
grupė. 
 

 
 
Nijolė  
Žygienė 

(20
) 
 
 
5,5 

30 
 
 
12 
 

II  gr. 

 
13.00-
14.10 

 

 
 

II gr. 
 
13.00-
13.45 

II gr. 
 

12.00-
12.45 

 

II gr. 
 

12.00-
13.30 

 
 
 

Ignalinos 
kultūros   
centro 
salė 

 

4. Liaudies 
šokių 
kolektyvo 
„Lelijėlė“  
mergaičių 
grupė. 

 
Nijolė   
Žygienė 

5,5 6 .  
I gr. 
12.45- 
13.50 
(1) 

 
 

 

 
 

Igr. 

 

13.00-
14.30 

 

I gr. 
 
 
13.45-
15.15 
 

Ignalinos  
kultūros 
centro 
salė 
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6. Liaudies 
šokių 
kolektyvo 
„Lelijėlė“  
jaunuolių  
grupė. 
 

Nijolė   
Žygienė 
 
 
 
 

5 12 III gr. 
 
16.00-
18.15 
 
 

 III gr. 
 
15.45-18.00

 

 III gr. 
 
 
15.30-
17.45 
 
 

Ignalinos 
kultūros   
centro 
salė 
 

 
 
 
7. 

 
Jaunimo 
muzikos 
grupė 
,,SPURR“ 

 
Kipras 
Skrebutėn
as 

  
 
 
 
5 

 15.30-
19.00 
 
 
 
 
 

 15.30-
19.00 
 
 
 

15.30-
19.00 

Ignalinos  
rajono 
švietimo 
ir sporto  
paslaugų 
centras 
 

8. Krepšinis 
 
 

Domantas 
Pupinis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24
) 
 
8 
 
 
 
12 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1metų  
pradinio 
rengimo 
grupė 
15.00-
16.30 
 
2 metų 
pradinio 
rengimo 
grupė  
16.40-
18.10 
18.20-
19.05 
 
1metų  
pradinio 
rengimo 
grupė 
 
 
 

1 metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
 
15.00-
16.30 
 
2  metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
 
16.40-
18.10 
18.20-
19.05 
 
 

1  metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
15.00-
16.30 
 
2  metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
16.40-
18.10 
18.20-
19.05 
 
1 metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
 
13.00-
14.30 
Didžiasali
o ,,Ryto“ 
gimnazijo
s Dūkšto 
skyriuje 
 

1 metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
 
15.00-
16.30 
 
2  metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
 
16.40-
18.10 
18.20-
19.05 
 
13.00-
14.30 
Didžiasali
o ,,Ryto“ 
gimnazijo
s Dūkšto 
skyriuje 

 Ignalinos 
Česlovo 
Kudabos 
progimn
azijos 
sporto 
salė . 
Ignalinos  
rajono 
švietimo 
ir sporto  
paslaugų 
centro 
treniruok
lių salė. 
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14. Ignalinos Švietimo ir sporto paslaugų centro 
 sporto skyriaus treniruočių laiko tvarkaraštis 

2021-2022 m.m. 
 

E
il. 
N
r.
. 

Trenerio 
Vardas  
Pavardė 

Sporto  
šaka 

Grupės 
pavadinimas 

Pirmadi
enis 

Antradi
enis 

Trečiadi
enis 

Ketvirta
dienis 

Penktad
ienis 

Šeštadie
nis 

1. Dalia  
Vaičiulien
ė 

Slidinėj
imas 

1 metų pradinio 
rengimo 
(Vidiškės). 
2 metų pradinio 
rengimo 
(Ignalina). 

14.45 – 

17.00 

 

15.35 – 

17.05 

13.40 - 
15.10 
 
 
15.30- 
17.00 

13.40-15.10 

 

 15.30- 
17.00 

13.45- 
15.15 
 15.35-
17.50 
 
 
 

13.40 - 
15.10 
 
 
15.30 - 
17.00 

 

2. Kazimiera 
Strolienė 

Slidinėj
imas 

2metų pradinio 
rengimo ( 1 gr. ) 
4 metų  
meistriškumo  
ugdymo/ (2 gr.). 

13.00-

14.30 

14.45-

17.25 

13.00-
14.30 
 
14.45-
17.25 

 

13.00 – 

14.30 

 14.45-17.20 

13.00-
14.30 
 
14.45-
17.20 

13.00-
14.30 
14.45-
17.45 

 

3. Karolis 
 Baltakis 

Biatlon
as 

 2 metų pradinio 
rengimo. 
 3 metų 
meistriškumo 
ugdymo. 
2 metų 
meistriškumo 
ugdymo. 

13.00 – 

14.30 

15.00 – 

17.15 

 

13.00-
14.30 
 
15.00 - 
17.15 
 
 
17.20-
18.05 
šaudyma
s 

13.00 -  
14.30 
 
15.00 –  
 
17.15 
 
 
17.20-
18.05 
šaudyma
s 

13.00- 
13.45 
 
15.00 - 
17.15 
 
 
17.20 – 
18.05      
šaudyma
s 

13.00-
14.30 
 
 15.00 - 
17.15 

 
 

4. Vadim 
Stefanskij 

Biatlon
as 

1 metų  pradinio 
rengimo 
 
 
2 metų pradinio 
rengimo. 
2 metų 
meistriškumo 
ugdymo. 

13.30 – 

15.00 

 

15.10 – 

16.40 

 

16.50 -

19.05 

 

 
14.30 – 
16.00 
 
 
16.10 – 
18.25 
 

13.30 – 
15.00 
 
 
 
 
15.10 – 
17.25 
 

 
 
 
14.30 – 
16.00 
 
 
16.10 – 
18.25 
 

13.30 – 
15.00 
 
 
15.10 – 
16.40 
 
 
16.50 – 
18.20 
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5. Eugenijus 
Rakitinas 

Plauki
mas 

4 metų 
meistriškumo 
tobulinimo. 

16.00-
16.45 
treniruo
klių salė  
16.45 – 
18.15 
baseinas 

16.00-
16.45 
treniruo
klių salė  
16.45 – 
18.15 
baseinas 
 

16.00-
16.45 
treniruo
klių salė  
16.45 – 
18.15 
baseinas 
 

16.00-
16.45 
treniruo
klių salė  
16.45 – 
18.15 
baseinas 
 

16.00-
16.45 
treniruo
klių salė  
16.45 – 
18.15 
baseinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dovilė 
Mikoliūna

itė 

Plauki
mas 

1 metų pradinio 
rengimo  
 
 
2 metų pradinio 
rengimo 
 
2 metų 
meistriškumo 
ugdymo 
 
 
 

13.30 – 
15.00 

baseinas 
 

15.15 – 
16.45 

baseinas 
 

17.00 – 
18.30 

baseinas 
 

13.30 – 
15.00 

baseinas 
 

15.15 – 
16.45 

baseinas 
 

17.00 – 
17.45 

treniruo
klių salė 
17.45 – 
18.30 

baseinas 
 

13.45-
15.15 
baseinas 

 
16.15 – 
17..45 

baseinas  
 
 

 

13.45 – 
15.15 
baseinas 
 

15.30-
16.15 

treniruo
klių salė 
16.15 – 
17.45 

baseinas 
 
 

13.45 – 
15.15 
baseinas 
 

15.30-
16.15 

treniruo
klių salė 
16.15 – 
17.45 

baseinas 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Inga 
Češulienė 

Dvirači
ai 

1 metų pradinio 
rengimo ( 1 gr.). 
 
 
2 metų 
meistriškumo . 

 

 

15.00 – 

18.00 

 

15.00 -
16.30 
 
 
16.45 - 
19.00 
 

15.00 -
16.30 

 
 
16.45 -
19.00 

15.00 -
16.30 

 
 
16.45 -
19.00 

 
 

15.00 -
16.30 

 
 
16.45 -
19.00 

 
 

 

8. Česlavas 
Gotovskis 

Tenisas 2  metų pradinio 
rengimo. 
 
2  metų pradinio 
rengimo. 
 
1  metų pradinio 
rengimo. 
 

14.00 - 
15.30 

 
15.40 - 
17.10 

 
17.25 - 
18.10 

14.00 - 
15.30 

 
15.40 - 
17.10 

 
17.25 –
18.10 

14.00– 
15.30 

 
15.40– 
17.10 

 
17.25 - 
18.55 

14.00 - 
15.30 

 
15.40 - 
17.10 

 
17.25 – 
18.55 

15.00-
16.30 

 
13.15-
14.45 

 
16.40-
18.10 

 
 

 

9. Tadas 
Bernotas 

Futbola
s 

1  metų  
pradinio 
rengimo. 
2  metų  
pradinio 
rengimo. 

 
 
 
 
 

17.00 –  
18..30 

 

17.10 – 
18.40 

 
15.30 –
17.00 

 

17.10 – 
18.40 

 

15.30 – 
17.00 

 

17.10 – 
18.40 

 
15.30 – 
17.00 

 

12.45 – 

14.15 

16.40 –

18.10 
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2  metų  
meistriškumo 
ugdymo 
(mergaitės). 
 

 
 
 

14.00 – 
16.15 

 
 
 

18.50 – 
19.35 

 
 
 

18.50 – 
19.35 

 
 
 

18.50 – 
19.35 

 
 

 

 

15.00 – 
16.30 

 

 
 

15. Darbuotojų saugos  ir sveikatos tarybos darbo planas 

2021-2022m.m 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai 

 

Laukiami rezultatai 

 

1. Kabinetų ir kitų darbo vietų 

saugumo  patikrinimas . 

2021-08,09 Petras Medeišis, Henrikas 

Rudakas 

Kabinetai ir kitos 

darbo vietos 

atitinka higienos 

normas. 

2.  Naujai atvykusių darbuotojų 

supažindinimas su darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

Atvykus 

darbuotojui 

Genutė  Karklelienė 

 

 

 

Naujai atvykę 

darbuotojai 

susipažinę su darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

 

3. Saugaus darbo instruktažų 

naujiems darbuotojams 

organizavimas. 

Atvykus 

darbuotojui 

 

 Henrikas Rudakas Visi darbuotojai 

dirba saugiai 

3.  Asmens medicininių 

knygelių patikrinimas 

 

Balandžio 

mėn. 

Genutė  Karklelienė 

 

 

Visi darbuotojai 

laiku patikrina 

sveikatą 

 

4. Pirmosios medicininės 

pagalbos pažymėjimų 

patikrinimas 

(pedagoginiams 

darbuotojams) 

Balandžio 

mėn. 

Genutė  Karklelienė 

 

 

Visi pedagoginiai 

darbuotojai moka 

suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą. 
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5. Higieninio mokymo 

pažymėjimų patikrinimas 

(visiems darbuotojams) 

Balandžio 

mėn. 

Genutė  Karklelienė 

 

 

Visi darbuotojai 

išmano higienos 

normas. 

 

6. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos paso pildymas. 

Profesinės rizikos vertinimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

Petras Medeišis, Henrikas 

Rudakas 

Įvertinta darbuotojų 

profesinė rizika. 

7. Švietimo ir sporto paslaugų 

centro aplinkos higieninės 

būklės kontrolė 

Balandžio 

mėn. 

Petras Medeišis,  

8. Periodinis darbuotojų 

sveikatos tikrinimas, 

vakcinacija,  galimybių pasas 

( esant COVID-19 

pandemijai). 

Per metus Genutė  Karklelienė 

 

 

Darbuotojai turi 

galimybių 

pasus,skiepijasi. 

 

 

16. Darbo su tėvais veiklos planas  

2021-2022 m.m  

 

Tikslas: 

Vykdyti tėvų švietimą, suteikiant pedagoginių, psichologinių žinių padedančių teigiamai veikti mokinių 

individualią pažangą ,sistemingai informuoti apie ugdymo programas, laiką, vietą ir turinį.  

 

Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti tėvų požiūrį į ugdymo kokybę. 

2. Gerinti Švietimo ir sporto paslaugų centro  įvaizdį vietos bendruomenėje. 

3.   Bendradarbiauti, atsižvelgti į tėvų pasiūlymus, įtraukti juos į organizuojamų renginių veiklą. 

4.   Suteikti tėvams informaciją apie individualius vaiko pasiekimus, pažangą. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi 

 Švietimo ir sporto paslaugų centro renginiai, sportinės 

varžybos 

1.1. rajoniniai renginiai: 

1.1.1. Lietuvos  vaikų ir moksleivių televizijos konkursas 

„Dainų dainelė“. 

1.1.2. Vaikų ir jaunimo  teatrų festivalis „Bildučiai“ 

1.1.3. Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“. 

1.1.4. Rajoninė dainų ir šokių šventė. 

1.1.5.  Dailės, keramikos formalųjį  švietimą papildančio  

ugdymo grupių vaikų darbų parodos. 

1.1.6. Liaudies dailės konkursas ,,Sidabro vainikėlis“. 

1.1.7. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkursas ,,Tramtatulis“. 

1.1.8. Rajoninės  olimpiados, konkursai. 

1.1.9.  Įvairių sričių  sporto varžybų, čempionatų 

organizavimas. 

Pagal 

rajoninių 

renginių 

planą 

Vykdytojai 

 

 

2. Sportinės varžybos: rajoninės, respublikinės, tarptautinės 

(slidinėjimas, tenisas, futbolas, biatlonas,  dviračiai, 

plaukimas, krepšinis). 

Pagal 

rajoninių 

renginių 

planą 

Administracij

a, sporto 

skyriaus 

vedėjas 

treneriai. 

3. Organizuoti tėvų apklausą ugdymo kokybės klausimais. Per 

mokslo 

metus 

Administracij

a,formalųjį  

švietimą 

papildančio 

ugdymo 

grupių 

vadovai, 

sporto 
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treneriai. 

4. Formalųjį  švietimą papildančio ugdymo grupių  

vadovų bendravimas su tėvais (atviros dienos, susitikimai, 

parodos) 

Per 

mokslo 

metus 

 Formalųjį 

švietimą 

papildančio 

ugdymo 

grupių 

vadovai, 

sporto 

treneriai  

5. 

 

 

 

Į internetinį puslapį, dėti informaciją  apie Švietimo ir sporto 

paslaugų centre dirbančius specialistus,  mokinių ir mokytojų 

pasiekimus. 

Per 

mokslo 

metus 

Adminis -   

tracija, 

kompiuterių 

priežiūros 

specialistas 

S.Daugėla 

 

17. Interjero apipavidalinimo grupės veiklos planas 

2021-2022 m.m 

` 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingas 

1. Pasiruošimas Rugsėjo 1-ajai  Nuolat Nijolė Trinkūnienė, 

Jolita Bužinskienė 

2. Bendrabučio kambarių, Centro 

interjero sutvarkymas 

 Nijolė Trinkūnienė, 

Jolita Bužinskienė 

3. Kalėdinis įstaigos papuošimas gruodis Nijolė Trinkūnienė, 

Jolita Bužinskienė 

4. Kolegų konsultavimas meniniais 

klausimais 

Nuolat Nijolė Trinkūnienė, 

Jolita Bužinskienė 

5. Parodų  rengimas Švietimo ir sporto 

paslaugų centre.  

Pagal atskirą planą.  Nijolė Trinkūnienė, 

Jolita Bužinskienė 

 
                                                                           

                               18. Finansinės-ūkinės veiklos planas 
                                                2021-2022 m.m 
` 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 

1. Prižiūrėti turimą transportą Nuolat Vairuotojas, 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2. Nuolat atlikti baldų priežiūrą ir 

remontą. 

 Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

3. Parengti tvirtinimui metinę sąmatą 2021-10 Direktorius 

Vyr.finansininkė  

4. Supažindinti darbuotojus su darbų 

sauga. 

2021-09 Metodininkas 

5. Organizuoti techninio personalo 

darbą. 

2021 -09 Pavaduotojas ūkio    

reikalams 

6. Įsigyti reikalingą inventorių ir 

priemones Centro personalui. 

Per mokslo metus  Pavaduotojas ūkio    

reikalams 

7. Atlikti smulkius remonto darbus Nuolat Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 

8. Bendrabučio kambarių remontas Rugsėjis- sausis Pavaduotojas ūkio    

reikalams 

9.  Projektinių lėšų apskaitos vykdymas Visus metus Vyr. 

finansininkė 

10. Apskaitos  ir atskaitomybės 

tvarkymas pagal nustatytus 

reikalavimus. 

Nuolat Vyr. 

finansininkė 

11. Turto inventorizacijos atlikimas 2021-11,12- 

2022-11-12 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

Vyr. finansininkė 

12.  Ūkinę- finansinę veiklą  

reglamentuojančių dokumentų 

atnaujinimas 

2021-2022 m. Vyr. 

finansininkė 

13. Švietimo ir sporto paslaugų centro 

specialistų kvalifikacijos kėlimas. 

Nuolat  Direktorius 

 

14. Aprūpinti aptarnaujantį personalą 

darbo įrankiais ir reikalingomis 

darbui medžiagomis. 

Nuolat Pavaduotojas ūkio    

reikalams 
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