
Projektai - 2007 m. 

  

Eil. Nr. 
  

Lygmuo, fodas   

Projekto pavadinimas 
Vadovo kategorija, 

v., pavardė 

Laimėjimas 

  

1. 

Skuodo rajono sav. Švietimo skyrius Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos 

„Žaliojo  obuolio klubas – 2“ 

Koordinatorė - soc. 

pedagogė D. Budrienė 

, ,,Prevencinio darbo 

grupė“(V. Jonkuvienė, 

L.Alšauskaitė ) anglų k., 

rusų k. ir etikos mokytojai  

  

  

1 000 lt. 

  

  

2. 

ŠMM ir Lietuvos jaunimo turizmo 

centras 

Skuodo savivaldybė 

  

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas 

„Ateik ir pakviesk draugus -3!” 

     Koordinatorė – 

pavaduotoja V.Jonkuvienė ir 

mokytojai ;L.Kaupienė, 

P.Pušinskas bei lietuvių 

kalbos mokytojų metodinė 

grupė 

  

15 500 lt. 

  

  

3. 

Skuodo r. savivaldybės 

Jaunimo reikalų tarnyba, Skuodo 

Švietimo skyrius 

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas 

„Amatai Lietuvoje seniau ir dabar“ 

Koordinatorė - istorijos 

mokytoja L.Sėlenienė 

mokytojos R.Staškuvienė, 

L.Kleivienė, L. Petrošienė, 

M.Donėlienė  

1 800 lt. 

2 000 lt. 

  

  

4. 

Skuodo r. Savivaldybės jaunimo 

taryba 

Sportinio Jaunimo iniciatyvų projektas 

„Sportas – mūsų aistra ir tradicijos 

– 3“ 

  

Koordinatorė – pavaduotoja 

V.Jonkuvienė,  vadovas - 

P.Pušinskas, ,,Projektų 

rengimo grupė“, A.Drakšas 

ir kūno kultūros mokytojai 

   

1 800 lt. 



  

6. 

Skuodo r. sav. Švietimo skyrius Prevencinis projektas 

 „Aukime sveiki - 2“  

  

Koordinatorės – mokyt. 

M.Donėlienė, A.Kleivienė, 

ir pradinių kl. mokytojų 

metodinė grupė 

  

800 lt. 

  

  

7. 

Skuodo r.  sav. Švietimo skyrius Projektas 

„Valančiukai, burkimės – 3“ 

Projekto koordinatorė – 

kuopos vadovė 

V.Jonkuvienė ir pradinių 

klasių mokytojų metodinė 

grupė  

  

4 200 lt. 

  

9. 

Skuodo r. Švietimo skyrius Socializacijos programa 

„Akmenėlis“ 

  

Koordinatorė - soc. 

pedagogė D.Budrienė ir 

klasių 

auklėtojai                      

  

2 000 lt 

  

10. 

Skuodo r. Švietimo skyrius  Socializacijos programa „Mes galime 

padėti“   

Koordinatorė - soc. 

pedagogė D.Budrienė ir 

klasių auklėtojai 

  

1 000 lt. 

  

    11. 

Skuodo r. sav. Švietimo skyrius 

  

Tarptautinis projektas  (Lietuva-

Lenkija-Vokietija)  „Vaikų ir jaunimo 

perspektyvos Europoje“  

Koordinatorė - pavaduotoja 

V.Jonkuvienė,   iniciatyvinė 

grupė „Savi“  

  

5 500 lt. 

 ir rėmėjų 

lėšos 

  

  

12. 

Skuodo r. sav. Švietimo skyrius Vaikų socializacijos ir vasaros poilsio 

programa „Ateitis priklauso šeimai“  

Koordinatorė – kuopos 

vadovė M.Petrauskaitė 

  

2 000 lt 

 


