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                                                                                                                          PRITARTA  

                                                  Ignalinos rajono švietimo  
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                                                                                                               Centro tarybos posėdyje 
                                                                                                                          2022 m. rugsėjo 7 d. 

                                                                                                                       Centro tarybos nutarimu 
     (protokolas Nr.T-5) 
  

  
                     PATVIRTINTA 

             Ignalinos rajono švietimo 
            ir sporto paslaugų centro 

laikinai einančio 
     direktoriaus pareigas 
     2022 m. spalio 10 d. 

     įsakymu Nr. V-138 
    
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 2022-2023 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 2021–2022 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo 

analizę. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos  

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

kultūros ir sporto įstatymu, Neformaliojo švietimo koncepcija. 

2022-2023 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 2022-2023 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. 

 

1. Mokiniai 
 
2021-2022 m.m. Centrą lankė  455  mokiniai ( mokiniai lankantys po kelis būrelius) ir  343 mokinių 

( lankančių po vieną būrelį). Menų ir turizmo skyriuje veikė 7 formalųjį švietimą papildantys būreliai 

ir 1 neformaliojo ugdymo būrelis. Būrelius lankančių mokinių skaičius - 215 mokinių, sporto grupėse  

- 240 mokinių, ( mokiniai lankantys po kelis būrelius). Veikė 21 sportinė grupė ir 34 būrelių grupės. 

Būreliams buvo skirtos 102 valandos,o sporto grupėms 224 valandos.  

Centrą lankė 77  rajono mokyklų mokiniai ( dailę, keramiką, sportą), 2 mokiniai iš Švenčionių 

Zigmo Žemaičio gimnazijos bei 1 mokinys iš Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos, 1 mokinė (namų 

mokymas).Neformaliojo švietimo būrelius lankė  10  mokinių iš Ukrainos. 

2021-2022 m. m. 9 mokiniams išduoti  neformaliojo  vaikų švietimo pažymėjimai.  

Mokiniai, baigusieji  neformaliojo ugdymo programas: 

Dailės studija 
1. Palionytė Govinda - 60308202126 

Sportas 

2. Sophie Schedler 2003-0519. 

3. Emilija Čeponytė 2003-04-11 

4. Eligijus Sekonas 2003-01-29 

Futbolas 2 m. pradinio rengimo 

5. Marijonas Milevičius 2003-02-14. 

6. Ilmantas Liškevičius 2004-01-08 - Krepšinis 2 m. pradinio rengimo grupė. 

7. Donatas Kujelis - 2003-11-27 - Plaukimas 4 m. meistriškumo ugdymo grupė (Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazija). 
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Tautinių šokių kolektyvai 

8. Aurimas Luneckas 2003-03-10  

9. Marijonas Milevičius 2003-02-14. 

 

Mokinių skaičius 2021 m. rugsėjo mėn. duomenimis.    

Būreliuose:                                                                                 

Dailės studija-103 mokiniai                                                                           

Keramika -51 mokinys 

Liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė‘‘-30 mokinių 

Jaunimo muzikos grupė ,,SPURR“- 4 mokiniai 

Krepšinis-40 mokinių 

Sporto grupėse: 

Slidinėjimas -22 

Slidinėjimas-25  

Plaukimas- 34 

Plaukimas-8 

Biatlonas- 17 

Biatlonas-31 

Tenisas-36 

Futbolas- 44 

Dviračiai- 19 

Mokinių skaičius 2022 m. rugsėjo mėn. duomenimis.    

Būreliuose: 

Dailės studija-94 mokiniai 

Keramika-46 mokiniai 

Liaudies šokių kolektyvas,,Lelijelė‘‘-37 mokiniai 

Jaunimo muzikos grupė,,SPURR“- 4 mokiniai 

Krepšinis-40 mokinių 

Sporto grupėse: 

Slidinėjimas- -21 

Slidinėjimas—28  

Plaukimas- 34 

Plaukimas-7 
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Biatlonas- 17 

Biatlonas-27 

Tenisas-36 

Futbolas- 44 

Dviračiai- 19 

2. Mokytojai, pedagoginiai darbuotojai, kvalifikacija 

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

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

kategorijos, 3 treneriai (be kvalifikacinės kategorijos), 1 mokytojas. 

2022 metų rugsėjo mėnesio duomenimis dirba 20 pedagoginių darbuotojų: 1 ekspertas, 2 

metodininkai, 5 vyr. mokytojai, 1 treneris, 3 treneriai I kategorijos, 3 treneriai II kategorijos, 1 

treneris III kategorijos, 2 (be kvalifikacinės kategorijos), 2 mokytojai. 

17 mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 1- aukštąjį nepedagoginį išsilavinimą, 2 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.  

Individualus kvalifikacijos tobulinimas buvo siejamas su dalykinėmis ir bendrosiomis 

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

konferencijose, išklausė temas ir  nuotoliniu būdu, užsiėmimus vedė patyrę specialistai. 

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

metodininkai, pavaduotojas ūkio reikalams. 

3.  Aptarnaujantis personalas 

Personalą sudarė: 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. 2021-2022 metais kvalifikaciją tobulino  

darbuotojas atsakingas už priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, vyr. buhalteris, raštinės 

administratorė, prekių ir paslaugų  pirkimo specialistas. 

4. Savivalda 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre 2021-2022 m. m veikė šios savivaldos grupės: 

Centro taryba,Mokytojų taryba, Direkcinė taryba ir Rajono mokinių asociacija. 
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Centro tarybos veikla 2021-2022 m.m.   

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 2021-2022 m.m. veiklos uždavinių įgyvendinimą; 

aptarė mokinių lankomumą bei pasiekimus; 

aptarė Centro ugdymo plano 2022-2023 m.m. projektą, ugdymo turinio planavimą; 

aptarė sporto trenerių, būrelių vadovų  darbo krūvius; 

aptarė darbo grafikų sudarymo principus, bendruomenės valandų skirstymo principus; 

išklausė  Centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitą; 

svarstė mokymo priemonių įsigijimą; 

aptarė ūkinę- finansinę Centro veiklą; 

svarstė mokesčių surinkimo už būrelius tvarką; 

svarstė mokinių lankančių neformaliojo švietimo būrelius atleidimą  nuo mokesčio; 

svarstė neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimą; 

Mokytojų taryba- savivaldos institucija, sprendžianti mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo 

klausimus. 

Mokytojų tarybos veikla 2021-2022  m.m. 

aptarė sportinės veiklos vykdymą rajone; 

aptarė supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujoves; 

analizavo  Centro veiklą, ugdymo procesą; 

aptarė būrelių vadovų, sporto trenerių darbo krūvius; 

aptarė 2021-2022 m.m. Centro veiklos uždavinių įgyvendinimą; 

išklausė Centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitą, aptarė Centro ugdymo plano projektą 2022-

2023 m.m.; 

aptarė ugdymo turinio planavimo dokumentų situaciją; 

svarstė mokymo priemonių įsigijimą; 

aptarė viešųjų pirkimų organizavimo tvarką; 

aptarė mokinių užimtumo vasarą, sporto stovyklų organizavimo klausimus. 
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Direkcinės  tarybos veikla 

 Per 2021-2022 mokslo metus direkcinės tarybos pasitarimuose svarstyti 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  organizavimo klausimai;  

 rajono mokinių  asociacijos veikla.  

Rajono mokinių asociacijos veikla 2021-2022 m.m. 

Organizavo mokymus; 

rašė projektą ,,Osmosas-14‘‘;  

sprendė  rajono mokinių  problemas; 

dalyvavo rengiant Centro strateginį planą; 

analizavo rajono mokinių asociacijos privalumus ir trūkumus; 

aptarė bendarbiavimo  su LMS klausimus. 

( dėl Covid-19 pandemijos, 2021metais didesnė veiklos dalis vyko  nuotoliniu būdu). 

 

 5. Aplinka 

2021-2022 mokslo metais ugdymo aplinkos gerinimui buvo atlikti šie darbai: 

atnaujintos mokiniams skirto bendrabučio  patalpos, suremontuoti kambariai; 

sporto grupės  aprūpintos sportiniu  inventoriumi; 

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

darbams  molis;  

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

jaunimo muzikos  grupei  nupirktos įgarsinimui reikalingos priemonės, stygos, kubas bosinei gitarai 

ir kt; 

dalis lėšų investuota kabinetų atnaujinimui. 
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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 buvo skirtas šiems  mokiniams: 

1. Socialiai remiamų  šeimų mokinių  buvo  atleista -10 

2. Lietuvos suaugusių ir jaunimo rinktinės narių -0 

3. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro globotinių - 2  

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

vienos šeimos -46. 

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

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

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

kalbant su vaiku, analizuojant vaikų sukurtus darbelius ir sportinius pasiekimus.  

Mokinių,  lankančių  Centro būrelius,  sporto grupes, studijas pasiekimai  džiuginantys. 

Pasiekimų vertinimo kriterijai numatomi neformaliojo  vaikų švietimo  programose. 

 

7. 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. 

 

                                  Švietimo ir  sporto paslaugų  centro Dailės studijos  

mokinių dalyvavimas dailės parodose, konkursuose, projektuose,  

įvairiuose renginiuose. 

2021 - 2022 m. m. 

( Dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė) 

 
 
 



 
 

9 

 
 
 

Seminarai, parengti būrelio narių. 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Tema Data Vieta Pastabos 

1. Nijolė Trinkūnienė Seminaras 
„Švenčionių 
krašto kaimų 
senųjų namų 
išorės 
puošyba“,  
10 ak. val. 

2021-11-
24, 
2021-11-
29 

Švenčionių 
rajono švietimo 
pagalbos 
tarnyba. 

Dalyviai - trečiojo 
amžiaus 
universiteto 
studentai. 

2. Nijolė Trinkūnienė Seminaras 
„Tūrinio 
veltinio 
vėlimas ir 
meno 
terapija“,  
6 ak. val. 

2021-11-
30 

Ignalinos 
rajono švietimo 
ir sporto 
paslaugų dailės 
studija. 

Skirtas Ignalinos 
rajono pradinių 
klasių 
mokytojams. 

3. Nijolė Trinkūnienė Seminaras 
„Popierinės 
užuolaidėlės“,  
6 ak. val.  

2021-12-
02 

Ignalinos 
rajono švietimo 
ir sporto 
paslaugų dailės 
studija. 

Skirtas rajono 
pedagogams, 
psichologinei 
savijautai gerinti. 

4. Nijolė Trinkūnienė Atvira veikla 
„Popierinės 
užuolaidėlės“, 
6 ak. val. 

2021-09-
21 

Ignalinos 
rajono kultūros 
centro Ceikinių 
padalinys. 

Skirta Ignalinos 
rajono kultūros 
centro Ceikinių 
padalinio 
bendruomenei. 

5. Nijolė Trinkūnienė Atvira veikla 
„Popierinės 
užuolaidėlės“, 
6 ak. val. 

2021-10-
02 

Ignalinos 
rudens mugė. 

Skirta Ignalinos 
rajono 
bendruomenei. 

6. Nijolė Trinkūnienė Atvira veikla 
„Popierinės 
užuolaidėlės“, 
6 ak. val. 

2021-10-
05 

Ignalinos 
rajono kultūros 
centro Rimšės 
padalinys. 

Skirta Ignalinos 
rajono kultūros 
centro Rimšės 
padalinio 
bendruomenei. 

7. Nijolė Trinkūnienė Atvira veikla 
„Puošnūs 
bičių namai“. 

2021-08-
15 

Senovinės 
bitininkystės  
muziejus. 

Visi norintys 
Medkopio šventės 
dalyviai. 

 
Dalyvavimas konferencijose: 

 
Eil. 
Nr. 

Konferencijos 
pavadinimas 

Data Vieta 
Lektoriaus 

vardas, pavardė 
Pranešimas 

1. Respublikinė 
metodinė – praktinė 

2022-04-29  Nuotolinė Nijolė 
Trinkūnienė 

„Dailės 
konkursuose – 
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konferencija ,,Kūryba 
– savęs ir supančio 
pasaulio pažinimo 
galimybė“, 
skirta Kupiškio meno 
mokyklos 55 metų 
jubiliejui. 

jaunimo laisvės ir 
patriotizmo 
pamokos“. 

 
Konkursai.   
 

 
Data 

 
Renginio pavadinimas Rangas Dalyviai Rezultatas 

2021-09-30 
– 01-03 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro dailės 
studijos mokinių 
tapybos darbų paroda 
„Peizažai“, Ignalinos 
rajono švietimo ir 
sporto paslaugų centro 
parodų salė. 

Vietinis Gintautė Šriūbėnaitė, 
Lidija Kuznecova, 
Morta Vitkauskaitė, 
Marija Meidūnaitė, 
Justina Jurgelevičiūtė, 
Aurita Navikaitė, 
Vilija Brukštutė. 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro parodų 
salėje eksponuotos 9 
paveikslai (7 vnt. 80 x 
100 cm),  
1 vnt. 70 x 100 cm,  
1 vnt. 100 x 80 cm). 
 

2022-01-10 
- 04-28 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro dailės 
studijos mokinių 
Tapybos darbų paroda 
„Peizažai. II“, 
Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro parodų 
salė. 

Vietinis Vakarė Kajėnaitė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Andrius Gluchariovas, 
Gabriela, Kuznecova, 
Gabija Lapėnaitė, 
Gabija Večeraitė, 
Liepa Garuckaitė, 
Aurėja Navikaitė, 
Gabija Večeraitė,  
Nijolė Trinkūnienė. 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro parodų 
salėje eksponuotos 7 
paveikslai  
(6 vnt. 80 x 100 cm,  
1 vnt. 100 x 80 cm) 
paveikslų. 
 

2021-11-06 Tarptautinis mokinių 
meninės kūrybos 
konkursas „Kalėdinis 
atvirukas“. 

Tarptaut
inis 

Eglė Cicėnaitė,  
Medeina Cicėnaitė, 
Emilija Mažalskaitė, 
Urtė Labuckaitė, 
Jonė Basytė, 
Kamilė Faraon, 
Augustė Rakitinaitė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Vilija Brukštutė, 
Eglė Sidorenkaitė, 
Urtė Lastakauskaitė, 
Ieva Kandratavičiūtė. 

Tarptautiniame 
kalėdiniame atvirukų 
konkurse iš 1050 
atvirukų atrinkta 60 ir 
buvo eksponuojama LR 
Seime. Į parodą atrinktas 
Eglės Cicėnaitės 
atvirukas, gavo Padėką 
parodos dalyvei.   

2021-12 Kalėdinis atvirukas Rajono Urtė Lastakauskaitė, 
Medeina Cicėnaitė, 
Emilija Mažalskaitė, 
Urtė Labuckaitė, 

Urtės Lastakauskaitės 
sukurtu ir spaustuvės 
atspausdintu atviruku 
buvo pasveikinti visi 
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Jonė Basytė, 
Kamilė Faraon, 
Augustė Rakitinaitė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Vilija Brukštutė, 
Eglė Sidorenkaitė, 
Ieva Kandratavičiūtė, 
Eglė Cicėnaitė. 

Ignalinos policijos 
komisariato pareigūnai. 

2021-11-06 Nacionalinio mokinių 
piešinių konkursas 
„Mes užaugome 
laisvi“, skirtas laisvės 
gynėjų dienai. 

Respubl
ikinis 

J. Basytė, 
V. Brukštutė. 

Dalyvio padėkos įteiktos 
J. Basytei, V. Brukštutei. 

2021-12-09 Ignalinos atvira 
jaunimo erdvė. 

Rajono Vakarė Kajėnaitė. Rudenio 
keliu. 2020, drobė, akrilas, 
70 x 100. 

Dovanotas Vakarės 
Kajėnaitės paveikslas 
Rudenio keliu. 2020, 
drobė, akrilas, 70 x 100. 

2021-12-16 Ignalinos rajono 
mokinių „Jaunųjų 
talentų“ konkursas. 

Rajono Eimantas Žilėnas,  
Viktorija Rakštelytė, 
Aivaras Cibulskas,  
Simas Stasiūnas. 

Laureatai - Jaunieji 
talentai:  
Eimantas Žilėnas, 
Viktorija Rakštelytė, 
Aivaras Cibulskas. 

2022-01-05 
- 05-05 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro dailės 
studijos mokinių 
Tapybos darbų paroda 
„Peizažai“, Utenos 
apskr. VPK Ignalinos r. 
policijos komisariatas. 

Rajono Gintautė Šriūbėnaitė, 
Lidija Kuznecova, 
Morta Vitkauskaitė, 
Marija Meidūnaitė, 
Justina Jurgelevičiūtė, 
Austėja Juršėnaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Karolina Gailiešaitė. 

Utenos apskr. VPK 
Ignalinos r. policijos 
komisariato salėje 
eksponuota 11 paveikslų 
(7 vnt. 80 x 100 cm,  
3 vnt. 70 x 50 cm). 

2022-01-25 Tarptautinio FAI 
piešinių konkurso 
„Sukurk tobulą orlaivį“ 
nacionalinis turas. 

Respubl
ikinis 

Matas Kajėnas,  
Kotryna Lavrukaitė,  
Ainis Bridžius,  
Gabija Daunoraitė, 
Viktorija Rakštelytė, 
Simonas Mitušovas, 
Kamilė Kamarauskaitė. 

Laureatė Kotryna 
Lavrukaitė. 

2022-02-18 Nacionalinio mokinių 
meninės kūrybos darbų 
konkurso  
„Kelionė laiku – 
atgimusi Vilniaus 
istorija“. 

Respubl
ikinis 

Kotryna Lavrukaitė, 
Adomas Paukštė,  
Simas Stasiūnas,  
Danielė Čirikaitė. 

Laureatas Adomas 
Paukštė. 
Padėka parodos dalyviui: 
Kotryna Lavrukaitė, 
Simas Stasiūnas. 

2022-02-25 Ignalinos rajono 
mokinių dailės 
olimpiada. 

Rajono Vakarė Kajėnaitė. I vieta: 
Vakarė Kajėnaitė. 

2022-03-08 28-oji Lietuvos Respubli Vakarė Kajėnaitė.  
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mokinių dailės 
olimpiada. 

kinis 

2022-03-07 Lietuvos mokinių 
konkursas  
 „Lietuvos kovų už 
laisvę ir netekčių 
istorija“ 

Respubl
ikinis 

5-8 kl. grupė: 
Aurėja Navikaitė, 
Gabrielė Čepulytė, 
Austėja Luneckaitė,  
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Vilija Brukštutė (2 piešin.) 
9-12 kl grupė: 
Aurita Navikaitė 
Deimantė Dubakaitė 
Patricija Doviakovskytė 
Vakarė Kajėnaitė. 

II vieta Aurėja 
Navikaitė. 
Paskatinamoji vieta: 
Vilija Brukštutė, 
Deimantė Dubakaitė. 
Pažymėjimas dalyviui: 
Gabrielė Čepulytė, 
Austėja Luneckaitė,  
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Vilija Brkštutė, 
Aurita Navikaitė, 
Patricija Doviakovskytė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

2022-03-07 2022 m. Lietuvos 
moksleivių liaudies 
dailės konkursas 
„Sidabro vainikėlis“, 
rajono turas. 

Rajono Arūnė Žilėnaitė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Vilija Brukštutė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Rusnė Petrulėnaitė. 

Padėka dalyviui: 
Arūnė Žilėnaitė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Vilija Brukštutė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Rusnė Petrulėnaitė. 

2022-04-07 2022 m. Lietuvos 
moksleivių liaudies 
dailės konkursas 
„Sidabro vainikėlis“, 
regiono turas. 

Regiono Arūnė Žilėnaitė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Rusnė Petrulėnaitė. 

I vieta: 
Rusnė Petrulėnaitė. 
II vieta: 
Arūnė Žilėnaitė, 
Gintautė Šriūbėnaitė. 
III vieta: 
Eglė Cicėnaitė. 

2022-03-15 Lietuvos vaikų piešinių 
konkursas „Gamtos 
sparnais apkabinu 
pasaulį“. 

Respubl
ikinis 

Kotryna Lavrukaitė, 
Ugnė Levčenkaitė,  
Gabija Večeraitė, 
Eimantas Žilėnas, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė. 

Parodos dalyvio 
diplomas: 
Eimantas Žilėnas, 
Gintautė Šriūbėnaitė. 

2022-03-27 Respublikinis virtualus 
dailės darbų konkursas 
– paroda ,,Bundanti 
gamta – pavasariniai 
pokyčiai“. 

Respubl
ikinis 

Katerina Chlevinskaja, 
Katerina Chlevinskaja, 
Austėja Volodkaitė,  
Deimantė Jančytė, 
Medeina Cicėnaitė, 
Simas Stasiūnas, 
Kamilė Faraon, 
Simonas Mitušovas, 
Jonė Basytė, 
Patricija Doviakovskytė. 

Laureatė Katerina 
Chlevinskaja. 
Padėkos parodos 
dalyviams: 
Austėja Volodkaitė,  
Deimantė Jančytė, 
Medeina Cicėnaitė, 
Simas Stasiūnas, 
Kamilė Faraon, 
Simonas Mitušovas, 
Jonė Basytė, 
Patricija Doviakovskytė. 

2022-03-27 Vaikų ir jaunimo Respubl Matas Kajėnas,  
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konkursas  
„Europa ir aš“. 

ikinis Kotryna Lavrukaitė, 
Ugnė Levčenkaitė, 
Gelmis Kardelis, 
Danielė Čirikaitė, 
Greta Vasiljevaitė, 
Konstantin Špakov, 
Aivara Cibulskas, 
Andrej  Gluchariov, 
Patricija Doviakovskytė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

2022-04-06 Tarptautinis vaikų 
piešinių konkursas   
„Išgirsti pačią 
slapčiausią gamtos 
kalbą“. 

Tarptaut
inis 

Katerina Chlevinskaja, 
Matas Kajėnas, 
Ugnė Levčenkaitė, 
Danielė Čirikaitė, 
Aurilė Vaiškūnaitė, 
Viktorija Rakštelytė, 
Emilė Juršėnaitė, 
Simonas Mitušovas, 
Kamilė Faraon, 
Aurėja Navikaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Miglė Kviklytė, 
Deimantė Dubakaitė. 

Dalyvio pažymėjimas: 
Katerina Chlevinskaja, 
Matas Kajėnas, 
Ugnė Levčenkaitė, 
Danielė Čirikaitė, 
Aurilė Vaiškūnaitė, 
Viktorija Rakštelytė, 
Emilė Juršėnaitė, 
Simonas Mitušovas, 
Kamilė Faraon, 
Aurėja Navikaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Miglė Kviklytė, 
Deimantė Dubakaitė. 

2022-04-06 Nacionalinis mokinių 
piešinių konkursas   
„Tautinės tapatybės 
ženklai“, skirtas 
Lietuvos karaimų 
metams. 

Respubl
ikinis 

Katerina Chlevinskaja, 
Matas Kajėnas, 
Audrėja Gudonė, 
Kotryna Lavrukaitė, 
Ugnė Levčenkaitė, 
Adomas Paukštė, 
Deimantė Jančytė, 
Danielė Čirikaitė, 
Greta Vasiljevaitė, 
Emilija Mažalskaitė, 
Emilė Juršėnaitė, 
Kajus Kamarauskas, 
Ugnė Čeponytė, 
Vytautė Žigaitė. 

 

2022-05-11 
- 06-13 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro dailės 
studijos mokinių 
Tapybos darbų paroda 
„Peizažai“, Visagino 
kultūros centro 
Draugystės parodų 
salė.  

Respubl
ikinis 

Vilija Brukštutė, 
Eglė Cicėnaitė, 
Lėja Cicėnaitė, 
Karolina Gailiešaitė, 
Andrej Gluchariov, 
Justina Jurgelevičiūtė, 
Austėja Juršėnaitė, 
Vakarė Kajėnaitė, 
Gabriela Kuznecova, 
Lidija Kuznecova, 

Eksponuota 22 
paveikslai  
(14 vnt. 80 x 100 cm,  
2 vnt. 100 x 80 cm,  
3 vnt. 70 x 100 cm,  
3 vnt. 07 x 100 cm). 
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Gabija Lapėnaitė, 
Marija Meidūnaitė, 
Aurita Navikaitė, 
Jūringa Nesterovaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė, 
Gintautė Šriūbėnaitė, 
Gabija Večeraitė, 
Morta Vitkauskaitė. 

2022-04-08 
- 29 

Ignalinos rajono 
mokinių 
vaizduojamosios dailės 
darbų paroda. 

Rajono Katerina Chlevinskaja, 

Kotryna Lavrukaitė,  

Andrėja Gudonė, 

Deimantė Jančytė, 

Matas Kajėnas, 

Tėja Šerėnaitė, 

Ugnė Levčenkaitė, 

Gelmis Kardelis, 

Viktorija Rakštelytė, 

Medeina Cicėnaitė, 

Elzė Cicėnaitė, 

Adomas Paukštė,  

Ainis Bridžius, 

Greta Vasiljevaitė, 

Danielė Čirikaitė,  

Aida Čičiurkaitė, 

Emilija Mažalskaitė, 

Vytė Stanaitytė, 

Emilė Juršėnaitė, 

Danielė Januškevičiūtė, 

Aurilė Vaiškūnaitė, 

Simas Stasiūnas,  

Kamilė Šakalinytė, 

Austėja Čeberakaitė, 

Simonas Mitušovas,  

Gabija Lapėnaitė, 

Liepa Garuckaitė, 

Gabija Večeraitė,  

Anastasija Cibulionok, 

Jonė Basytė, 

Dominyka Gasiul,  

Gabrielė Čepurnovaitė, 

Ugnė Čeponytė, 

Austėja Luneckaitė, 

Gabrielė Čepulytė, 

Laureatai: 

Katerina Chlevinskaja, 
Kotryna Lavrukaitė, 

Matas Kajėnas, 

Ugnė Levčenkaitė, 

Viktorija Rakštelytė, 

Medeina Cicėnaitė, 

Ainis Bridžius, 

Danielė Čirikaitė,  

Aida Čičiurkaitė, 

Simas Stasiūnas,  

Simonas Mitušovas,  

Jonė Basytė, 

Gabrielė Čepurnovaitė, 

Ugnė Čeponytė, 

Saulė Skrebutėnaitė, 

Vytautė Žigaitė, 

Vilija Brukštutė,  

Patricija Doviakovskytė, 

Deimantė Dubakaitė,  

Vakarė Kajėnaitė, 

Govinda Palionytė. 
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Aivaras Brukštus, 

Urtė Kaknevičiūtė,  

Deividas Žilėnas, 

Saulė Skrebutėnaitė, 

Rusnė Petrulėnaitė, 

Gintautė Šriūbėnaitė, 

Ugnė Bikulčiūtė, 

Vytautė Žigaitė, 

Dominyka Jasiulytė, 

Vilija Brukštutė,  

Liepa Silvija Rimšelytė, 

Ieva Kandratavičiūtė, 

Andrej Gluchariov, 

Patricija Doviakovskytė, 

Deimantė Dubakaitė,  

Eglė Cicėnaitė, 

Arūnė Žilėnaitė, 

Vakarė Kajėnaitė, 

Govinda Palionytė.  

2022-04-08 
– 29 

Ignalinos rajono 
mokinių taikomosios 
dailės darbų paroda. 

Rajono Arūnė Žilėnaitė, 

Eglė Cicėnaitė,  

Vilija Brukštutė. 

Laureatai: 
Arūnė Žilėnaitė,  
Eglė Cicėnaitė. 

2022-05-13 Mokinių piešinių 
konkursas  
„Pieva“. 

Regiono Benediktas Paukštė, 
Katerina Chlevinskaja (3 
pieš.), 
Ugnė Levčenkaitė (2 pieš.), 
Ugnė Levčenkaitė, 
Kotryna Lavrukaitė, 
Deimantė Jančytė, 
Medeina Cicėnaitė, 
Gabija Daunoraitė, 
Gelmis Kardelis, 
Lėja Martinkevičiūtė, 
Emilė Juršėnaitė, 
Milda Vaitkevičiūtė, 
Kamilė Faraon, 
Aurėja Navikaitė, 
Austėja Luneckaitė, 
Liepa Silvija Rimšelytė (2 
pieš.), 
Kamilė Ponomarenko, 
Deimantė Bikulčiūtė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

Laureatai: 
Katerina Chlevinskaja, 
Benediktas Paukštė, 
Medeina Cicėnaitė, 
Gabija Daunoraitė, 
Lėja Martinkevičiūtė, 
Aurėja Navikaitė, 
Kamilė Ponomarenko, 
Deimantė Bikulčiūtė, 
Vakarė Kajėnaitė. 

2022-06-06 
- 2022-09-

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 

Vietinis Danielė Razdaigora,  
Aurėja Navikaitė, 

7 paveikslai  
(6 vnt. 80 x 100,  
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30 paslaugų centro dailės 
studijos mokinių 
Tapybos darbų paroda 
„Peizažai. III“, 
Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro parodų 
salė. 

Aurita Navikaitė, 
Ugnė Bikulčiūtė,  
Liepa Garuckaitė, 
Gabija Večeraitė,  
Nijolė Trinkūnienė. 

1 vnt. 70 x 100). 

 
Projektai. 

Eil 
Nr. 

Tema Data Atsakingas Vieta Pastabos 

 Ilgalaikis projektas 
„Menų dirbtuvės“ (tema 
„Ekslibrisas“). 

2022-06-06 N. Trinkūnienė Ignalinos rajono 
švietimo ir 
sporto paslaugų 
centro dailės 
studija 

Projekte dalyvavo 44 
Ignalinos Česlovo 
Kudabos gimnazijos 2 
klasės mokiniai ir 
mokytojos Rita 
Papšienė ir Irena 
Šuminienė 

1. Ignalinos krašto 
muziejaus projektas 
„Piešk, spalvink, 
pažink“. 

2021-10-13 N. Trinkūnienė Ignalinos krašto 
muziejus 

Utenos Aukštakalnio 
pradinės mokyklos 4c 
klasės mokiniai ir 
mokytoja Daiva 
Petkevičienė 

 
Bendradarbiavimas 
 
Puošti Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro langai Vasario 16-ąjai ( 2022-02-08). 
Puošti Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro langai Kovo 11-ąjai ir palaikant Ukrainą 
kare prieš Rusiją ( 2022-03-10). 
 
Metodiniai darbai (vaizdinės priemonės, didaktinė medžiaga, patirties sklaida). 
Nijolės Trinkūnienės pateiktis „Senųjų pastatų puošyba“ (96 skaidrės). 

 
Dalyvavimas komisijose 
 
Organizatorė ir Vertinimo komisijos narė Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro 
vainikėlis“ vietiniame ture. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro laikinai einančio 
direktoriaus pareigas 2022 m. vasario 11 d. Įsak.  Nr. V- 34. 
Ignalinos savivaldybės etapo dailės olimpiados organizavimo  ir vertinimo komisijos narė, Ignalinos 
rajono švietimo ir sporto paslaugų centro laikinai einančio direktoriaus pareigas 2022 m. sausio 26 d. 
Įsak.  Nr. V- 19. 
Mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkė. Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos įsakymas 2021-02-18 Nr. SV-4.  
Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių konkurso, skirto jaunimo metams ir 
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, vertinimo komisijos narė. Ignalinos rajono švietimo 
pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-8. 
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Ignalinos rajono mokinių vaizduojamosios dailės darbų parodos organizavimo ir vertinimo komisijos 
pirmininkė. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro laikinai einančio direktoriaus 
pareigas 2022 m. balandžio 1 d. Įsak.  Nr. V- 86. 
 

                                             Keramikos būrelio veikla  
2021- 2022 m. m. 

Seminarai, parengti būrelio narių: 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Tema Data Vieta Pastabos 

1. J. Bužinskienė Atvira veikla 
„Bitės 
lipdymas“. 

2021-08-
15 

Senovinės 
bitininkystės 
muziejus. 

Visi norintys Medkopio 
šventės dalyviai.  

2. J. Bužinskienė Atvira veikla „ 
Puodynės 
lipdymas“  

2021-08-
29 

Švenčionių 
rajono 
Kaltanėnų 
ugdymo ir 
turizmo 
centras 

Visi norintys 
Kermošiuko 
Kaltanėnuose dalyviai.  

 
Seminarai, parengti lektorių iš kitų respublikos institucijų: 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Tema Data Vieta Pastabos 

1. 

Virginija 
Kirtiklienė ir 

Violeta 
Rimkevičienė, 

Solveiga 
Zvicevičienė 

„Menas ir sveikata: 
įvadas į menų terapijos 

studijas“.160 ak.val. 

2021-03-
03-06-27 

Lietuvos 
muzikos ir 

teatro 
akademija 

 

2. Jurgita Jasinskaitė 

„Kitokia keramika“ 
Naked raku keramikos 
praktinėse-kūrybinės 

dirbtuvės. 

2021-06-
25-26-07-

01-02 

Utenos 
kraštotyros 
muziejus 

 

3. 
Filomena 
Žurauskienė 

Seminaras„Psichologinio 
atsparumo didinimas 8 

ak. val. 
2022.01.20 

N. 
Daugėliškis 

 

4. Sigutė Mudinienė 
 

Seminaras „Mokinių 
kūryba konkurse 
„Sidabro vainikėlis“ 6 
ak. val. 

2022.01.27 Ignalinos 
rajono 
švietimo ir 
sporto 
centras 

 

5. Rasa Justaitė 
Gecevičienė 

Seminaras „Tvari dailė: 
mozaika-stiklas-
keramika“ 40 ak. Val. 

2022.02.24-
25-04.04 

Vilniaus 
dailės 
akademija 
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Konkursai. 
 

Data Renginio pavadinimas Rangas Rezultatas 
Ugdymo 
įstaiga 

Mokytojas 

2022-03-
07 

2022 m. Lietuvos 
mokinių liaudies dailės 
konkursas „Sidabro 
vainikėlis“ rajoninis 
turas. 
 

Rajono Padėka dalyviui: 
Agnė Cicėnaitė 
Ignas Aleksejevas 
Jogailė 
Maskoliūnaitė 
Goda Luneckaitė 
Gabija Daunoraitė 
Vytė Stanaitytė 

IRŠSPC 
Keramikos 

studija 
J. Bužinskienė 

2022-04-
07 

2022 m. Lietuvos 
moksleivių liaudies 
dailės konkursas 
„Sidabro vainikėlis“ 
regioninis turas.  

Region
o  

IIIvietas: 
Ignas Aleksejavas 
Jogailė 
Maskoliūnaitė 
Gabija Daunoraitė 

IRŠSPC 
Keramikos 

studija 
J. Bužinskienė 

2022-04-
21 

Respublikinis vaikų 
piešinių ir keramikos 
konkursas „Gamtos 
sparnais apkabinu 
pasaulį“  

Respub
likinis 

Laureatai:  
Jogailė 
Maskoliūnaitė 
Greta Staliauskaitė 
Ignas Aleksejevas 

IRŠSPC J. Bužinskienė 

2022-05-
18 

VIII Tarptautinis vaikų 
kūrybinių darbų 
konkursas „WAVE ON 
WAVE -2022“ 

Tarptau
tinis 

Laureatai: 
II vieta Ignas 
Aleksėjavas 
III vieta Gabrielė 
Rastenytė 
Augustė Rakitinaitė  

IRŠSPC J. Bužinskienė 

2022-04-
08-29 

Ignalinos rajono 
mokinių taikomosios 
dailės darbų paroda. 

Rajono Laureatai:  
Agnė Cicėnaitė 
Greta Staliauskaitė 
Ignas Aleksejevas 
Jogailė 
Maskoliūnaitė 
Justina 
Jurgelevičiūtė 
Liepa Silvija 
Rimšelytė 
Marija 
Zabolevičiūtė 
Goda Luneckaitė 
Gabija Daunoraitė 
Katerina 
Chlevinskaja 
 

IRŠSPC J. Bužinskienė 

2022-05-
01-06-15 

Ignalinos rajono 
švietimo ir sporto 
paslaugų centro 

Respub
likinis 

Jogailė 
Maskoliūnaitė 
Agnė Cicėnaitė 

IRŠSPC J. Bužinskienė 
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keramikos studijos 
mokinių pardų paroda 
„Molio mintys“, 
Švenčionėlių kultūros 
centro Pašaminės 
skyriuje  

Gabija Daunoraitė 
Ignas Aleksejavas 
Goda Luneckaitė 
Rugilė Pilinskaitė 
Dominykas 
Aleksejevas 

 
Projektai 
 

Eil 
Nr. 

Tema Data Atsakingas Vieta Pastabos 

1. Ilgalaikis projektas 
„Menų dirbtuvės“  
tema „Velykinės 
dekoracijos“ 
 

2022-04-13-14 J. Bužinskienė IRŠSPC Projekte 
dalyvavo 44 
Ignalinos 
Česlovo Kudabos 
gimnazijos 
mokiniai ir 
mokytojos Rita 
Papšienė ir Irena 
Šuminienė 

 
 
Bendradarbiavimas su rajono, apskrities kolegomis. 
Puošti Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro langai Žiemos šventėms ( 2021-11-29-
2022-01-06).  
Dalyvavimas komisijose: 
Ignalinos savivaldybės etapo dailės olimpiados stebėjimo ir vertinimo komisijos narė ( 2022 m. 
sausio 26 d. Nr. V-19). 
Organizatorė ir vertinimo komisijos narė Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro 
vainikėlis“ vietiniame ture (2022 m. vasario 11 d. Nr. V-34). 
Ignalinos savivaldybės etapo technologijų olimpiados stebėjimo ir vertinimo komisijos narė ( 2022 
m. kovo 15 d. Nr. V-63). 
Ignalinos rajono mokinių taikomosios dailės darbų parodos organizavimo ir vertinimo komisijos 
pirmininkė( 2022 m. balandžio 1d. Nr. V-86). 
 
 

                                   Liaudies šokių kolektyvo ,,Lelijėlė‘ veikla 
 
 
Liaudies šokių kolektyvą ,,Lelijėlė‘‘ sudarė  3 grupės:  jaunučių, mergaičių, jaunuolių. Kolektyvas 
dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime ,,Su meile širdyse‘‘, Kovo-11-osios 
minėjime,, Tik laisvi užaugom dideli‘‘, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos 75 metų jubiliejuje ir 
tarptautiniame šokių festivalyje,, Baltik Amber Jurmala 2022‘‘. 
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                                             Olimpiados, konkursai    
                                                   2021- 2022 m. m 
 
2021-2022 mokslo metais mūsų rajono mokyklose vyko savivaldybės etapo dalykinės moksleivių 
olimpiados: matematikos, fizikos, anglų, rusų, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, biologijos, 
istorijos, informatikos, dailės, technologijų, geografijos, geografijos olimpiada „Mano gaublys“, 
vyko konkursai „Jaunųjų filologų“, „Kovų už laisvę ir netekčių istorija“, „Kengūra“, anglų kalbos, 
meninio skaitymo, „Fizika aplink mus“, „Šv. Rašto dailyraščio“ konkursas. Geriausiai pasirodę 
savivaldybės etape mokiniai buvo registruoti į šalies etapą.  
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos 
klasių mokiniams vyko kovo 16-17 d.,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Pagyrimo raštu už svarius pasiekimus apdovanotas Linas Martinkėnas, Ignalinos r. Vidiškių 
gimnazija, III gim. klasė, mokytoja Neringa Mudėnienė. 
Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies etapas vyko nuotoliniu būdu  kovo 25 d., Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomą laimėjo Ignalinos Česlovo 
Kudabos gimnazijos dešimtokas Andrius Gasiukevičius, mokytoja vyko nuotoliniu būdu.  Vertinimo 
komisijai suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad I vietą Lietuvoje savo amžiaus grupėje iškovojo 
dešimtokas Andrius Gasiukevičius iš Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos.  
70-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapas vyko balandžio 19-20 dienomis 
nuotoliniu būdu. Mūsų savivaldybę šiame etape atstovavęs Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos 
dešimtokas Andrius Gasiukevičius (mokytoja Laima Mikėnienė)  puikiai pasirodė ir laimėjo 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomą ir buvo  pakviestas į 
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vykusias atrankines varžybas dėl teisės 
dalyvauti tarptautinėse matematikos olimpiadose: vasarą vyksiančioje Pasaulinėje matematikos 
olimpiadoje (IMO) ir vasaros pabaigoje ar rudens pradžioje vyksiančioje Vidurio Europos 
matematikos olimpiadoje (MEMO) Andrius  užtikrintai iškovojo teisę dalyvauti Vidurio Europos 
matematikos olimpiadoje. 
 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapo laimėtojai – I vieta – 7 kl. Gintautė 
Šriūbėnaitė (mokytoja Jolita Dindienė), 12 kl. Matas Kovalevskis (mokytoja Jolanta Narbutaitienė),  
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija, III vieta – 6 kl. Jurgita Pauliukėnaitė (mokytoja Skaidrė 
Pauliukėnienė), Didžiasalio „Ryto“ gimnazija. 
Šalies etapas - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomą 
laimėjo. Gintautė Šriūbėnaitė 7 kl (mokytoja Jolita Dindienė), Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomas – Matas Kovalevskis 12 kl. (mokytoja Jolanta 
Narbutaitienė) abu  mokiniai iš  Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos. 
Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybos virusas 2022“ Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomą laimėjo Vidiškių gimnazijos aštuntokė Austėja 
Garnevičiūtė (mokytoja Audronė Krikščionaitienė). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

 

                       OLIMPIADOS, KONKURSAI GABIEMS MOKINIAMS 
                                           (Regioniniai, respublikiniai etapai) 
 
Eil. 
Nr. 

Olimpiados, konkursai Pasiekimai 
regioniniame etape 

Pasiekimai respublikiniame 
etape 

1.  Lietuvos mokinių informatikos 
olimpiados šalies etapas 

 Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos III 
laipsnio diplomas  

2. 70-asis Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiados šalies etapas 

 Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos II 
laipsnio diplomą. 

3. Vilniaus universiteto Matematikos ir 
informatikos fakultetas atrankinės 
varžybos dėl teisės dalyvauti 
tarptautinėse matematikos olimpiadose 

 Iškovota teisė dalyvauti Vidurio 
Europos matematikosolimpiadoje. 
 

4. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkursas regioninis etapas 

Dvi I vietos  
 viena III vieta 

 

5. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 
konkursas šalies etapas 

 Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos II ir 
III laipsnio diplomai 

6. Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiados šalies etapas 

 Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos 
pagyrimo raštas už svarius 
pasiekimus 

7. Lietuvos mokinių technologijų 
olimpiados šalies etapas 

 Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos III 
laipsnio diplomas. 

8. Tarptautinis matematikos konkursas 
„Kengūra 2022“ 

 Juniorų“ grupėje (9-10 kl.) I vieta 
Lietuvoje 

 
2021-2022 m. m. savivaldybėje įvyko : 
 
1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados ir anglų kalbos konkurso II etapas. 
2. 51-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etapas. 
3. 54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapas. 
4. 54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas. 
5. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas. 
6. 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas. 
7. 33-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapo I dalis. 
8. 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas. 
9. 70-osios 9-12 klasių Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapas. 
10. 31-osios istorijos olimpiados II etapas. 
11. 28- oji dailės olimpiada savivaldybės etapas ( nuotoliniu būdu). 
12. 29-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados II etapas. 
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13. Geografijos olimpiados II ir III etapai (nuotoliniu būdu) 
14. 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“. 
15. 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“. 
16. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2022“ (nuotoliniu būdu). 
17. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapas. 
18. 2-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 7-8 kl. mokiniams (nuotoliniu būdu). 
19. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 5-8 kl. mokiniams. 
20. Matematikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams. 
21. Pradinukų matematikos olimpiada 3-4 kl. mokinams. 
 

Rajono mokinių asociacija 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų  centro bazėje savo veiklą vykdanti rajono mokinių 
asociacija  organizavo  rajono mokinių asociacijos pirmininko rinkimus, mokymus ( vedė 
A.Žaltkovskis), bendravo su rajono  mokinių tarybomis, dalyvavo  LMS veikloje. Rašė ir vykdė 
projektą ,,Osmosas-14‘‘, kuriame dalyvavo įvairios jaunimo muzikos grupės  iš Lietuvos.  
Dalis renginių neįvyko dėl Covid-19 epidemijos. 
 

                                                Sportinė veikla 
 

2021 m. sporto treniruotės 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.  
Centro treneriai, būrelio vadovai siekė užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą ieškoti gabių sportininkų 
pasirinktoje sporto šakoje, siekti nuoseklaus jų meistriškumo augimo. Centro formalųjį švietimą 
papildančias ugdymo programas 2022 m. baigė 5 ugdytiniai, jiems įteikti Vaikų neformaliojo 
ugdymo pažymėjimai. 

Centre buvo vykdomos septynių sporto šakų sportininkų ugdymo programos: 

Ugdymo programa 
Grupės Mokiniai Ugdymo 

valandos 

Biatlonas 5 51 57 
Slidinėjimas 4 59 48 
Plaukimas 4 56 41 
Tenisas 3 42 28 
Dviračiai 2 22 24 
Futbolas 3 48 26 
Krepšinis 3 49 10 
Viso: 24 327 234 

 
Ugdymas buvo vykdomas dviem etapais: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo. Atranka ir 
meistriškumas orientuotas į 1-2 metų pradinio rengimo, 1-5  metų meistriškumo ugdymą. Aukšto 
meistriškumo sportininkų paruošta nedaug. 
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                   Švietimo ir sporto centro auklėtinių pasiekimai 
 
Slidinėjimas. 
Trenerės: Kazimiera Strolienė, Dalia Vaičiulienė.  
Slidininkai dalyvavo rajoninėse, respublikinėse, varžybose, čempionatuose. Lietuvos slidinėjimo 

vasaros čempionate ir riedslidžių taurės III etape Aironas Pūras jaunių grupėje (V 16)  iškovojo du 
apdovanojimus: sprinto rungtyje laisvu stiliumi – 2 v. ir 10  km distancijoje klasikiniu stiliumi – 2 v. 
Jaunučių grupėje (M14) Kornelija Grigelytė sprinto rungtyje laisvu stiliumi iškovojo 3 v. ir 3 km 
distancijoje klasikiniu stiliumi  2 vietą. 
Suaugusių grupėje (Elito) s/k „Sėkmės trasa“ atstovai: Modestas Vaičiulis tapo 2 kartus čempionu: 
sprinto rungtyje laisvu stiliumi ir 15 km distancijoje klasikiniu stiliumi, Tautvydas Strolia iškovojo 2 
apdovanojimus: sprinto rungtyje laisvu stiliumi – 2 v. ir  15 km distancijoje klasikiniu stiliumi – 2 v. 
Lietuvos riedlsidžių taurės IV etape. S/k „Sėkmės trasa“ Modestas Vaičiulis iškovojo 1 v. , Aironas 
Pūras – jaunių (V16) grupėje – 1 v. 
Mergaičių (M12) grupėje Kornelija Sukovaitė iškovojo 2 v. 
Jaunučių M14 grupėje Kornelija Grigelytė – 2 v., Aistė Kaškilevičiūtė – 3 v.  
Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo vasaros pirmenybėse, berniukų B grupėje laisvu 
stiliumi Pijus Kaškilevičius iškovojo 1 v., mergaičių B grupėje Simona Česokaitė – 3 v., mergaičių A 
grupėje Kornelija Sukovaitė – 2 v. jaunių grupėje Aironas Pūras – 2 v. 
Berniukų B grupėje klasikiniu stiliumi Pijus Kaškilevičius iškovojo 1v., mergaičių B grupėje Simona 
– 3 v. mergaičių A grupėje Kornelija Sukovaitė – 2 v. 
Mergaičių, jaunučių grupėje Kornelija Grigelytė iškovojo 1 v., Aistė Kaškilevičiūtė – 3 v., jaunių 
grupėje Aironas Pūras – 2 v. 
Tarptautinėse Lietuvos slidinėjimo varžybose Madonoje (Latvijoje), sprinto laisvu stiliumi 
varžybose, Aironas Pūras, jaunių grupėje iškovojo 2 vietą, Modestas Vaičiulis vyrų grupėje  iškovojo 
1 vietą. Laisvu stiliumi varžybose Aironas Pūras iškovojo 2 vietą, vyrų grupėje Tautvydas Strolia  2 
vietą. 
Lietuvos slidinėjimo čempionato I etape (FIS kategorija),Pirmas dvi vietas iškovojo ignaliniečiai: 
Modestas Vaičiulis, Tautvydas Strolia, Aironas Pūras savo amžiaus grupėje liko ketvirtas. 
Ignalinos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo pirmenybių I etape dalyvavo Ignalinos rajono jaunieji 
slidininkai ir biatlonininkai. Visi dalyviai buvo suskirstyti į 5 grupes nuo pradinukų iki gimnazistų. 
Pirmą kartą varžybos vyko vakare, apšviestoje trasoje. II-ame  2021-2022 m. sezono Lietuvos 
slidinėjimo taurės etape, dalyviai varžėsi 5-10 km. distancijose laisvuoju ir klasikiniu stiliais. 
Varžybose dalyvavo ne tik  Lietuvos sportininkai, bet ir svečiai iš Latvijos ir Estijos. Tautvydas 
Strolia užėmė 2-ąją vietą. 
Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo čempionate, reikėjo varžytis laisvu stiliumi ir klasika. 
Ignalinos rajoną atstovavo virš 20 sportininkų, iškovota 16 medalių. 
Jaunių grupėje, berniukų tarpe 1 vietą iškovojo Aironas Pūras,jaunučių grupėje mergaičių tarpe 
1vietą iškovojo Kornelija Grigelytė, berniukų A grupėje 3 vietą iškovojo Oskaras Oškinis, mergaičių 
A grupėje 1 vietą iškovojo Kornelija Sukovaitė, 2 vietą  Greta Gabrielė Kilbauskaitė, berniukų B 
grupėje 2 vietą iškovojo Pijus Kaškilevičius, mergaičių B grupėje 2 vietą iškovojo Eliza Artmejeva, 
3 vietą – Simona Česokaitė. 
Jaunių grupėje, berniukų tarpe, Aironas Pūras iškovojo 2 vietą ,jaunučių mergaičių grupėje 1 vietą 
iškovojo Kornelija Grigelytė, berniukų grupėje 3 vietą iškovojo Adomas Kaškilevičius, mergaičių A 
grupėje 1 vietą iškovojo Kornelija Sukovaitė, 3 vietą Greta Gabrielė Kilbauskaitė, berniukų B 
grupėje 1 vietą iškovojo Pijus Kaškilevičius,mergaičių B grupėje 2 vietą iškovojo Eliza Artmejeva, 3 
vietą – Simona Česokaitė. 
 
 

https://lnsa.lt/rugsejo-19-20-dienomis-lietuvos-vasaros-slidinejimo-cempionatas/
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Vasaros riedslidžių varžybose rajono jaunieji slidininkai ir biatlonininkai buvo suskirstyti į 5 amžiaus 
grupes, jie turėjo įveikti parinktą nuotolį laisvu stiliumi. 
Lietuvos riedslidžių taurės I etapo varžybose, sprinto rungtyje laisvu stiliumi berniukų V -12 amžiaus 
grupėje Pijus Kaškilevičius – 1 v. , Oskaras Oškinis – 3 v.,mergaičių M – 12 amžius  grupėje  Greta 
Gabrielė Kilbauskaitė – 3 v.,mergaičių M – 14 amžiaus grupėje Kornelija Sukovaitė – 3 v.,jaunių M 
– 16 amžiaus grupėje Kornelija Grigelytė – 3 v.,j aunių V – 16 amžiaus  grupėje  Aironas Pūras – 3 
v.,vyrų grupėje sėkmingiausiai startavo Ignalinos olimpiečiai: Modestas Vaičiulis – 1 v. ir Tautvydas 
Strolia – 2 v. 
Lietuvos riedslidžių taurės II etapo varžybose reikėjo įveikti duatlono rungtį: bėgimas raižyta vietove 
ir važiavimas riedslidėmis. Tokia rungtis buvo vykdoma pirmą kartą. Ignalinos rajono slidininkai 
iškovojo 4 prizines vietas.Berniukų V-12 amžiaus grupėje Pijus Kaškilevičius – 3 v, jaunių M-16 
amžiaus grupėje Kornelija Grigelytė – 2 v.,vyrų grupėje sėkmingiausiai startavo Ignalinos limpiečiai: 
Modestas Vaičiulis – 1v., Tautvydas Strolia – 3 v. 
 
Biatlonas. 
Treneriai: Karolis Baltakis, Vadim Stefanskij. 
Mokiniai dalyvavo įvairiose varžybose, čempionatuose, žaidynėse tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, 
stovyklavo Latvijoje, ruošėsi Baltijos Biatlono taurės trečio etapo varžyboms. 
Olimpinio čempiono A.Šalnos taurės biatlono varžybose dalyvavo 60 sportininkų iš Lietuvos ir 
Latvijos. 
Sportininkai Mindaugas Lazauskas iškovojo 3 vietą, Eimantas Lekavičius 4 vietą, Augustas 
Bužinskas  7 vietą, Nojus Sabaliauskas 8 vietą. 
Masinio starto rungtyje Mindaugas Lazauskas iškovojo 5 vietą, Eimantas Lekavičius – 6 vietą. 
Žemaičio „LEO“ biatlono taurės varžybose Augustas Bužinskas ir  Mindaugas Lazauskas iškovojo 3 
vietas. Jokūbas Steponėnas savo grupėje iškovojo 6 vietą. Eimantas Lekavičius 4 vietą. Nojus 
Sabaliauskas  4 vietą, Mantas Kėkštas  5 vietą. 
Baltijos Biatlono taurės varžybose, Estijoje, sportininkai varžėsi atskirose amžiaus grupėse. Iš viso 
dalyvavo apie 200 sportininkų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Jokūbas Steponėnas užėmė 25 vietą. 
Eimantas Lekavičius 17 vietą. Augustas Bužinskas 22 vietą. Buvęs auklėtinis Darius Dinda – 4 vietą.  
Baltijos Biatlono taurės III etape, sportininkai varžėsi atskirose amžiaus grupėse,  dalyvavo apie 200 
sportininkų.Sprinto rungtyje Jokūbas Steponėnas užėmė 15 vietą, Eimantas Lekavičius 14 vietą , 
Augustas Bužinskas 18 vietą, Mindaugas Lazauskas  24 vietą.Buvęs auklėtinis Darius Dinda – 3 
vietą.  
Individualaus starto lenktynėse Jokūbas Steponėnas užėmė 20 vietą, Eimantas Lekavičius 18 vietą, 
Augustas Bužinskas 23 vietą. 
Latvijos taurės varžybose Mindaugas Lazauskas dalyvavo ir užėmė 12 vietą, Darius Dinda 2 vietą. 
Lietuvos biatlono taurės III etapo  individualioje rungtyje Nojus Sabaliauskas iškovojo 1 vietą, 
Augustas Bužinskas – 4 vietą. 
Baltijos šalių žiemos kariūnų žaidynėse dalyvavo Lietuvos, Estijos, Latvijos sportininkai. Sudaryta 
buvo Ignalinos, Anykščių, Vilniaus jungtinė  komanda. 
Individualioje slidinėjimo rungtyje Eimantas Lekavičius iškovojo 1 vietą, Augustas Bužinskas 4 
vietą. Mišriose estafetėse  Eimantas Lekavičius iškovojo 5 vietą. 
Baltijos biatlono taurės IV etape sportininkai varžėsi atskirose amžiaus grupėse. Augustinas 
Bužinskas iškovojo 19 vietą, Eimantas Lekavičius  20 vietą, Jokūbas Steponėnas  21 vietą. Darius 
Dinda (buvęs auklėtinis) iškovojo 2 vietą. Ignalinos Team atstovas Algirdas Puišys iškovojo 3 vietą. 
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Supersprinto rungtyje Augustinas Bužinskas iškovojo 22 vietą, Eimantas Lekavičius 23 vietą, 
Jokūbas Steponėnas  23 vietą, Darius Dinda  2 vietą. Ignalinos Team atstovas Algirdas Puišys 
iškovojo 1 vietą. 
Lietuvos biatlono taurės II etape, individualioje rungtyje atskirose amžiaus grupės, Nojus 
Sabaliauskas iškovojo  2 vietą. Mindaugas Lazauskas, Jokūbas Steponėnas iškovojo 5 vietas. 
Ignalinos sporto asociacijos „Šalna“ sportininkas Andrius Darudvila iškovojo 1 vietą,sprinto rungtyje 
Nojus Sabaliauskas iškovojo 4 vietą, Mindaugas Lazauskas, Jokūbas Steponėnas 5 vietas. 
Ignalinos sporto asociacijos „Šalna“ sportininkas Andrius Darudvila iškovojo 2 vietą, Darius Dinda 
iškovojo 1 vietą. 
Pirmą kartą vyko mažųjų biatloninkų varžybos lazeriniais šautuvais. Mažieji sportininkai: Tadas 
Baušys, Kernius Šilas, Medeina Cicėnaitė iškovojo 4 vietas. 
Biatlono varžybos vyko Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos stadione, dalyvavo virš 20 mokinių, 
sportininkai varžėsi sprinto rungtyje atskirose amžiaus grupėse. Pradinukų grupėje, berniukų tarpe , 1 
vietą iškovojo Mantas Pilipavičius, 2 vietą Aurimas Palčevskis. Mergaičių tarpe 1 vietą iškovojo 
Aurelija Jurkevičiūtė, 2 vietą  Andrėja Tarasova, 3 vietą  Milana Trokšaitė. 
4- 5 kl. grupėje,berniukų tarpe,1 vietą iškovojo Airidas Vaškevičius, 2-3 vietas pasidalino Leinoras 
Spėčius ir Svajūnas Leleika. Mergaičių grupėje 1 vietą iškovojo Evelina Sinica, 2 vietą  Ieva 
Mikulėnaitė, 3 vietą Veronika Tarasevič.  
Vyriausiųjų grupėje, berniukų tarpe, 1 vietą iškovojo Mantvydas Bikulčius, 2 vietą  Deimantas 
Mackun, 3 vietą Reinaldas Baublys. 
Lietuvos Biatlono čempionate, individualioje rungtyje, Darius Dinda ir Mindaugas Lazauskas 
iškovojo bronzos medalius. Super Sprinto rungtyje Tomas Kaukėnas iškovojo aukso, Darius Dinda 
sidabro, Jokūbas Mačkinė ir Mindaugas Lazauskas  bronzos medalius. 
Lietuvos vasaros biatlono taurės varžybose, riedslidžių sprinto distancijoje, Eimantas Lekavičius 
iškovojo 1 vietą, Nojus Sabaliauskas  2 vietą, Mindaugas Lazauskas 3 vietą. 
Bėgimo sprinto rungtyje M 15 grupėje, Eimantas Lekavičius iškovojo 1 vietą, Eimanatas Nalivaika 3 
vietą. 
M 13 grupėje Mindaugas Lazauskas iškovojo 1 vietą, Nojus Sabaliauskas  3 vietą. 
 
Plaukimas 
Treneriai: Eugenijus Rakitinas ir Dovilė Mikoliūnaitė.  
Buvo ugdomi plaukikai ir triatloninkai, kurie ne kartą garsino Ignaliną respublikinėse ir tarptautinėse 
varžybose. Mokymo plaukti projektuose treneriai plaukti mokė Ignalinos ir Švenčionių rajonų 
pradinukus. Vyko  IRŠSPC kompleksinės įskaitos ,,Nugaristo“ ir ,,Kraulisto“ varžybos ir ,,Regionų 
programa“. Dalyvauta ir treniruočių stovyklose 50 m ilgio baseinuose Elektrėnuose ir Kipre. 
Atvirose vaikų plaukimo varžybose, mergaičių tarpe, 100 m kompleksu savo amžiaus grupėje 1-ąsias 
vietas iškovojo Augustė Rakitinaitė ir Kornelija Jankovičiūtė. 
50 m laisvu stiliumi 3-ąsias vietas iškovojo Kornelija Jankovičiūtė ir Edvinas Vielys. 
50 m krūtine, berniukų tarpe,savo amžiaus grupėje 2-ąsias vietas iškovojo Dainius Vasiljevas, 
Edvinas Vielys, 3-ąsias vietas – Kasparas Kliauga, Joris Matvėjevas. 50 m. nugara 3-ąją vietą 
iškovojo Adrijus Krikščionaitis.  
50 m peteliške 1-ąją vietą iškovojo Augustė Rakitinaitė, 3-ąją vietą Nojus Vaitkevičius. 
Druskininkų plaukimo taurėje  dalyvavo 400 jaunųjų plaukikų iš visos Lietuvos. Matas Šurna 
iškovojo tris aukso (50 m ir 100 m nugara bei 100 m kompleksiniu plaukimu) ir vieną sidabro (50 m 
peteliške) medalius. Aukso (50 m peteliške) ir sidabro (100 m peteliške) medalį iškovojo Augustė  
Rakitinaitė. 
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Tris medalius iškovojo Emilija Vasiljevaitė  (50 m ir 100 m krūtine – antra vieta), o 50 m peteliške – 
trečia vieta. Kornelija Jankovičiūtė 100 m krūtine  iškovojo trečią vietą.  
Atvirose Kauno miesto jaunučių, jaunių-jaunimo ,,Snack king“ plaukimo pirmenybėse dalyvavo ir 
šeši geriausi Ignalinos plaukikai. Augustė Rakitinaitė jaunučių įskaitoje iškovojo du aukso medalius 
(100 m ir 200 m peteliške). Aukso medalį jaunių-jaunimo įskaitoje ( 200 m nugara) iškovojo Matas 
Šurna, Deividas Žilėnas jaunučių amžiaus grupėje (200 m krūtine) iškovojo bronzos medalį.  
Kornelija Jankovičiūtė (200 m krūtine)  užėmė 4 vietą, Ditas Šidlauskas (200 m krūtine)  4 vietą, 
Rokas Ervinas Česūnas (100 m nugara)  laimėjo 5 vietą. 
Finaliniame žiemos akvatlono serijos etape Julius Jankovičius užėmė 2 vietą, Adrijus 
Kriščionaitis 3 vietą. Vaikai ir jaunučiai plaukimo baseine įveikė 200 metrų, lengvosios atletikos 
manieže nubėgo 1 kilometrą. Pirmą vietą iškovojo Matas Šurna. Antrą vietą Kornelija 
Jankovičiūtė. 
Atviros Plaukimo akademijos ,,Banga“ plaukimo varžybose, Augustė Rakitinai aplenkė 24 varžoves 
ir laimėjo aukso medalį 100 m nugara ir  50 m peteliške rungtyse. Bronzos medalius 100 m krūtine 
rungtyje iškovojo Kornelija Jankovičiūtė ir Deividas Žilėnas.  
„Regionų taurės- 2022 “ plaukimo varžybose, vyriausiųjų grupėje, Ditas Šidlauskas iškovojo du 
aukso medalius plaukdamas 100 m krūtine ir 200 m kompleksu. Matas Šurna 50 m peteliške ir 100 m 
nugara rungtyse iškovojo 1-ąsias vietas, o 200 m kompleksu – 2 vietą. Rokas Ervinas Česūnas 50 m 
peteliške ir 100 m nugara iškovojo 2-ąsias vietas, o 100 m laisvuoju stiliumi rungtyje  3 vietą. 
Vyriausiųjų grupėje Emilija Vasiljevaitė 100 m krūtine iškovojo aukso medalį, jaunučių amžiaus 
grupėje tris medalius iškovojo Augustė Rakitinaitė, Kornelija Jankovičiūtė 100 m krūtine rungtyje 
iškovojo sidabro medalį. Estafetiniame plaukime ignaliniečiai iškovojo aukso medalius.  
Tarptautinis plaukimo turnyre ,,Madwave Challenge“ dalyvavo  700 dalyvių iš Estijos, Latvijos, 
Ukrainos ir Lietuvos. Kornelija Jankovičiūtė, savo amžiaus grupėje, iškovojo 2 aukso ir 1 sidabro 
medalį. Matas Šurna 50 m nugara buvo pirmas, 100 m nugara ir 200 m kompleksiniu plaukimu 
iškovojo sidabro medalius. Sidabro medalį laimėjo Augustė Rakitinaitė (100 m peteliške) plaukime. 
Lietuvos jaunučių-jaunių-jaunimo čempionate Ignaliną atstovavo 5 pajėgiausi mūsų plaukikai. Matas 
Šurna 100 m nugara distancijoje iškovojo sidabro medalį,šis rezultas lėmė, kad ignalinietis pateko į 
Lietuvos jaunių plaukimo rinktinę ir atstovaus mūsų šalį Nordic plaukimo čempionate. 
Augustė Rakitinaitė distancijose 200 m peteliške ir 400 m kompleksiniu plaukimu  iškovojo sidabro 
medalius. 
              
Dviračiai 
Trenerė Inga Češulienė 
Mokiniai dalyvavo tiek Lietuvos, tiek kitų šalių surengtose varžybose. Lietuvos vaikų ir jaunučių 
dviračių plento čempionate. Lietuvos vaikų grupėje ALL Giedrius Mudėnas  tapo čempionu. Lukas 
Šišovas, jaunučių grupėje, iškovojo 7 vietą.  
Lietuvos vaikų ir jaunučių grupinėse lenktynėse, Giedrius Mudėnas vaikų grupėje iškovojo 2 vietą, 
Lukas Šišovas jaunučių grupėje – 13 vietą. Atvirose Utenos dviračių sporto pavasario pirmenybėse 
Marijus Berlinskas užėmė 21 vietą, Danilas Dubinovičius 22 vietą, Ignas Čebatoriūnas  23 vietą, 
Jaunučių grupėje Giedrius Mudėnas  iškovojo 5 vietą, Lukas Šišovas  laimėjo 9 vietą.Asmeninių 
lenktynių laikui Baltijos taurės varžybų etape “Dobeles Kauss 2022”. Giedrius Mudėnas iškovojo  
4 vietą, Lukas Šišovas  13 vietą. 
Grupinių lenktynių Baltijos taurės varžybų etape “Dobeles Kauss 2022”. Lukas Šišovas iškovojo12 
vietą, Giedrius Mudėnas  14 vietą. 
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„Otepaa GP“ – BALTIJOS taurės II etape. grupinėse lenktynėse, Lukas Šišovas iškovojo 12 vietą, 
Giedrius Mudėnas – 23 vietą. 
Lukas Šišovas ir Giedrius Mudėnas su Lietuvos dviračių sporto rinktine dalyvavo atrankoje Europos 
jaunimo olimpinį festivalį. SP KRITERIUM DUDINCE 2022 (Slovakija). Lukas Šišovas – 30, 
Giedrius Mudėnas – 31. Grupinėse lenktynėse, Slovakijoje,Giedrius Mudėnas – 37, Lukas Šišovas- 
40. 
„Livani-Utena Cycling Cup” kriteriume Utenoje. Lukas Šišovas iškovojo 6 , Giedrius Mudėnas 7 
vietas. 
Lietuvos dviračių sporto vaikų ir jaunučių čempionato asmeninėse lenktynėse,Giedrius Mudėnas 
iškovojo 3, Lukas Šišovas 6 vietas. Grupinės lenktynėse, Lukas Šišovas iškovojo 5, Giedrius 
Mudėnas  9 vietas. 
Tartu Rattaralli varžybose, sportininkams  reikėjo įveikti 60 kilometrų. Bendroje įskaitoje Lukas 
Šišovas iškovojo 12, Giedrius Mudėnas  18 vietas. 
“Smiltenes kauss riteņbraukšanā 2022”- Baltijos taurėje  Lukas Šišovas iškovojo 14 vietą, Giedrius 
Mudėnas  23 vietą. 
Jaunimo dviračių varžybose daugkartinės Lietuvos čempionės, Europos, pasaulio ir  olimpinių 
varžybų dalyvės,dviratininkės Svetlanos Pauliukaitės taurei laimėti, asmeninėse 10 kilometrų 
lenktynėse laikui Giedrius Mudėnas iškovojo 4 vietą, Lukas Šišovas 7 vietą. Grupinėse dviračių 
varžybos Lukas Šišovas iškovojo 2 vietą. Giedrius Mudėnas 8 vietą. 
XXV Tarptautinių dviratininkų lenktynėe Šilalės rajono mero taurei laimėti ir Baltijos šalių taurėje, 
jaunučiams reikėjo įveikti 57 kilometrų ratą.Lukas Šišovas iškovojo 16 vietą, Giedrius Mudėnas 18 
vietą. 
Lietuvos kriteriumo čempionate,jaunučių grupėje 5 vietą iškovojo Giedrius Mudėnas, 6 vietą Lukas 
Šišovas. „Utenos velomaratonas 2022“,  Lukas Šišovas iškovojo 3vietą. 
Tenisas 
Treneris Česlavas Gotovskis.  
Teniso grupę lankantys mokiniai dalyvavo 3 (vienetų, dvejetų) varžybose (treneris Česlavas 
Gotovskis).  
Rudens teniso turnyre,vyresniųjų grupėje mergaičių tarpe 1 vietą iškovojo Greta Kilbauskaitė, 2 vietą 
– Gabrielė Milkutė-Preibys, 3 vietą – Liepa Garuckaitė. 
Berniukų tarpe 1 vietą iškovojo Žygimantas Malakauskas, 2 vietą – Eimantas Žilėnas, 3 vietą – 
Martynas Stanaitis. 
Kalėdiniame teniso turnyre,dvejetų žaidime, berniukų tarpe. finale laimėjo Žygimantas Malakauskas 
ir Nikodemas Grunda.Antroje vietoje  liko Eimantas Žilėnas ir Martynas Stanaitis. 
Mergaičių tarpe 1 vietą laimėjo Greta Gabrielė Kilbauskaitė ir Gabrielė Milkutė-Preibys. 
Antroje vietoje – Liepa Garuckaitė ir Kamilė Šakalinytė. 
Vaikų vasaros teniso turnyre. berniukų grupėje 1 vietą iškovojo Žygimanrtas Malakauskas, 2 vietą – 
Eimantas Žilėnas, 3 vietą – Martynas Stanaitis. mergaičių grupėje 1 vietą iškovojo Greta Gabrielė 
Kilbauskaitė, 2 vietą – Gabrielė Milkutė-Preibys, 3 vietą – Liepa Garuckaitė. 
Futbolas 
Treneris Tadas Bernotas 
Vyko futbolo varžybos, turnyrai, čempionatai, Mažojo futbolo turnyre „Zarasų Mero taurė-2021“. 
Ignalinos merginų komanda tapo čempionėmis. 
Mažojo futbolo turnyre ( vaikų gimusių 2011-2012 m.) dalyvavo 6 komandos. Ignaliniečiai  buvo 
ketvirti.  
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Merginų mažojo futbolo turnyre „Hummel taurė 2021“, merginos užėmė 1 vietą. Geriausia 
komandos žaidėja pripažinta Jovita Brukštutė. 
Tradiciniame  atvirame futbolo turnyre (dvejose amžiaus grupėse) „Auksinis rudenėlis“, dalyvavo po 
6 komandas  iš kiekvienos amžiaus grupės. Vyresniųjų grupėje prizines vietas užėmė: Druskininkų 
komanda – 3 v., Vilniaus BFA – 2v., Didžiasalio (Ignalinos r.) – 1v. 
Kaune vyko vaikų futbolo turnyras „CERERA CUP“, mažieji futbolininkai užėmė 3 vietą. 
Atviros Utenos miesto moterų salės futbolo varžybos „DSC-ŽALGIRIO TAURĖ“  susideda iš 5 
etapų. 
Atvirame moterų salės futbolo kalėdiniame turnyre dalyvavo 6 komandos.1 vietą iškovojo Utenos 
„Utenis 1“, 2 vietą  laimėjo jungtinė Ignalinos-Trakų komanda, 3 vieta atiteko Širvintų komandai. 
Zarasuose mažojo futbolo turnyre „Kalėdinė taurė – 2021“ ( tarp merginų) Ignalinos merginų 
komanda iškovojo 1 vietą. 
Atvirame vaikų kalėdiniame salės futbolo turnyre dalyvavo 8 komandos. 
Trečiame  atvirojo Utenos moterų salės futbolo turnyre, ignalinietės iškovojo trečią vietą. 
Naujametiniame  vaikų salės futbolo draugiškame turnyre  dalyvavo Trakų ir Ignalinos patys 
jauniausi futbolininkai. Ignaliniečių komanda buvo apdovanota „Metų komanda“ nominacija. 
Atvirame Utenos miesto moterų salės futbolo varžyboe „DSC-Žalgirio taurė“ dalyvavo 7 komandos.  
Vaikinų salės futbolo turnyre, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai vyko ir atranka į Lietuvos 
jaunimo salės futbolo rinktinę. Salės futbolo nacionalinės vyrų ir jaunimo rinktinės treneriai išrinko 
ir geriausiai tą dieną pasirodžiusius jaunuosius sportininkus. Tarp jų ir Rimas Veršickas (Ignalina). 
Geriausieji žaidėjai  buvo suburti į simbolinę komandą, turėjo neįkainojamą pamoką – kovėsi 
su MFK Kauno „Žalgiris“. Šio klubo sudėtyje buvo ir žaidėjai iš Brazilijos. 
Atvirose Utenos apskrities moterų futbolo 7×7 pirmenybėse dalyvavo 8 komandos. 
Atvirojo Utenos regiono moterų 7×7 futbolo čempionato grupių etapo atkrintamosiose varžybose 
Ignalinos komanda laimėjo prieš Vievio komandą 2:1 ir pateko į pusfinalį. Finalinėse Utenos 
apskrities atvirųjų moterų 7×7 futbolo pirmenybių kovose, Ignalinos moterų komanda užėm 3 vietą. 
Mažojo futbolo turnyre „Zarasų taurė 2022“ Ignalinos komanda iškovojo 2 vietą. 
Jauniausieji futbolininkai iškovojo 1 vietą. Geriausiu turnyro žaidėju pripažintas Julius Jankovičius, 
geriausiu komandos žaidėju Aironas Rapkauskas. 
Vaikų futbolo turnyre CUP jaunieji sportininkai užėmė  ketvirtą vietą. Tautvydas Januškevičius 
pripažintas geriausiu žaidėju, Julius Jankovičius  – geriausiu vartininku. 
Dalyvauta Lietuvos moterų futbolo regioninės lygos rungtynių I ture,Tarptautinės vaikų gynimo 
dienos šventės mažojo futbolo turnyre, Lietuvos moterų regioninės futbolo lygos čempionato II ture, 
Atvirose  rajono vaikų futbolo pirmenybėse dalyvavo keturios komandos. Pirmą vietą iškovojo 
Trakų, antrą – Ignalinos 1 komanda trečią – Ignalinos 2 komanda, ketvirtą – Zarasų 
komandos.Lietuvos moterų regioninės futbolo lygos čempionato III ture Ignalinos  merginos pateko į 
pusfinalį, 
Krepšinis 
Būrelio vadovas Domantas Pupinis 
Draugiškose vaikų krepšinio varžybose susitiko Ignalinos ir Rokiškio komandos. Po atkaklios kovos 
laimėjo svečiai 50:41. Aukštaitijos krepšinio čempionate-2021,dalyvavo 3 komandos iš Ignalinos, 
Visagino, Rokiškio. Čempionatas vyko trimis turais: pirmas – Rokiškyje, antras – Visagine, trečias 
(finalinis) – Ignalinoje. Susumavus rezultatus paaiškėjo nugalėtojai: pirmą vietą iškovojo Visaginas, 
antrą – Rokiškis, trečią – Ignalina. 
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Krepšinio 3×3 turnyre. Ignalinos jaunieji krepšininkai iškovojo 1 vietą (Julius Jankovičius, Joris 
Matvejevas, Arnas Slapšys, Vilius Jackevičius, Simonas Doviakovskis). 
Baudų metimo konkurse Joris Matvejevas iškovojo 1 vietą. Vasaros uždarymo šventėje „Sudie, 
vasarėle“ 3×3 krepšinio turnyre dalyvavo 13 komandų iš  įvairių amžiaus grupių. Jaunieji 
krepšininkai iškovojo 2 vietą (Julius Jankovičius, Joris Matvėjevas, Simonas Doviakovskis). 
Vyresnių vaikų grupėje konkurse „Iš vidurio aikštelės“ nugalėtoju tapo Edvinas Vielys. 
 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto varžybos 
 

Švietimo ir sporto paslaugų Centras organizavo varžybas ir renginius bendrojo ugdymo mokyklų, 
kaimo vietovių mokyklų mokiniams, Centro auklėtiniams. Tai buvo: rudens kroso, estafečių, 
kvadrato, krepšinio 3x3, tinklinio, Aukštaitijos regiono „ Juventus“ lygos I ir II etapo mokinių 
krepšinio varžybos.  
Vyko Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų rudens kroso varžybos, kuriose dalyvavo 84 
mokiniai. Jauniausių mergaičių grupėje (5-6 kl.) 1 vietą iškovojo. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 
mokinė Jurgita Pauliukėnaitė, 2 vietą – Ignalinos gimnazijos mokinė Kornelija Jankovičiūtė, 3 vietą 
– Ignalinos gimnazijos mokinė Evelina Čeponytė. 
Berniukų (5-6 kl.) tarpe 1 vietą iškovojo Ignalinos gimnazijos mokinys Paulius Papinigis, 2 vietą –  
Vidiškių gimnazijos mokinys Pijus Kaškilevičius, 3 vietą – Ignalinos gimnazijos mokinys Oskaras 
Oškinis. 
Mergaičių ( 7-8 kl.) tarpe 1 vietą iškovojo Ignalinos gimnazijos mokinė Emilija Vasiljevaitė, 2 vietą 
–  Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokinė Deinisė Sinica, 3 vietą – Ignalinos gimnazijos mokinė 
Kornelija Sukovaitė. 
Berniukų tarpe prizines vietas iškovojo Ignalinos gimnazijos mokiniai: 1 vietą – Matas Šurna, 2 vietą 
– Kristupas Pranevičius, 3 vietą – Eimantas Nalivaika. 
I-II gimnazinių klasių mergaičių tarpe 1 vietą iškovojo Ignalinos gimnazijos mokinė Deimantė 
Mažeikaitė, 2 vietą –  Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokinė Danielė Cvek, 3 vietą – Ignalinos 
gimnazijos mokinė Kornelija Grigelytė. 
Berniukų tarpe 1 vietą iškovojo  Vidiškių gimnazijos mokinys Rokas-Ervinas Česūnas, 2 vietą –  
Vidiškių gimnazijos mokinys Jokūbas Steponėnas, 3 vietą – Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokinys 
Rimas Veršickas. 
III–IV gimnazinių klasių mergaičių tarpe 1 vietą iškovojo Ignalinos gimnazijos mokinė Agilija 
Skudutytė, 2 vietą – Ignalinos gimnazijos mokinė Gabrielė Ketrukaitė, 3 vietą – Vidiškių gimnazijos 
mokinė Dominyka Albaitytė. 
Berniukų tarpe 1 vietą iškovojo  Vidiškių gimnazijos mokinys Raimondas Juchnevič, 2 vietą – 
Ignalinos gimnazijos mokinys Lukas Gudonis, 3 vietą – Vidiškių gimnazijos mokinys Arvaidas 
Damošius. 
Bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 kl. kvadrato varžybose dalyvavo 4 komandos: dvi Ignalinos 
Č.Kudabos, Vidiškių, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos. 
Pirmą vietą iškovojo Vidiškių gimnazijos komanda,  antra vietą Ignalinos II komanda, trečią  laimėjo 
Ignalinos I  komanda. 
Bendrojo ugdymo mokyklų ( 5-6 kl.) mergaičių ir berniukų kvadrato varžybose dalyvavo 3 berniukų 
(ignaliniečių 2, vidiškiečių 1) ir 2 mergaičių (1 ignaliniečių, 1 vidiškiečių) komandos. 
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Berniukų tarpe pirmą vietą iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos pirma komanda, 2 vietą 
– Vidiškių gimnazijos komanda, trečią vietą – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos antra 
komanda. 
Mergaičių tarpe pirmą vietą iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos komanda, 2 vietą – 
Vidiškių gimnazijos komanda. 
Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių 3×3 krepšinio varžybose dalyvavo Ignalinos 
Česlovo Kudabos gimnazijos, Vidiškių gimnazijos, Didžiasalio „Ryto“gimnazijos ir Dižiasalio 
„Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyriaus moksleiviai. 
Berniukai dalyvavo trejose, mergaitės vienoje (amžius neribojamas) amžiaus grupių varžybose. 
Mergaičių tarpe 1 vietą iškovojo Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos komanda, 2 vietą – Ignalinos 
Česlovo Kudabos gimnazijos I komanda , 3 vietą – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos II 
komanda. 
Vyriausiųjų berniukų tarpe 1 vietą iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos, 2 vietą – 
Vidiškių gimnazijos, 3 vietą – Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos komandos. 
I-II klasių berniukų tarpe 1 vietą iškovojo Vidiškių gimnazijos, 2 vietą – Ignalinos Česlovo Kudabos 
gimnazijos, 3 vietą – Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos komandos. 
Jauniausiųjų grupėje 1 vietą iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos II komanda , 2 vietą – 
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos I komanda, 3 vietą – Dižiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo 
Daugėliškio skyriaus komanda. 
Vyko Ignalinos rajono BUM berniukų tinklinio varžybos dvejose amžiaus grupėse. 
Jauniausiųjų grupėje pirmą vietą iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos komanda, antrą – 
Vidiškių gimnazijos komanda, trečią – Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos komanda. 
Vyriausiųjų grupėje  pirmą vietą iškovojo Vidiškių gimnazijos komanda, antrą – Didžiasalio „Ryto“ 
gimnazijos komanda, trečią – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos komanda. 
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sporto žaidynių kroso estafečių varžybose dvejose 
amžiaus grupėse dalyvavo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos ir Vidiškių gimnazijos komandos. 
Nugalėtojais atskirose amžiaus grupėse tapo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos komandos. 
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos stadione vyko rajono BUM sporto žaidynių pradinių klasių 
trikovės ir 7 kl. ir jaunesnių keturkovės mokinių varžybos. Dalyvavo Ignalinos  ir Vidiškių 
komandos. Pradinukų berniukų tarpe 1 vietą iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos 
komanda, mergaičių tarpe – Vidiškių gimnazijos komanda. 
7 kl. ir jaunesnių berniukų ir mergaičių grupėse 1 vietas iškovojo Ignalinos Česlovo Kudabos 
gimnazijos komandos. 
„Juventus“ moksleivių krepšinio lygos varžybų I etape dalyvavo 3 komandos: 2 Ignalinos Česlovo 
Kudabos gimnazijos ir 1 Vidiškių gimnazijos. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos „Magija 69“ 
komanda susitiko  su Vidiškių gimnazijos „Žaibas“ komanda. 
Pergalę 82:72 šventė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos komanda (M. Milevičius 4a, A. 
Luneckas 4c, I. Liškevičius 4a, Karolis ir Kristupas Čeponiai 4c, L. Žvyriukas 4c, D. Podbielski 4a, 
B. Murma 4c, K. Bielinis 4a), tai lėmė patekimą į II etapą, kuriame ignaliniečiai liko treti.  
Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo Marijonas Milevičius  (29 tšk.), ir Augustinas Luneckas (25 
tšk.). 
Ignalinos rajono atvirose rudens sezono uždarymo kroso varžybose dalyvavo virš 70 dalyvių: 
Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro ir Vilniaus rajono sporto mokyklos sportininkai. 
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Varžybos vyko 3-jose amžiaus grupėse, atskirai mergaičių ir berniukų. Jauniausiųjų (2013 m. gim. ir 
jaunesnių) mergaičių grupėje 1 vietą iškovojo Ekaterina Litvininova (Vilniaus r. SM), 2 vietą  Urtė 
Lukšytė (IRŠSPC), 3 vietą  Dominyka Miklaševičiūtė (IRŠSPC). Berniukų tarpe 1 vietą iškovojo 
Rapolas Čeberakas (IRŠSPC), 2 vietą Gediminas Akinskas (IRŠSPC), 3 vietą Tadas Baušys 
(IRŠSPC). 
2011-2012 m. gim. mergaičių grupėje 1 vietą iškovojo Dovilė Gimbickytė (IRŠSPC), 2 vietą Eliza 
Artemjeva (IRŠSPC), 3 vietą Faustyna Rynkevič ( Vilniaus r. SM). Berniukų tarpe 1 vietą iškovojo 
Julius Jankovičius (IRŠSPC), 2 vietą – Rafal Boban (Vilniaus r. SM), 3 vietą – Imantas Janutėnas 
(IRŠSPC). 
2009-2010 m. gim. mergaičių grupėje 1 vietą iškovojo Evelina Čeponytė (IRŠSPC), 2 vietą – 
Austėja Čeberakaitė (IRŠSPC), 3 vietą – Rugilė Paukštytė (IRŠSPC). Berniukų tarpe 1 vietą 
iškovojo Pijus Kaškilevičius (IRŠSPC), 2 vietą – Paulius Papinigis (IRŠSPC), 3 vietą – Oskaras 
Oškinis (IRŠSPC). 
„Sniego diena“ buvo  skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Teniso kortuose vyko 
futbolo 3×3 varžybos,slidžių žygis, kuriame dalyvavo vaikai, tėvai ir svečiai iš kitų miestų. 
Šeimų rungtys: žiedų mėtymas, slydimas su viena slide ir dviem slidėm poroje, kamuolio varymas 
aplink kliūtis, rogučių estafetė. 
Geriausių sportininkų penketukas. Atrankoje dalyvavo 17 pretendentų, iš jų komisija išrinko 5. 
Aironas Pūras – slidinėjimas (trenerė Dalia Vaičiulienė), 
Kornelija Grigelytė – slidinėjimas (trenerė Kazimiera Strolienė), 
Jokūbas Steponėnas – biatlonas (treneris Karolis Baltakis), 
Emilija Vasiljevaitė – plaukimas (trenerė Dovilė Mikoliūnaitė), 
Giedrius Mudėnas – dviračių sportas (trenerė Inga Češulienė). 
 
 

                                 Suaugusiųjų sportas 
 

Suaugusiems rajono gyventojams Centras organizavo įvairių sporto šakų varžybas: futbolo, tinklinio, 
krepšinio, šaškių, šachmatų, plaukimo, stalo teniso, virvės traukimo, strėlyčių mėtymo, įvairias 
netradicines rungtis. Vyko žaidynės,pirmenybės, turnyrai, varžybos. 
„Aukštaičių žaidynėse-2021“ Utenoje, Ignalinos rajoną atstovavo dvi komandos, kurios varžėsi 
smiginio ir pliažo tinklinio rungtyse. Smiginio rungtyje iškovota 4 vieta. Pliažo tinklinio rungtyje 
iškovota 2 vieta (Julius Mačėnas, Deividas Baubinas, Tomas Baubinas). 
Atvirame kalėdiniame  tinklinio turnyre dalyvavo mišrios komandos iš Ignalinos, Ignalinos rajono, 
Visagino, Utenos, Vilniaus. 1 vietą iškovojo ignaliniečių komanda „Odeta“, 2 vietą – Utenos 
komanda „Raudoni batai“, 3 vietą – „Rinktinė“ (Ignalinos r., Vilniaus rinktinė).  
Kalėdiniame  šaškių, šachmatų turnyre  dalyvavo ir Šiaulių miesto komanda, kuri iškovojo visas 
prizines vietas,  šachmatų turnyre 1 vietą  laimėjo ignalinietis Oleksandras Fedurtsya. 
Atvirose Ignalinos rajono vyrų krepšinio pirmenybėse dalyvavo 6 komandos:  „Tverečiaus“ 
komandos krepšininkai iškovojo 3 vietą, „Strigailiškio“ komanda  laimėjo 2 vietą, „Rajono“ 
komanda  iškovojo1 vietą.  
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Regionų krepšinio lygos rungtynėse. Ignalinos „Vilkakalnis-Losrita” per 24 rungtynes iškovojo 20 
pergalių. Toks pasirodymas komandai užtikrino 2 vietą B grupėje. Lemiamose Regionų krepšinio 
lygos  aštunfinalio rungtynėse Ignalinos „Vilkakalnis-Losrita” 71:68  laimėjo prieš Šiaulių KA 
„Saulė-SG” ir pateko į kitą etapą. Ignalinos „Vilkakalnis-Losrita”  pateko  į finalinį ketvertą. 
Antroje  Regionų krepšinio lygoje – RKL ketvirtfinalio rungtynėse po pratęsimo 73:71 Kauno 
„Žalgiris-3″  laimėjo seriją 2:0. 
Panevėžio „Cido“ arenoje vyko finalinės RKL varžybos. Šis sezonas Ignalinos komandai buvo 
sėkmingas,  rezultatu 93:68 sutriuškino Anykščių „KKSC-Elmio“ ekipą ir iškovojo 3 vietą. 
Ignalinos rajono savivaldybėje vyko Ignalinos slidininkų komandos (slidininkai: Tautvydas Strolia, 
Modestas Vaičiulis, trenerė Kazimiera Strolienė) palydėtuvės į Žiemos olimpines žaidynes Pekine. 
Lietuvos žiemos sporto centre vyko Skigo slidinėjimo maratonas 2022. Dalyvavo 69 dalyviai iš 
Lietuvos ir Lenkijos. Vyrų tarpe pirmąją vietą laimėjo buvęs biatlonininkas Karolis Zlatkauskas. 
Atvirame Ignalinos rajono paplūdimio tinklinio turnyre dalyvavo 2 merginų ir 8 vaikinų komandos iš 
Ignalinos, Visagino, Kėdainių. 
Merginų tarpe 1 vietą iškovojo ignalinietės Sandra ir Ginatrė, 2 vietą – visaginietės Jana ir Ksenija. 
Vaikinų tarpe 1 vietą iškovojo ignaliniečiai Paulius ir Rytis, 2 vietą – visaginiečiai, 3 vietą – 
ignaliniečiai broliai Arnas ir Alanas. 
Drakonų valčių varžybose  dalyvavo 14 komandų, kurios sudėtyje buvo vyrai, moterys, vaikai.  
Lankininkų kovose dalyavo šeimos, draugai, vaikai, buvo suteikta nauja galimybė išbandyti savo 
jėgas netradicinėje sporto šakoje. 
Palūšės „Regatos“ metu  vyko  sportiniai renginiai: paplūdimio tinklinis, 3×3 krepšinis, baudų ir 
tritaškių konkursai. 
Paplūdimio tinklinio turnyre dalyvavo 6 vyrų ir 2 moterų komandos. Vyrų tarpe 1 vietą iškovojo 
Utenos pirma komanda, 2 vietą – Ignalinos komanda, 3 vietą- Utenos antra komanda. Moterų tarpe 1 
vietą iškovojo Visagino komanda, 2 vietą – Vilniaus komanda.3×3 krepšinio turnyre nugalėtojais 
tapo  Ignalinos  komanda.Baudų, tritaškių konkurse dalyvavo gausus būrys svečių iš Panevėžio, 
Šiaulių, Šilutės,Vilniaus rajono. 
MTB dviračių maratonų taurės varžybose dalyvavo 533 dalyviai. 
 
 

                                          Sporto  trenerių pasiekimai 
 
Atvirame Lietuvos veteranų plaukimo čempionate,Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų 
centro plaukimo treneris Eugenijus Rakitinas ,savo amžiaus grupėje, veteranų plaukimo rekordus 
koregavo 400 m laisvu stiliumi (4 min. 28,82 sek.) ir 100 m nugara (1 min. 3,79 sek.) rungtyse. 
Finaliniame žiemos akvatlono serijos etape 400 metrų plaukimo bei 3 kilometrų bėgimo 
rungtyse Eugenijus Rakitinas iškovojo 3 vietą. 
 
 

                                       8.  Projektinė veikla                          
 

https://www.facebook.com/regionu.krepsinio.lyga/?__cft__%5b0%5d=AZX0SxkJAXtuvRfQrQMbvZm9JnLwyN_lBGxF3TAhQpAmR5sAgqlXJMiutOQ7Jpic9BNg_uZGkssXnymD6JdjGW155BJ_pF6NY5rWW9BB7Ej8cMbjVS1nhek5MOFpqBzwMJ0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/regionu.krepsinio.lyga/?__cft__%5b0%5d=AZX0SxkJAXtuvRfQrQMbvZm9JnLwyN_lBGxF3TAhQpAmR5sAgqlXJMiutOQ7Jpic9BNg_uZGkssXnymD6JdjGW155BJ_pF6NY5rWW9BB7Ej8cMbjVS1nhek5MOFpqBzwMJ0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/regionu.krepsinio.lyga/?__cft__%5b0%5d=AZVZK0aE35HdNu6yzZALiHFBNT-BFl8Nz8sofsW_MxTXPkbPpVPt7iVHhI22t_tGgqbfRAxjSsazOEZ_N6A0eYIfye_mJnTudvSQd5WVqql7_KSG-jTC0pTG4XgODVpZTVSfRRLQ6AJf_OrlqXgjF_ur&__tn__=kK-R
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Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras  vykdė trys projektus : 

Projektas ,,Pirmoji pažintis su vandeniu‘‘ buvo skirtas Ignalinos pradinių klasių vaikų mokymui plaukti

kiti du projektai susiję su jaunimo organizacijomis:,,Iniciatyvinės jaunimo grupės projektas ,,Erdvė‘‘  ir  ( 

RMA- globojanti organizacija), Jaunimo gyvos muzikos festivalis  ,, Osmosas-14‘‘. 

Iš viso 2021- 2022 metais projektų ( programų) įgyvendinimui gauta: 7155,20 Eur.         

2022 metais spalio mėnesį buvo vykdomas Rajono mokinių asociacijos projektas ..Osmosas-14‘‘, 
kuriame dalyvavo jaunimo grupės iš Utenos, Molėtų, Ignalinos rajono savivaldybės administracija
projektui skyrė 500 Eurų.  
2022 metais projektų įgyvendinimui gauta 500 Eurų 

 Bendra suma 2021-2022 metais 7655,2 Eurų. 

                                          ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO 

                                        DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2021   METAIS 

                                     

  

vietimo 
Įstaiga 

Projekto, 
programos 
pavadinimas 

Laikotarpis 

Finansavimas 

Visos finansavimui 
ne iš mokyklos ar   
savivaldybės 
biudžeto gautos 
lėšos  
(įstaigos 
pavadinimas, lėšų 
kiekis), Eur 

Iš jų 
gauta per 
2021 
metus, 
Eur 

Visos projekto 
finansavimui 
mokyklos ar 
savivaldybės 
skirtos lėšos 
(įstaigos 
pavadinimas, 
lėšų kiekis), Eur 

Iš jų skirta 
per 
2021metus, 
Eur 

 
1. ,,Pirmoji 
pažintis su 
vandeniu‘‘ 

2021m. 
spalis- 
lapkritis 

 -     

Ignalinos rajono 
savivaldybės 
administracija 
2000,00 
 

 
 
2000,00 

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

 2021 m. 
vasaris – 
2022 m. 
vasario 20 
d.). 
 

Europos solidarumo 
korpusas 
 6444,00  

5155,20 - - 
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Iš viso 2021 m. projektų ( programų) įgyvendinimui 
gauta : 

 7155,20 Eur 

 

5155,20  2000,00 

 
 

                           9. 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, Lietuvos žiemos sporto centru, 
Ignalinos sporto ir pramogų centru. 
Centras atviras ne tik vietos bendruomenei, bet ir visiems besidomintiems jo veikla. Informacija 
nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje adresu www.iksc.lt. 
 
 
 

                              10.  Veiklos analizė  

2021-2022 mokslo metais Švietimo ir sporto paslaugų centro veikloje  buvo numatyti trys tikslai.  

    I. Tikslas. Gerinti  formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo  ugdymo  paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. 
   II. Tikslas. Stiprinti IRŠSPC vaidmenį telkiant vietos bendruomenę. 
   III. Tikslas. Skatinti mokinius, kad jie padedami  būrelių vadovų, sporto trenerių, tėvų, siektų 
aukščiausių pagal savo galimybes rezultatų, pasiekimų. 
Siekdami pirmojo tikslo įgyvendinome  keturis uždavinius: 
             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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iksc.lt/


 
 

35 

  
 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 
išsikėlimui 
susijusių su 
kiekvieno 
mokymosi 
galimybėmis, 
interesais ir 
siekiais, renkantis 
temas, užduotis, 
problemas, 
mokymosi būdus. 

2021-2022 m. 
 

 Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

Užtikrintas 
 
Parengtos 
mokiniams 
skirtos 
ugdymosi 
programos, 
atsižvelgiant į 
mokinių 
gebėjimus, 
galimybes.Indi
vidualiai 
veiklai taip pat 
buvo skiriamas 
dėmesys  
(skiriamos 
įvairaus 
sunkumo 
užduotys), 
parenkamos 
atitinkamos 
temos, 
užduotys, 
treniruotės. 
 
 

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 
sudarytos  
krepšinio  ir 
šachmatų 
būrelių 
programos. 
Buvusios 
programos 
pakoreguotos , 
atnaujintos, 
atsižvelgiant į 
vaiko 
gebėjimus, 
norus 
(meno,sporto) 
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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 

Būrelių ir 
sporto grupių 
užsiėmimuose 
buvo  
naudojomos 
įvairios 
užduotys, 
edukacinės 
programos, 
užsiėmimai 
vyko įvairiose  
erdvėse: ( 
sporto, parodų 
salėse, 
muziejuose) 

 1.4. engti 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, 
Direktoriaus 
įsakymu 
2021 birželio 
11 d. , 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 
vadovai, 
sporto treneriai 
pildė 
lankomumo 
žurnalus,  rašė 
veiklos 
programas, 
pildė kitus 
dokumentus. 

 
 

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 

Baigusiems 
pasirinktas 
ugdymo 
programas  
buvo išduoti 
neformaliojo 
vaikų švietimo 
pažymėjimai 

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

Per mokslo 
metus 
 
 

Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

 Vyko 
seminarai pvz. 
,,Švenčionių 
krašto kaimų 
senųjų namų 
išorės 
puošyba‘‘ 
(dailės 
mokytoja 
N.Trinkūnienė
) ir kt. Buvo 
organizuotos 5 
edukacinės 
programos: 
Dailės studija, 
N.Trinkūnienė 
,,Popierinės 
užuolaidėlės‘‘, 
,,Veltinių 
vėlimas‘‘ ir kt. 
Keramikos 
būrelis, 
J.Bužinskienė 
,, Puodynės 
lipdymas‘‘, 
,,Bitės 
lipdymas‘‘  
 

 2.2.Renginių, 
mokinių pasiekimų 
pristatymas miesto 
ir rajono 
bendruomenėms 

2022 m. gegužė Laiko ir 
žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

Mokslo metų 
pabaigoje  
buvo 
organizuojamo
s 
vaizduojamosi
os ir 
taikomosios 
dailės  
mokinių darbų 
parodos, 
sporto 
varžybos, 
meninių 
kolektyvų 
pasirodymai 
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 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 
 

Organizuotos 
ir vykdytos 
sporto 
varžybos pagal 
sportinių 
varžybų 
grafiką,  meno 
darbų parodos, 
konkursai , 
festivaliai.  

 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. Pvz. 
parengtas ir 
vykdytas 
projektas, 
jaunimo gyvos 
muzikos 
festivalis 
,,Osmosas-14‘‘ 
 
 
 
 

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

Pagal renginių 
planą 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

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

3. Uždavinys.  Modernizuoti ir atnaujinti Centro edukacines erdves.  
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 3.1.Reguliariai 
analizuoti mokymo 
priemonių būklę ir 
poreikį. 
Mokinių 
individualios  
pažangos 
stebėjimų,rezultatų 
aptarimas. 
 
 

2021-2022 m. 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 
 

Atnaujinamos  
esamos ir 
perkamos 
naujos 
priemonės ( 
molis- 
keramikai, 
dailės 
reikmenys – 
dailės studijai, 
sporto 
inventorius- 
sporto skyriui). 

 3.2.Atnaujinamos 
ugdymui skirtos 
priemonės,kabineta
i, kuriama jauki 
kūrybai pritaikyta 
aplinka. 

2021-2022 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Kuriama jauki 
kūrybai 
pritaikyta 
aplinka, fojė, 
koridoriuose, 
bendrabučio 
kambariuose 
kabinami 
dailės studijos 
mokinių 
darbai, 
eksponuojami 
keramikos 
darbai. 

 3.3.Esamų 
materialinių 
išteklių 
pritaikymas, 
atnaujinimas ir 
turtinimas. 

2021-2022 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Atnaujinami 
kabinetai, 
remontuojami 
bendrabučio 
kambariai, 
perkamas 
inventorius. 
Nupirkti baldai 
dailės studijai, 
keliuose 
bendrabučio 
kambariuose 
pakeistos 
lovos. 

 3.4.Centro 
mokymo 
inventoriaus 
tvarkymas, 
atnaujinimas ir  
naudojimas 

Per mokslo 
metus 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Pavaduotojas 
ūkio reikalams, 
sporto treneriai 

Ugdymui 
reikalingas 
inventorius  
buvo 
užsakomas, 
 (sporto 
grupėms, 
dailei, 
keramikai, 
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šokių 
kolektyvams, 
jaunimo 
muzikos 
grupei) ir  
buvo 
tvarkomas ir 
atnaujinamas 
senas. 

 
 
 

3.5.Pagal 
galimybes ir 
turimas lėšas 
techninės ir 
kompiuterinės 
įrangos 
įsigijimas,atnaujini
mas. 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Įsigyti : 
plačiaekranis 
televizorius, 
spausdintuvai 
ir kt. 
priemonės 

 3.6.Poilsio ir darbo 
erdvių 
atnaujinimas 

Erdvių 
atnaujinimo  
plano 
rengimas 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Atnaujintos 

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 taikymas 
užsiėmimuose. 
Praktinių 
užsiėmimų analizė. 
 
 

Per mokslo 
metus 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija  Būrelių 
vadovai, 
sporto treneriai 
kėlė 
kvalifikaciją: 
lankė 
seminarus, 
važiavo į 
kursus, patys 
vedė 
edukacinius 
užsiėmimus 
((dailė, 
keramika), 
seminarus, 
dalinosi 
patirtimi su 
kolegomis, 
analizavo savo 
ir kolegų  
darbą. 

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

Per mokslo 
metus, pagal 
Centro veiklos 
planus. 

Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Administracija Organizuota 
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būrelių vadovams. 
sporto treneriams. 
 

 4.3. Būrelių 
vadovų. sporto 
trenerių 
atestacija,kvalifika
cijos kėlimas. 

Pagal 
patvirtintą 
perspektyvinę 
mokytojų 
atestacijos 
programą 

 Atestacinė 
komisija 

Visi būrelių 
vadovai, 
sporto treneriai 
turi 
kvalifikacines 
kategorijas, 
naujai 
atestuotų 
nebuvo. 

 4.4.Bendradarbiavi
mas kuriant  
planus, projektus, 
programas. 

Per mokslo 
metus 

 Administracija Bendradarbiau
jama  su 
rajono 
mokyklomis, 
Ignalinos 
atvira jaunimo 
erdve. 

 4.5.Bendrų 
ugdytinių parodų 
organizavimas 
Centro 
bendruomenei. 

Per mokslo 
metus 

 Administracija Mokslo metų 
pabaigoje 
buvo 
organizuotos 
mokinių 
taikomosios ir 
vaizduojamosi
os dailės  
mokinių darbų 
parodos. 

 Siekdami II tikslo.( Stiprinti IRŠSPC vaidmenį telkiant vietos bendruomenę) įgyvendinome 3 
uždavinius : 
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 

Išsiaiškinome 
poreikius,  
organizavome 
apklausą , 
įkūrėme du 
sporto 
būrelius: 
krepšinio ir 
šachmatų. 

2.2.Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomenės nariais. 
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 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 Į veiklas buvo 
įtraukiami 
tėvai, 
bendruomenės 
nariai, 
organizuojant 
sportines 
varžybas, 
edukacijas  ir 
kt.  

                                                                                                                              
2.2.2.Bendruomenė
s  narių 
savanorystės 
skatinimas. 
 

2021-2022 m. Žmogiškieji 
ištekliai 
Remėjų lėšos 

Administracija, 
Centro taryba 

Buvo 
skatinama 
savanorystė, 
turėjome vieną 
savanorį, bet ši 
veikla 
nepasiteisino. 

2.3.   Uždavinys. Plėtoti partnerystę su kitomis institucijomis                                                                                

 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, 
administracija 

Bendradarbiau
jama buvo su 
rajono 
mokyklomis, 
Ignalinos 
krašto 
muziejumi, 
Kultūros 
centru,Ignalino
s rajono  
savivaldybės 
biblioteka, 
atvira jaunimo  
erdve, 
Ignalinos 
sporto 
įstaigomis  ir 
kt. 

  Siekdami III tikslo (Skatinti mokinius, kad jie padedami  būrelių vadovų, sporto trenerių, tėvų, siektų 
aukščiausių pagal savo galimybes rezultatų, pasiekimų. ) įgyvendinome 3 uždavinius: 
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 

Sudarytos 
visos sąlygos  
mokinių sporto 
ir meno 
užsiėmimų 
vykdymui. 
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  3.1.2. 
Diferencijuoti 
užduotis pagal 
mokinių 
gebėjimus. 

Nuolat Žmogiškieji 
ištekliai 
 

Būrelių ir 
sportinių grupių 
vadovai 

Užduotys buvo 
diferencijuoja
mos, 
atsižvelgiant į 
mokinių 
galimybes, 
amžių, 
gebėjimus. 

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 

Aprašas 
pasiteisino,taik
omas 
vertinimui, 
mokiniai 
padedami 
būrelių 
vadovų, sporto 
trenerių 
mokosi vertinti 
ir įsivertinti 
savo 
pasiekimus ir 
pažangą. 

 
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 

Mokiniai 
aktyviai 
dalyvavo 
rajoninėse , 
respublikinėse, 
tarptautinėse 
parodose, 
konkursuose, 
festivaliuose, 
olimpiadose, 
sportinėse 
varžybose. 
Visų šių 
renginių metu 
buvo 
apdovanojami: 
padėkomis, 
diplomais, 
medaliais, 
įvairiomis 
dovanomis. 
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III. 2022-2023 M.M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO  
 PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Prioritetas. Kokybiško visiems prieinamo neformaliojo švietimo teikimas. 
 

2022-2023 m.m. Centro tikslai ir uždaviniai numatyti remiantis atlikta Centro 2021-2022 m.m. 
Strateginio plano analize ir Veiklos plano analize. 
 

Centro tikslai ir uždaviniai: 
  
1.Tikslas. Sudaryti sąlygas Ignalinos vaikams ir jaunimui ugdytis ir leisti laisvalaikį pagal 
kokybiškas neformaliojo švietimo programas. 
 
Šio tikslo įgyvendinimas numato sąlygas, sukurti ir plėtoti efektyvias ugdymo programas, įdiegti 
naujas metodikas, užtikrinti neformaliojo ugdymo (si) kokybę, sudaryti vaikams ir jaunimui vienodas 
sąlygas lankyti būrelius ir kitas veiklas, organizuoti kryptingą  personalo ir pedagogų kvalifikacijos 
kėlimą. 
Tikslo įgyvendinimas užtikrins Centro teikiamų paslaugų modernizavimą ir saugią aplinką, taip 
gerinant Centro įvaizdį ir stiprinant viešuosius ryšius. 
 
Uždaviniai: 
 
 1. Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo   vaikų ir jaunimo  švietimo organizavimas. 
 2. Meninės, pažintinės, kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas, renkantis įvairias, mokinių 
poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas. 
 3. Centro įvaizdžio ir viešujų ryšių stiprinimas. 
 
2. Tikslas. Tobulinti esamas ir plėsti Švietimo ir sporto paslaugų centro teikiamų neformaliojo 

švietimo paslaugų formų pasiūlą. 
 
Uždaviniai: 

1. Padidinti veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui kiekį. 
2.Efektyviai išnaudoti  būrelių vadovų, kvalifikaciją trenerių intelektinį ir organizacinį 
 potencialą, kelti kvalifikaciją ir  veiklos motyvaciją. 
3.Išplėtoti ir patobulinti vasaros poilsio  organizavimą. 

1.Tikslas. Sudaryti sąlygas Ignalinos vaikams ir jaunimui ugdytis ir leisti laisvalaikį pagal 
kokybiškas neformaliojo švietimo programas. 
 

 
 

Uždaviniai  Veikla Data Atsakingi 
vykdytojai 

Pastabos  

1.Uždavinys. Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo   vaikų ir jaunimo  švietimo 
organizavimas. 
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 1 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. 

 2022-2023m 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

 
 
 

 
 

1.2.Saviraiškos 
ugdymo 
programų,atitin
kančių 
šiuolaikinius 
mokinių 
poreikius  
atnaujinimas,ko
regavimas ir 
naujų rengimas 
ir jų  pasiūlymas 
vaikams ir 
jaunimui  
Programų 
pritaikymas, 
atsižvelgiant į 
vaiko gebėjimus 

 2022-2023m. 
 
 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 
 

 

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

 2022-2023 m. Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 
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  1.4. Kaimo 
vietovėse 
gyvenančių 
mokinių 
pavežėjimo į 
užsiėmimus 
organizavimas. 

2022-2023 m. Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

  

  1.5. 
Socializacijos, 
sveikatinimo, 
sporto, meninio 
ugdymo ir kitų 
projektų, 
programų 
rengimas, 
paraiškų 
įvairiems 
fondams 
teikimas, 
projektų 
įgyvendinimas. 
 

Per mokslo 
metus 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

 

  1.6. Formalųjį 
švietimą 
papildančio ir 
neformaliojo 
švietimo 
projektų/ 
programų 
papildomiems 
veiklų   
finansavimo 
konkursams 
rengimas ir 
dalyvavimas 
konkursuose. 

 Per mokslo 
metus 

Administracija, 
būrelių vadovai,  
sporto treneriai 

 

2.Uždavinys: Meninės, pažintinės, kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas, renkantis 
įvairias, mokinių poreikius ir mokyklos galimybes atitinkančias formas.  
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  2.1.Teminių ir 
užsakomųjų 
edukacinių 
programų 
organizavimas 
ir vykdymas. 
 

Per mokslo 
metus 
 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

  
 

  2.2.Renginių, 
mokinių 
pasiekimų 
pristatymas 
miesto ir rajono 
bendruomenėms 

2023 m. 
gegužė 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

 

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

Pagal renginių 
planą 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 

 

3.Uždavinys. Centro įvaizdžio  ir viešųjų ryšių stiprinimas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.1.Atnaujina
mos ugdymui 
skirtos 
priemonės, 
kabinetai, 
kuriama jauki 
kūrybai 
pritaikyta 
aplinka. 
 

2022-2023 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administracija, 
sporto treneriai, 
būrelių vadovai 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2. Pagal 
galimybes ir 
turimas lėšas  
atnaujinama 
techninė ir 
kompiuterinė 
įranga . 

Per  
mokslo metus 

Administracija  
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 3.3.Reguliaria
i analizuojama 
mokymo 
priemonių 
būklė ir  
poreikis. 

2022-2023 m. Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 

  3.4.Centro 
interjero 
tvarkymas, 
apipavidalini
mas,  
gerinamos 
Centro vidaus 
erdvės . 

Per mokslo 
metus 

Dailės studija, 
keramikos būrelis 

 
 
 
 

  3.5. Centro 
veiklos 
informacijos 
sklaidos 
plėtojimas 

2022-2023 m. Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 
 
 

  3.6. 
Bendradarbiau
ti su 
žiniasklaida,  
įdiegiamos 
modernios 
informacinės 
technologijos. 

2022-2023 m. Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 

 
2 TIKSLAS : Tobulinti esamas ir plėsti Švietimo ir sporto paslaugų centro teikiamų 

neformaliojo švietimo paslaugų formų pasiūlą. 
 
 
1. Uždavinys. Padidinti veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui kiekį. 
 
  1.1. Naujų 

neformaliojo 
švietimo 
programų 
pasiūla, 
atsižvelgiant į 

2022-2023m. Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 
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mokinių 
poreikius, 
amžių, veiklos 
paklausą. 

 . 1.2.Netradicin
ių renginių, 
būrelių 
užsiėmimų, 
skatinant 
pedagogų 
bendradarbiav
imą ir 
savitarpio 
pagalbą 
organizavimas
. 

2022-2023m. Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 

  1.3. 
Sistemingas 
tėvų ir vaikų 
informavimas 
apie 
neformaliojo 
švietimo 
programas, 
laiką, vietą ir 
turinį. 

 Nuolat Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 

  1.4. 
Neformaliojo 
vaikų 
švietimo 
programų 
plėtojimas 
kituose rajono 
mokyklose. 

2022-2023m. Administracija  

  1.5. 
Trumpalaikių 
pažintinių 
projektų 
inicijavimas ir 
organizavimas
. 

Per metus Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 

  1.6.Mokinių 
pomėgių ir 
poreikių 
tyrimo 
organizavimas
. 

2022-2023m. Administracija  
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  1.7. Su 
mokiniais 
dalyvavimas 
kitų kultūros 
ir švietimo 
įstaigų 
organizuojam
uose 
renginiuose, 
konkursuose, 
festivaliuose, 
varžybose. 

Per metus Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto treneriai 

 

  1.8. 
Komunikacija 
su mokinių 
tėvais, 
pasirenkant 
pasiekimų 
pristatymo 
būdus ir 
formas pagal 
būrelio 
veiklos profilį, 
siekiant 
išsiaiškinti 
mokinių įgytų 
gebėjimų 
naudojimą 
praktikoje ir 
ateities 
poreikius 
programų 
tobulinimui. 

2022-2023 m. Administracija, 
būrelių vadovai, 
sporto trene 

 

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

 
 

2.1.Metodinės 
veiklos 
organizavimas 
gerinant 
būrelių 
vadovų, 
sporto trenerių 
pasirengimą, 
aktyvių 
ugdymosi 
metodų 
taikymas 
užsiėmimuose 

Per mokslo 
metus 

Administracija  
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  2.2.Kvalifikac
ijos 
tobulinimo 
renginių, 
seminarų, 
kursų, 
edukacinių 
išvykų 
organizavimas 
mokytojams. 
 

Per mokslo 
metus, pagal 
Centro veiklos 
planus 

Administracija  

  2.3.Bendrų 
kūrybinių 
projektų 
veiklos 
organizavimas 
Centro 
bendruomenei 

Per mokslo 
metus 

Administracija  

 . 2.4.Bendrų 
ugdytinių 
parodų 
organizavimas 
Centro 
bendruomenei
. 

Per mokslo 
metus 

Administracija  

                          3. Uždavinys.  Išplėtoti ir patobulinti vasaros poilsio  organizavimą. 

  3.1. Dieninių  
sporto 
stovyklų 
organizavimas  
 

 

Birželis- 
rugpjūtis 

Administracija  

  3.2.   
Nakvynės 
paslaugos 
Centro ir 
Ignalinos 
savivaldybės  
organizuojam
ų projektų 
dalyviams.  

Birželis- 
rugpjūtis 

Administracija  
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                 11. 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 gebėjimus, ugdyti gebėjimą vertinti save ( dailės studija,  
keramikos būrelis, jaunimo  muzikos grupė ,, Spurr‘‘ 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  
bendradarbiavim,  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. 

 

 
                       12. 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 
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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 Atsakinga už 
viešuosius pirkimus, 
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 

Atsakinga už 
Švietimo ir sporto 
paslaugų centro 
interjero 
apipavidalinimą. 
Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos  
narė 

7. Nijolė Žygienė Jaunučių, jaunuolių  
mergaičių, jaunių  
grupių   šokių 
kolektyvų   
,,Lelijėlė“ vadovė 

  

8. Jolita Bužinskienė Keramikos  būrelio  
vadovė 

Ignalinos švietimo ir 
sporto paslaugų centro  
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   
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16. Karolis Baltakis Sporto treneris 
II kategorija 

Mokytojų atestacinės 
komisijos sekretorius 
darbo grupės narys, 
sekretorius 

 

17.   Inga       Češulienė Sporto trenerė II 
kategorija 
 

  
 
 

18. 
 

Dovilė Mikoliūnaitė Sporto trenerė II 
kategorija 
 

  
 

19. Kazimiera Strolienė Sporto trenerė II 
kategorija 
 

  
 
 

20 Aušra Čeponienė Sporto skyriaus 
specialistė- 
metodininkė 

Mokytojų atestacinės 
komisijos narė 

Ignalinos rajono 
savivaldybės tarybos 
narė 

21 Olksandr Fedurtsya Šachmatų būrelio 
vadovas 

  

 
 
 

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

 kėlimo kursuose. 

                                                                                        būrelių vadovai, sporto treneriai  

                                                                                                                                                                                                                                                        

2.  Dalyvauti respublikiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

 pagal iš anksto pasirinktas programas. 

                                                                                         būrelių vadovai, sporto treneriai 

          per mokslo metus                                                                                                             

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, 

      atsižvelgiant  į perspektyvinę atestacijos   programą. 
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                                                                                     Direktorius,   

                                                                                      atestacinė komisija 

 

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

atsižvelgiant  į perspektyvinę atestacijos programą. 

 

                                                                                       Direktorius, 

                                                                                       atestacinės komisijos  sekretorius                                                                                                                   

                                          

                          

                          14.    Mokytojų tarybos veiklos planas 
                                             2022-2023 m.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  gerosios 

patirties sklaidos klausimus. 

3.Aptarti  ugdymo proceso nuotoliniu  būdu rezultatus, neformaliojo vaikų švietimo 2021-2022 m.m.   

veiklos analizę . 

 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai Laukiami 
rezultatai 

1. Ignalinos rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centro 2021-2022 m. m . 

veiklos analizė ir uždaviniai naujiems 

mokslo metams. Švietimo politikos 

prioritetai ir aktualijos 2022-2023 m. m. 

Švietimo ir sporto paslaugų  centro tikslų 

ir uždavinių aptarimas 2022-2023 m. m. 

Ugdymo plano bei metinės veiklos 

programos aptarimas. 

 

2022-08-

31 

D.Mikėnas 

T.Leškevičienė 

J. Paslauskas 

V.Bagdonienė 

Būrelių vadovai, 

treneriai, 

mokytojai  

aptars 2021-

2022 m. m. 

veiklą, 

susipažins su 

švietimo 

politikos 

prioritetais. 
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IRŠSC tikslais 

ir uždaviniais  

savo darbe 

vadovausis 

ugdymo planu 

bei metinės 

veiklos 

programa. 

2.  Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo 

naujovės 2022-2023 m. 

Kontaktinio ir nuotolinio ugdymo taikymas 

ugdymo procese, problemos. 

2022-11-

24 

Vita Bagdonienė Būrelių vadovai, 

treneriai, kiti 

darbuotojai bus 

supažindinami 

su viešųjų 

pirkimų tvarka 

ir atsiskaitymu. 

3. 
 
 
 

Sportinės veiklos  vykdymas rajone, 

mokinių užimtumo, laisvalaikio  

organizavimo  klausimai. 

 

2023-03-

14 

Jonas Paslauskas 

Tatjana 

Leškevičienė  

Sporto treneriai  

Sportinės 

veiklos analizė, 

tikslai, 

uždaviniai   

 
4. 

Formalųjį vaikų švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo ugdymo  2022-2023 

m. m. veiklos analizė. Mokinių užimtumas 

vasarą, sporto stovyklų organizavimas. 

Ugdymo plano, veiklos plano projektų 

svarstymas. 

 

 

 

2023-06 Jonas Paslauskas 

Tatjana 

Leškevičienė  

Darginas 

Mikėnas 

Vita Bagdonienė 

Būrelių vadovai, 

treneriai  bus 

supažindinti   su  

Centro veikla, 

pasiekimais, 

problemomis,  

vasaros 

užimtumo  

organizavimu. 

Bus 

nagrinėjamas 

ugdymo plano ir 

veiklos 

programos 

projektai. 

 
 

                                         15. Švietimo ir sporto paslaugų centro 
                                                     tarybos darbo  planas 
                                                         2022-2023 m. m. 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai Laukiami 
rezultatai 

1. Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų 

centro 2022-2023 m. m. veiklos plano 

2022- 08-

31 

IRŠSPC taryba Suplanuoti 

IRŠSPC veiklą  
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sudarymas 2022-2023  

mokslo metams. 

2. 
 
 
 
 

Ignalinos švietimo ir sporto paslaug centro 

ugdymo plano  ir veiklos programos 2022-

2023 m. m.  projekto svarstymas 

 

2022-09-

15 

IRŠSPC taryba Apsvarstytas 

ugdymo planas 

2022-2023 m.m. 

3. Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų centro 

tarybos sudėties patvirtinimas.         

Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų centro 

veiklos plano ir  ugdymo plano 2022-2023 

m. m  tvirtinimas  

 

2022-09-

21 

IRŠSPC taryba Patvirtinti 

Ugdymo ir 

Veiklos planai. 

4. Mokinių, lankančių formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo užsiėmimus, atleidimo 

nuo   mokesčių svarstymas. 

 

2022-11  IRŠSPC  taryba Mokiniai 

lankantys 

formalųjį 

švietimą 

papildantį ir 

neformalųjį 

ugdymą atleisti 

nuo mokesčio 

5. IRŠSPC direktoriaus metinių užduočių 

įvykdymo vertinimas. 

2023 m.-

01 

IRŠSPC taryba Įvertintos 

direktoriaus 

metinės 

užduotys 

6. Išklausyta  ir įvertinta 2022 metų 

direktoriaus veiklos ataskaita 

2023-03 IRŠSPC taryba  

7. Mokesčių surinkimo už būrelius 

svarstymas. 

 

2023 m.-

05 

IRŠSPC taryba Mokesčiai už 

būrelius 

tvarkingai 

įnešami ir  

surenkami. 

8. Ignalinos  švietimo ir sporto paslaugų 

centro  ugdymo ir veiklos planų  2023-2024 

m. m.   projektų svarstymas. 

 

2023 m.-

06 

 IRŠSPC taryba Ugdymo plano 

ir veiklos 

programos 

projektai  bus 

apsvarstyti. 

9. Neformaliojo ugdymo pažymėjimų įteikimo 

mokiniams svarstymas. 

 

2023 m.-

06 

IRŠSPC taryba Bus svarstomas 

neformaliojo 

ugdymo 

pažymėjimų 

įteikimas 
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mokiniams 

10. Pajamų ir išlaidų sąmatos už 2022 m. 

įvykdymas ir perspektyvų numatymas 2023 

metams 

2023-01 IRŠSPC taryba Apsvarstyta ir 

patvirtinta 

pajamų ir 

išlaidų sąmata 

11. Mokinių ir tėvų savitarpio pagalbos 

organizavimas 

Per visus 

mokslo 

metus 

IRŠSPC taryba Dalyvavimas 

renginiuose ir jų 

parama jiems. 

 

12. Ūkinės- finansinės IRŠSPC veiklos 

aptarimas 

2023-04 IRŠSPC taryba  

 
 

16.  Direkcinių pasitarimų 2022-2023 m.m. planas 
 

 
1. Rajoninių renginių organizavimas ir formalųjį švietimą      09 mėn.                        Direktorius   
papildančio  ir neformaliojo ugdymo grupių veikla 
 2022-2023 m.m. 
2. Sporto trenerių darbo krūvio paskirstymas,                         09 mėn.              Metodininkė    
2022-2023 m. m. sporto skyriaus darbo plano 
 tvirtinimas. 
3. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo                            10 mėn.                    Metodininkė 
programų bei teminių planų pateikimo klausimai,  
projektinės veiklos aptarimas. 
4.Individualios mokinių pažangos stebėjimas                        10 mėn.   Metodininkė 
ir  fiksavimas.   
                                                                                                                    
5.Internetinio puslapio atnaujinimo ir priežiūros                  11 mėn. 
   klausimai.                                                                                                        Direktorius 
                                                                                                                            Metodininkė 
6. Sportinių varžybų organizavimo klausimai                      11 mėn.                             Sporto skyrius 
 
7. Dėl rajoninių olimpiadų (matematikos,         12 mėn.                            Metodininkė 
fizikos, chemijos, biologijos ir kt.) organizavimo. 
 
8. Meninio skaitymo konkurso organizavimas.              12 mėn.                           Metodininkė 
  
  
9. Viešųjų pirkimų tvarka ir vykdymas IRŠISC         01mėn.                                                                      
                                                                                                              Metodininkė   
 
10. Matematikos konkurso „Kengūra-2023“,                   01 mėn.                         Metodininkė 
užsienio kalbų olimpiadų organizavimas. 
 
11. Centro erdvių apipavidalinimas.                           01-02 mėn                      Metodininkė                        
                                                                                                                     dailės  mokytojai                                                                                                  
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12. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos 
 konkurso,,Tramtatulis“                                             02.mėn.                             Metodininkė            
organizavimo klausimai. 
 
13.  Rudens, žiemos sportinių varžybų        02 mėn.                       Sporto skyriaus  
                                                                                                                   vedėjas 
       rezultatų aptarimas. 
 
14. Jaunųjų dainininkų festivalio „Mažoji      03 mėn.                        Metodininkė 
žvaigždutė“ organizavimo klausimai. 
 
 
 
15. Rajono mokinių asociacijos veiklos      03 mėn.                       Metodininkė    
aptarimas. 
 
16. Rajoninių mokinių vaizduojamosios  
 ir taikomosios dailės parodų                                    04 mėn.                               Metodininkė 
 organizavimo klausimai. 
 
17.Gyventojų ir turistinių grupių priėmimo     04 mėn.                               Metodininkė  
     klausimai. 
 
18. Pasiruošimas  Vaikų gynimo                               05 mėn.                       Metodininkė                                                      
dienos šventei. 
 
19. Vasaros poilsio organizavimo klausimai.    06 mėn.                           Metodininkė  
 
                     
 

                        17.   Metodinės veiklos  planas  2022-2023 m.m 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 
Savivaldos  
Pedagoginė pagalba. 
Ugdymo turinio aktualizavimas ( švietimo naujovės, edukacinė aplinka ir kt.). 
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. 
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    4. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą,stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, 
        ugdyti kūrybiškumą. 
                                                                                                   

                                                                                                                                  

 1.Metodinio darbo planavimas.               2022-09-07                                     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 
         

4. Dailės mokytojams, būrelių vadovams dėl rajoninių moksleivių parodų organizavimo 
           2022- 20223m.m. 

2022-09-12 
    N.Trinkūnienė 
    J.Bužinskienė 
    T.Leškevičienė 

 
         5. Sporto treneriams ,, Rajoninių, respublikinių,tarptautinių varžybų organizavimo  klausimai“ 
 
                                   2022-11-12                                                               J. Paslauskas 

                                                                                                                                A.Čeponienė                                                                    
   
         6. Matematikos, filosofijos, fizikos, chemijos, biologijos mokytojams dėl rajoninių  
          olimpiadų organizavimo. 
                                        2022-12-15                                                V.Bagdonienė                                                   

7. Vokiečių, technologijų mokytojams dėl rajoninių olimpiadų organizavimo. 
 

    2023-01-20                     V.Bagdonienė  
8. Rusų kalbos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, geografijos mokytojams  
dėl olimpiadų organizavimo. 

                                                   2023-02-12          V.Bagdonienė  
 
         9.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, literatų būrelių vadovams 

 „Meninio skaitymo konkurso‘‘ aptarimas. 
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                                                      2023-02-15                                                      V.Bagdonienė 
        10. Informatikos mokytojams. Rajoninis kompiuterinių kūrybinių darbų konkursas 

 „Mano pasaulio spalvos“. 
 

                                             2023-04-22     V.Bagdonienė  
 
        11. Muzikos mokytojams.  Pasiruošimas  rajoniniam  jaunųjų dainininkų  festivaliui 

 ,,Mažoj   žvaigždutė“ bei liaudies kūrybos atlikėjų konkursui,,Tramtatulis“. 
 

                                               2023-03-03     T. Leškevičienė 
  
      12. Rajono mokinių asociacijos nariams. Rajono mokinių asociacijos veiklos  
              aptarimas. 

 
2023-05-17     T. Leškevičienė 
 

       13. Sporto treneriams ,,Sportinės veiklos aptarimas“. 
 

2023-05-05                                                  J.Paslauskas 
                                                                       A.Čeponienė  

               
        14. Būrelių vadovams, treneriams ,,Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo 
         veiklos analizė “  . 
    2023-06-09                D Mikėnas 
          T. Leškevičienė 
  
                            

                                     18. 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. 

2022-10-05                                       Asociacijos vadovė, 
                                    Asociacijos pirmininkas 

 
*   Patvirtinti rajono mokinių asociacijos darbo planą 
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                                           2022-11-25                                                   IRMA nariai 
                               Asociacijos pirmininkas 
 

 *  Organizuoti mokymus rajono mokinių asociacijos nariams 
2022-2023 m. m                       Asociacijos vadovė 

                               Asociacijos pirmininkas 
  
          * Medžiagą apie rajono mokinių asociacijos  veiklą  teikti  laikraščiams  „Mūsų Ignalina“, 
          ,,  Ignalinos diena‘‘,atnaujinti internetinį puslapį, dalintis veikla,, Facebook‘‘ bei ,,Instagram‘‘ 
             paskyrose. 
 

per mokslo metus                                         Asociacijos   vadovė                     
                                      Asociacijos pirmininkas     

 
* 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  
                                         2022-2023 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. 
 
Uždaviniai: 

1.Nuolatinis bendravimas su savivaldomis, pagalba, priežiūra. 
2. Pilietiškumo akcijų vykdymas, svarbių švenčių, datų minėjimas. 
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. 
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Veikla Data Metodai/priemonės 

Galimi 

finansiniai 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

Darbų 

atlikimo datos 

ir atsakingi 

asmenys 

                                                                           SPALIS 

Mokinių 
savivald
ų 
rinkimin
is  
pasitari
mas 

2022-10-
05 

Pirmininko metinė 
atskaita, 
tvirtinimas, naujo 
pirmininko 
rinkimai, 
balsavimas, 
rezultatai, diskusija 

IRMA 
fondas, 
parduotuvė 
,, Danalta‘‘ 

 

Išrinktas naujas 
pirmininkas, 
patvirtinta ataskaita, 
bendravimas, 
dalyvauja 3 
savivaldos. 

Abigailė 
Baublytė 
Gintautė 
Šriūbėnaitė 

Naujokų 
priėmim
as 

2022-10-
17-25 

Internetinė 
registracijos forma 

- Suformuota nauja 
IRMA komanda  

 

Vadovų 
klubas 
 

2022-10-
25 
 

Diskusija, darbo 
grupių 
prisistatymas, 
darbas darbo 
grupėse  
 

IRMA 
fondas, 
parduotuvė 
“Danalta“ 

 

3dalyvaujančios 
savivaldos, išsikeltos 
problemos,  praėjusių  
mokslo metų ir darbo 
pradžios aptarimas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

Komand
os 
formavi
mas 

2022-10 Mokymai, 
susirinkimai, 
neformalūs 
susirinkimai 

- Komandos 
formavimas, patirties 
perdavimas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

Susitiki
mas su 
Atvira 
jaunimo 
erdve 

2020-10-
27 

Susitikimas su 
Atvira jaunimo  
erdve, renginių 
aptarimas, 
prisistatymas 

- Artimesnis ryšys su  
IAJE , susipažinimas.  

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

LAPKRITIS 

Mirusiųj
u 
atminim
o diena 
 
 
 

2022-11-
01 
 
 
 

 Žvakučių 
uždegimas ant 
apleistų kapų 
 
 
 

IRMA 
fondas 
 
 
 

Pilietiškumo 
skatinimas, 
prasmingas mirusiųjų 
pagerbimas 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
 
 

Akcija 
„Padėk 
beglobia
m 
gyvūnui‘ 
 

2022-11- 
 

Maisto gyvūnams 
supirkimas, 
aukojimas 
prieglaudoms 
 

IRMA 
fondas 
 

Bendradarbiavimas su 
Ignalinos Česlovo 
Kudabos gimnazija, 
gyvūnų prieglaudų 
parėmimas 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
 

Savanori
ų 
mokyma
i 

2022-11-
24 
 

Mokymai, darbo 
grupės, diskusija  
 

IRMA 
fondas 
 

Naujų kompetencijų 
įgijusi, artimiau su 
veikla susipažinusi, 
IRMA komanda 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
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Vadovų 
klubas 

2022-11-
22 

Diskusija IRMA 
fondas 

3dalyvaujančios 
komandos,išgryninta 
nuomonė, 
bendravimas su 
savivaldomis 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
 

GRUODIS  

Vadovų 
klubas 
 

2022-12-
08 
 

Diskusija,kalėdinės 
akcijos aptarimas  

IRMA 
fondas, 
,,Danalta‘‘ 
parduotuvė 

 

3dalyvaujančios 
komandos, išgryninta 
nuomonė, 
bendravimas su 
savivaldomis  

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
 

Kalėdinė 
Akcija 

2021-12-
22 

Vykimas į 
Mielagėnų ir 
Didžiasalio globos 
namus 

IRŠSPC 
 

Bendradarbiavimas su  
rajono mokyklų 
savivaldomis  

Gintautė 
Šriūbėnaitė, 
Kamilė 
Filipavičiūtė 

                                                                          SAUSIS 

Sausio 
13 d. 
minėjim
as 

2023-01-
13 

Žvakučių 
uždegimas, visose 
rajono mokyklose, 
tylos minutė. 

IRMA 
fondas, 
Ignalinos 
rajono 
mokyklos 

Pagerbimas, datos 
paminėjimas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

Vadovų 
klubas 
 
 
 

2023-01-
20 
 
 
 

Susirinkimas, 
diskusija, 
pristatymai. 
 
 
 

IRMOS 
fondas 
 
 
 

Veiklios visos 3 
dalyvaujančios 
savivaldos, diskusijos  
grupėse, kurių metu 
išgauti temų 
atsakymai, susidaryta 
bendra nuomonė, 
bendravimas su 
savivaldomis, patirties 
perdavimas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

IRMA 
savanori
ų 
komando
s 
mokyma
i 
 

2023-01-
23 
 
 
 
 

Mokymai, diskusija 
su atvykusiais biuro 
atstovais 
 

IRMA 
fondas 
 
 
 
 

Savanorių 
kompetencijų įgijimas, 
komandos formavimas 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
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Ignalino
s rajono 
mokyklų
mokinių 
apklausa 
dėl 
aktualiau
sių 
problem
ų 

2023-01-
20-02-03 
 
 
 
 

Apklausa 
internetine forma 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

Padėties mokyklose  
išsiaiškinimas 
pasitelkiant bendrus, 
mokinių žymėtus 
rezultatus, rezultatų 
rekomendacijų 
siuntimas mokyklos 
savivaldoms, 
problemų sprendimų 
aptarimas savivaldose. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
 
 
 

Mokyma
i 
savivald
oms 

per 
mokslo 
metus 
 

Mokymai visoms 3 
savivaldoms 

IRMA 
fondas 

Patirties perdavimas, 
ryšių palaikymas su 
savivaldomis 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

Paskaita
diskusija  
apie 
savanory
stę 
Ignalino
s 
moksleiv
iams 

2023-01-
27 

Diskusija  IRMA 
fondas 

 Vertinga diskusija 
mokiniams, suteiktos 
žinios, patirties 
perdavimas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

VASARIS 

Litexpo 
studijų 
paroda 

2023-02- Vykimas į parodą 
Ignalinos švietimo 
ir sporto paslaugų 
centro autobusu 

IRŠSPC, 
IRMOS 
fondas 

Komandos 
formavimas, 
savanorių įgytos 
žinios apie studijas 

Tatjana 
Leškevičienė  
Gintautė 
Šriūbėnaitė 

LMS 
žiemos 
forumas 

2023-02- Vykimas į forumą IRŠSPC Tikslingai praleistas 
laikas, stipri, 
kompetetinga IRMA 
komanda 

Gntautė 
Šriūbėnaitė ir 
kt. savivaldų 
nariai 

Valentin
o dienos 
minėjim
as 

2023-02-
10 

Renginys, 
koncertas 

IRŠSPC, 
IRMA 
fondas 

Didėlio susidomėjimo 
sulaukęs tradicinis 
renginys. 

Gntautė 
Šriūbėnaitė ir 
kt. savivaldų 
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nariai 

Vasario 
16 
progos 
protmūši
s 
 
 
 
 

2023-02-
15 
 
 
 
 
 

Protmūšis restorane 
,,Žuvėdra‘‘ 
 
 
 
 
 
 

IRMA 
fondas, 
restoranas 
,,Žuvėdra‘‘ 
 
 
 

Didelio susidomėjimo 
sulaukęsrenginys, 
apdovanoti 
laimėjusieji protmūšį, 
vasario 16  dienos 
minėjimas. 

Gntautė 
Šriūbėnaitė ir 
kt. savivaldų 
nariai 
 

 

KOVAS 

Karjeros 
savaitė 
 
 
 
Ataskaiti
nis 
vadovų 
klubas 
 
 
 

2023-03 
 
 
 
 
2023-03 
 
 

Praktika 
moksleiviams 
Ignalinos  įmonėse  

IRMA 
fondas 
IRŠSPC 

 

IRMA 
fondas 
 Parduotuvė 
,,Danalta‘‘ 

 

 

 

 

 

Turininga, vertinga, 
naudinga praktika 
moksleiviams 
Ignalinos įmonėse.  
 
Ataskaitos tvirtinimas, 
3 dalyvaujančios 
savivaldos, išgirstos 
pastabos, pasiūlymai 
 
 

Gntautė 
Šriūbėnaitė ir 
kt. savivaldų 
nariai 
 
Gntautė 
Šriūbėnaitė 

 

IRMA 
komand
os 
apsilank
ymas   
„Carite“  

2023-03 Bendravimas, 
dovanos „Carito“ 
vaikams, IRMA 
pristatymas, 
žaidimai 

IRMA 
fondas 

Pilietiškumo 
skatinimas, 
bendradarbiavimas su 
„Caritu“, naudingas ir 
prasmingas 
apsilankymas. 

Gntautė 
Šriūbėnaitė ir 
kt. savivaldų 
nariai 
 

 

Žemės 
dienos 
minėjim
as 
 

2023-03-
17 
 
 

Akcija, minėjimas, 
protmūšio 
organizavimas  

IRMA 
fondas 
 

Prasmingas dienos 
minėjimas.  

Gntautė 
Šriūbėnaitė 

 

 

BALANDIS 

Vadovų 

klubas 

 

2023-04-

06 

 

Diskusija, 

susirinkimas  

 

IRMA 

fondas 

 

Aktyvios, veiklios 

visos 3 dalyvaujančios 

savivaldos, 

Gintautė 

Šriūbėnaitė 
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suformuota bendra 

nuomonė. 

Akcija 

„Darom“ 

2023-04 IRŠSPC IRMA 

fondas 

Pilietiškumo 

skatinimas, Ignalinos 

miesto parko 

tvarkymas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

LMS 
pavasari
o 
forumas 

2023-04 Vykimas į forumą  Kompetencijų įgijusi 
IRMA komanda 

Gintautė 

Šriūbėnaitė 

Ignalino
s 
moksleiv
ių 
apdovan
ojimai 
 
 
 
 

2023-04-
14 
 
 
 
 

Renginys IRŠSPC, 
kandidatų 
pristatymas, 
apdovanojimai, 
skulptūrėlių 
įteikimas,  
 
 

 IRŠSPC 
,,Danalta‘‘ 

IRMA 
fondas 

 

Didelio susidomėjimo 
sulaukęs renginys, bus 
apdovanoti geriausi 
rajono mokiniai 

Gintautė 
Šriūbėnaitė ir 
kt. savivaldų 
nariai 

GEGUŽĖ 

Protmūši
s 
 

2023-05 
 

Protmūšis restorane 
,,Žuvėdra‘‘ 
 

,,Danalta‘‘ 
 

Naudingas renginys, 
didelis susidomėjimas,  
laimėtojai apdovanoti.  

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

BIRŽELIS 

Susitiki
mas su 
mokiniai
s iš 
Lenkijos 

2023-06- Susitikimas, 
prisistatymas, 
žaidimai, 
bendravimas 

 Bendradarbiavimas 
Serocko miesto 
moksleiviais. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

Paskutin
is 
mokslo 
metų 
Vadovų 
klubas  

2023-06 Diskusija, 
susirinkimas metų 
veiklos aptarimas,  

IRMA 
fondas , 
parduotuvė 
,,Danalta‘‘ 

3 dalyvaujančios 
savivaldos, aktyvios 
diskusijos. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

LIEPA 

LMS 

vasaros 

forumas 

2023-07 Vykimas į forumą IRMA 

fondas 

 Gintautė 
Šriūbėnaitė 

RUGPJŪTIS 

IRMA 
savanori
ų 
susitikim

2023-08 
 
 
 

Susitikimas, 
ateinančių metų 
veiklos aptarimas, 
diskusija 

- 
 
 
 

Patirties perdavimas, 
kandidatuojančių 
pirmininkų ruošimas. 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 
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as 
 
 

 
 

Ruošima
sis  
jaunimo
gyvos 
muzikos 
festivali
ui 
,,Osmos
as-15‘‘ 

2023-
09.10 

Festivalio 
aptarimas, 
pasidalijimas 
darbais, jaunimo 
grupių paieška ir 
kt. 

Projektas ir 
remėjai 

Jaunimo muzikos 
klausymas, 
bendravimas, naujų 
pažinčių atradimas 

Gintautė 
Šriūbėnaitė 

 

  

 19.  Rajoninių renginių moksleiviams  planas 

2022-2023 m. m.   

 
 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

Parodos   
      Rajoninė vaizduojamosios dailės mokinių darbų paroda 2023-06-

01-22 
T. Leškevičienė 
N.Trinkūnienė 
J.Bužinskienė 

Rajoninė  taikomosios dailės mokinių darbų paroda 2023-06-
01-22 

T. Leškevičienė 
N.Trinkūnienė 
J.Bužinskienė 

 Festivaliai, šventės, konkursai, olimpiados   
Rinkimai į rajono mokinių asociaciją (mokyklose) 2022-09 T.Leškevičienė 
Rajono mokinių asociacijos tvirtinimas, pirmininko rinkimai 2022-10 T.Leškevičienė 
Rajoninė informatikos olimpiada 8-12 kl. mokiniams 2022-12 V. Bagdonienė 
Anglų  kalbos olimpiada 10-11 kl.  mokiniams 2023-01 V. Bagdonienė 
Rajoninis Jaunųjų filologų konkursas 2023-01 V. Bagdonienė 
Chemijos  olimpiada 9-12 kl. mokiniams 2023-01 V. Bagdonienė 
Biologijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams 2023-01 V. Bagdonienė 

 Lietuvių  kalbos ir  literatūros olimpiada 9-12 kl. mokiniams 2023-01 V. Bagdonienė 
 Fizikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams 2023-01 V. Bagdonienė 
 Matematikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams 2023-01 V. Bagdonienė 
 Rajoninis  meninio skaitymo konkursas 2023-02 V. Bagdonienė 
 Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas 2023-02 V. Bagdonienė 
 Istorijos olimpiada  10-12 kl.  mokiniams 2023-02 V. Bagdonienė 
 Rusų kalbos ir literatūros  olimpiada 11 kl. mokiniams 2023-02 V. Bagdonienė 
 Dailės olimpiada 8-12 kl. mokiniams 2023-02 V. Bagdonienė 
 Konkursas „Lietuvos  kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 2023-03 V. Bagdonienė 
 Anglų kalbos  konkursas 9 kl. mokiniams 2023-03 V. Bagdonienė 
 Technologijų olimpiada 7-12 kl. mokiniams 2023-03 V. Bagdonienė 
 „Pasaulio pažinimo“  olimpiada  „Mano gaublys“ 2-4 kl. mokiniams 2023-03 V. Bagdonienė 
 Geografijos olimpiada  „Mano gaublys“ 6-8 kl. mokiniams 2023-03 V. Bagdonienė 
 Geografijos olimpiada  „Mano gaublys“ 9-12kl. mokiniams 2023-03 V. Bagdonienė 
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 Geografijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams 2023-03 V. Bagdonienė 
 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2022“ 2023-03 V. Bagdonienė 
 Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkurso ,,Tramtatulis‘‘ rajoninis turas 
2023-03,04 T.Leškevičienė 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 
konkurso ,,Tramtatulis‘‘ regioninis turas 

2023-04 T.Leškevičienė 

 Geografijos olimpiada 7-8 kl. mokiniams 2023-04 V. Bagdonienė 
 Matematikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams 2023-04 V. Bagdonienė 
 Matematikos olimpiada 3-4 kl. mokiniams 2023-04 V. Bagdonienė 
 Konkursas „Ką žinai apie  Lietuvos kariuomenę“ 2023-04 V. Bagdonienė 
 Biologijos olimpiada 5-8 kl. mokiniams 2023-04 V. Bagdonienė 
 Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas 2023-04 V. Bagdonienė 
 Rajoninis jaunųjų dainininkų festivalis ,,Mažoji žvaigždutė‘‘    2023-04,05 T.Leškevičienė 

L.Kuksėnienė 
 Rajoninės mokinių ,,Šviesoforo‘‘ varžybos 2023-04 H.Rudakas 
 Rajoninis Šv. Rašto dailyraščio konkursas 2023-05 V. Bagdonienė 

A. Urbonienė 
 Rajoninis konkursas „Fizika aplink mus“ 2023-05 V. Bagdonienė 

A. Medzevičius 
 

 

 
 20.  Ugdymo proceso stebėsenos ir kontrolės  planas 

                                        2022-2023 m.m. 
 

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

 
 
2022-10 
2022-11 
2023-02 
2023-04 
2023-05 

 
Administracija  
 
 
 

 
Būrelių vadovai, 
sporto treneriai 
laikosi formaliojo 
vertinimo tvarkos 
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vykdymas. 

2. Formalųjį švietimą 
papildančio  ugdymo  ir 
neformaliojo švietimo 
programų stebėjimas. 
Stebėjimo tikslas- stebėti 
užsiėmimų lankomumą ir 
programų vykdymą. 

2022-10 
2022-12 
2023-03 
2023-05 

T. Leškevičienė 
J. Paslauskas 

Programas 
pasirinkę 
mokiniai lanko 
užsiėmimus. 
Užsiėmimai 
vedami pagal 
patvirtintas 
programas 

3. Aktyvių mokymo metodų 
stebėjimas užsiėmimuose. 
Tikslas- kokie mokymo 
metodai taikomi 
užsiėmimuose. 

2021-11 
2023-02 

T. Leškevičienė 
J. Paslauskas 

Taikomi aktyvaus 
mokymo metodai 

4. Planų ir programų 
derinimas ir tvirtinimas. 

2022-09-
15 

T. Leškevičienė 
J. Paslauskas 

Planai ir 
programos bus 
parengtos 

5. Mokinių sutarčių sudarymo 
patikra. 

2022-10-
11 

Administracija  
 

Būrelių vadovų ir 
sporto trenerių 
sutartys 
sutvarkytos 

6. Internetinėje svetainėje 
skelbiamos informacijos 
teisingumo patikra. 
 

2022-10 
2023-03 

Administracija  
 

Skelbiama 
teisinga ir tiksli 
informacija 

7. Sportinių treniruočių 
stebėjimas. 
Patikros tikslas-stebėti, 
kaip vyksta treniruotės. 

Per 
mokslo 
metus 

Administracija 
 

Treniruotės 
vyksta 
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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 

9. Neformaliojo ugdymo 
dienynų, grupių programų 
vykdymo kontrolė 
 

2022-10 
2023 -
02,03,05 
 

Administracija 
 
 
 

Programos 
vykdomos 
 
 
 

10.  Mokymo grupių apskaitos 
žurnalų tikrinimas. 

2022-12 
2023-03 
2023- 06 

Administracija 
 

Mokymo grupių 
apskaitos žurnalai 
tvarkomi 
 

          

                                       21.   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 kolektyvas ,,Lelijėlė‘‘ repetuoja Ignalinos kultūros centro salėje. 
Sporto grupių mokiniai sportuoja  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 arba neformaliojo  
ugdymo grupės  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: 9 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: 

 

 
 

22. Švietimo ir sporto palaugų centro 
 neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 

2022-2023 m. m. 
 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dailės 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

I gr. 
13.00- 
14.30 (2) 
 

I I gr. 
14.00-
15.30 

(2) 

I gr. 
13.00-
14.30 
(2) 

II gr. 
14.00-
15.30 
(2) 

III gr. 
14.00-  
15.30 
(2) 
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studija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nijolė 
Trinkūnie
nė 

28 10
3 

 
IV gr 
 
14.40 -
16.10 
(2) 
 
 
IV gr. 
 
16.15- 
17.45 (1) 
 

 

 
III gr. 
15.40-  
17.10 
(2) 
 

 

 

III gr. 
 
17.15 – 
18.00 
(1) 
 

 
 
 
 

 

III gr. 
14.40- 
16.10 
(2) 
 

 

 

III gr. 
 
16.15- 
17.00 
(1) 

IV gr. 
 
17.05-
18.35 
(2) 

 

 

IV gr. 
15.40-
17.10 
(2) 
 

 

 

IV gr. 
 
17.15- 
18.00 
(1) 

 

 

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

IV gr. 
 
16.25-
17.55 
(2) 
 

Dailės  
studija 
 
 
 
 

 
 
Keramika 

 
 
Jolita 
Bužinskie
nė 
 

 
 
 
24 

 
 
 
46 

I gr. 
12.00-
13.45 
IIgr. 
14.00-
14.45 
 
III gr. 
15.00-
15.45 

I gr. 
12.00  
12.45 
II gr. 
13.00- 
13.45 
 
 III gr. 
14.00-
14.45 
15.00-
15.45 
16.00- 
16.45 
17.00-
17.45 

II gr. 
15.00- 
15.45 
 
 
 
 
 III gr. 
16.00- 
16.45 
17.00-
17.45 

I gr. 
12.00- 
12.45 
II gr. 
13.00- 
13.45 
 
 III gr. 
14.00- 
14.45 
15.00-
15.45 
16.00-
16.45 

I gr. 
12.00- 
12.45 
II gr. 
13.00- 
13.45 
 
 III gr. 
14.00- 
14.45 
15.00-
15.45 
16.00-
16.45 

Keramik
os 
kabinetas 

 

Liaudies 
šokių 
kolektyvo 
„Lelijėlė“  
jaunių 
grupė. 
 

 
 
Nijolė  
Žygienė 

6 
(24) 

 37) 
 
 
10 

. 

 

14.30- 
16.00 

  

 

15.00-
16.30 
 

 
 
16.15-
17.45 

 

 
 

Ignalinos 
kultūros   
centro 
salė 

 

Liaudies 
šokių 
kolektyvo 
„Lelijėlė“  
jaunučių 
grupė. 

 
Nijolė   
Žygienė 

6 12 II gr. 
12.45-
14.15 

  II gr. 
 
14.30-
16.00 

II gr. 
 
14.50-
16.20 

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

Nijolė   
Žygienė 
 
 
 
 

5 12 17.00-

18.55
 

 17.00-

18.55 

  Ignalinos  
kultūros 
centro 
salė 
 

 

Liaudies 
šokių 
kolektyvo 
„Lelijėlė“   
mergaičių 
grupė. 
 

Nijolė   
Žygienė 
 
 
 
 

7 7   12.45-

14.40 

12.45-14.15 12.45-

14.40
 

Ignalinos  
kultūros 
centro 
salė 
 

 
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 
 

Krepšinis 
 
 

Domantas 
Pupinis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24
) 
 
8 
 
 
 
12 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1metų  
pradinio 
rengimo 
grupė 
15.40-
17.10 
 
2 metų 
pradinio 
rengimo 
grupė  
17.20-
18.50 
19.00-
20.00 
 
 
13.00-
14.30 
Didžiasali
o ,,Ryto“ 
gimnazijo
s Dūkšto 
skyrius 
 

1 metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
15.40-
17.10 
 
2  metų 
pradinio 
rengimo 
grupė 
17.20-
18.50 
19.00-
20.00 
 
 
 
 

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 
17.20-
18.50 
19.00-
20.00 
 
 
13.00-
14.30 
Didžiasali
o ,,Ryto“ 
gimnazijo
s Dūkšto 
skyrius 

 Ignalinos
Česlovo 
Kudabos 
gimnazij
os sporto 
salė . 
Ignalinos  
rajono 
švietimo 
ir sporto  
paslaugų 
centro 
treniruok
lių salė. 
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Šachmatai Oleksandr 
Fedurtsya 

3 8  13.50-
15.20 

 13.50-
15.20 

  

 

23. Švietimo ir sporto paslaugų centro 
 sporto skyriaus treniruočių laiko tvarkaraštis 

2022-2023 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), 
1metų 
meistriškumo 
ugdymo 
(Ignalina). 

12.25 – 
14.25 
 
14.45 – 
17.45 

 
 
14.45- 
17.45 

13.15-
15.15 
 
 15.35- 
17.00 

13.45- 
15.15 
 15.35-
17.35 
 
 
 

13.15 - 
15.15 
 
 
15.35 - 
17.35 

 

2. Kazimiera 
Strolienė 

Slidinėj
imas 

1 meistriškumo 
ugdymo,  
4 metų  
meistriškumo  
ugdymo 

12.30- 
15.00 
15.00-
18.30

 

12.30- 
15.00 
15.00-
18.30 

 

13.00 – 
15.00 
15.00-
19.00 

12.30- 
15.00 
15.00-
18.30 

12.30- 
15.00 
15.00-
18.30 
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3. Karolis 
 Baltakis 

Biatlon
as 

 1 metų 
meistriškumo 
ugdymo. 
4 metų 
meistriškumo 
ugdymo. 

12.30 – 
14.30 
15.00 – 
18.30 
 

12.30 – 
14.30 
15.00 – 
18.30 
 

13.30 -  
14.30 
15.00 –  
18.30 
18.30-
19.00 
šaudyma
s 

12.30 – 
14.30 
15.00 – 
18.30 
 

12.30 – 
14.30 
15.00 – 
18.30 
 

 
 

4. Vadim 
Stefanskij 

Biatlon
as 

2 metų  pradinio 
rengimo, 
2 metų pradinio 
rengimo, 
2 metų  pradinio 
rengimo 

13.00 – 
15.00 
 
16.00 – 
18.00 
 
18.00 -
20.00 
Didžiasa
lis 

13.00 – 
15.00 
 
15.00-
17..00 
 
17.00 – 
19.00 
 

13.00 – 
15.00 
 
15.00-
17..00 
 
17.00 – 
19.00 
 

13.00 – 
15.00 
 
16.0 0 – 
18.00 
 
18.00 -
20.00 
Didžiasa
lis 
 

13.00 – 
14.00 
 
14.00 
15.00 – 
15.00 – 
16.00 

 

 

 

5. Eugenijus 
Rakitinas 

Plauki
mas 

4 metų 
meistriškumo 
tobulinimo 

16.00-
17.00 
treniruo
klių salė  
16.00 – 
20.00 
baseinas 

16.00-
17.00 
treniruo
klių salė  
16.00 – 
20.00 
baseinas 

16.00-
17.00 
treniruo
klių salė  
16.00 – 
20.00 
baseinas 

16.00-
17.00 
treniruo
klių salė  
16.00 – 
20.00 
baseinas 

16.00-
17.00 
treniruo
klių salė  
16.00 – 
20.00 
baseinas 

 

 Dovilė 
Mikoliūna

itė 

Plauki
mas 

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

13.00 – 
15.00 

baseinas 
 

15.00 – 
17.00 

baseinas 
 

17.00 – 
19.00 

baseinas 
 

13.00 – 
15.00 

baseinas 
 

15.00 – 
17.00 

baseinas 
 

17.00 –
18.00 
18.00-
19.00 

baseinas 

13.30 – 
15.30 

baseinas 
 

15.30 – 
17.30 

baseinas 
 

13.30 – 
15.30 
baseinas 
 

15.30-
16.30 

treniruo
klių salė 

 

13.30 – 
15.30 
baseinas 
 

15.30-
16.30 

treniruo
klių salė 
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7. Inga 
Češulienė 

Dvirači
ai 

2 metų pradinio 
rengimo, 
 
 
2 metų 
meistriškumo  
ugdymo 

13.30 – 
15.30 
 
 
15.30-
17.30 

13.30 – 
15.30 
 
 
15.30-
17.30 

13.30 – 
15.30 
 
 
15.30-
18.30 

13.30 – 
16.30 
 
 

16.30-
18.30 

13.30 – 
15.30 
 
 

15.30-
19.30 

 

8. Česlavas 
Gotovskis 

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

  17.00 - 
19.00 

 
  15.00 - 

17.00 
 

13.30 -
15.00 

  17.00 - 
19.00 

 
  15.00 - 

17.00 
 

13.30 -
15.00 

17.00 
19.00 

 
 15.00 - 
17.00 

 
13.30 -
15.00 

  17.00 - 
19.00 

 
15.00 - 
17.00 

 
13.30 -
15.00 

  17.30 - 
19.30 

 
15.30 - 
17.30 

 
13.30 -
15.30 

 
 

 

9. Tadas 
Bernotas 

Futbola
s 

1  metų  
pradinio 
rengimo, 
2  metų  
pradinio 
rengimo, 
 
 
2  metų  
pradinio 
rengimo  

 
 
 
 
 

14.00 –  
 16.00 

 
 
 
 

16.00 
18.00 

16.00 – 
18.00 

 
14.00 
16.00 

 
 
 
 

18.00 
20.00 

16.00 – 
18.00 

 
14.00 
16.00 

 
 
 
 

18.00 
20.00 

16.00 – 
18.00 

 
14.00 –
16.00 

 
 
 
 

18.00 
20.00 

 
 
 

13.00-
15.00 

 
 
 
 
 
 

16.00-
18.00 

 

 
 

24.  Darbuotojų saugos  ir sveikatos tarybos darbo planas 

2022-2023 m. m. 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai 

 

Laukiami 

rezultatai 

 

1. Kabinetų ir kitų darbo 

vietų saugumo  

patikrinimas . 

2022-08,09 Petras Medeišis, 

Henrikas Rudakas 

Kabinetai ir kitos 

darbo vietos 

atitinka higienos 

normas. 
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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. 

 

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  
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25. Darbo su tėvais veiklos planas  

2022-2023 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. 

 

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. Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“. 
1.1.3. Rajoninė dainų ir šokių šventė. 
1.1.4.  Dailės, keramikos formalųjį  švietimą papildančio  
ugdymo grupių vaikų darbų parodos. 
1.1.5. Liaudies dailės konkursas ,,Sidabro vainikėlis“. 
1.1.6. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkursas ,,Tramtatulis“. 
1.1.7. Rajoninės  olimpiados, konkursai. 
1.1.8.  Įvairių sričių  sporto varžybų, čempionatų 

organizavimas. 

Pagal 
rajoninių 
renginių 
planą 

Vykdytojai 

 

 

2. Sportinės varžybos: rajoninės, respublikinės, tarptautinės 
(slidinėjimas, tenisas, futbolas, biatlonas,  dviračiai, 
plaukimas, krepšinis, šachmatai). 

Pagal 
rajoninių 
renginių 
planą 

Administracija, 
sporto skyriaus 
vedėjas, 
treneriai. 
 

3. Organizuoti tėvų apklausą ugdymo kokybės klausimais. Per 
mokslo 
metus 

Administracija, 
formalųjį  
švietimą 
papildančio 
ugdymo grupių 
vadovai, sporto 
treneriai. 
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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 

Administra   
cija, 
kompiuterių 
priežiūros 
specialistas  
S.Daugėla. 

 

                 26. Interjero apipavidalinimo grupės veiklos planas 

2022-2023 m. m. 

` 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingas 

1. Pasiruošimas Rugsėjo 1-ajai  Nuolat Nijolė Trinkūnienė, 

Jolita Bužinskienė 

2. Bendrabučio kambarių, Centro 

interjero tvarkymas 

 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 

 
                                                                           

                            27.    Finansinės-ūkinės veiklos planas 
                                                2022-2023 m.m. 
` 
Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 

1. Prižiūrėti turimą transportą Nuolat Vairuotojas, Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2. Nuolat atlikti baldų priežiūrą ir  Pavaduotojas ūkio 
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remontą. reikalams 

3. Parengti tvirtinimui metinę sąmatą 2022-10 Direktorius 

Vyr.finansininkė  

4. Supažindinti darbuotojus su darbų 

sauga. 

2022-09 Metodininkas 

5. Organizuoti techninio personalo 

darbą. 

2022 -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 2022-11,12 

 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

Vyr. finansininkė 

12.  Ūkinę- finansinę veiklą  

reglamentuojančių dokumentų 

atnaujinimas 

2022-2023 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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