
Projektai - 2011 m. 

  

 Eil. 

Nr. 

Fondas, lygmuo Projekto pavadinimas Vadovo kategorija, 

v., pavardė 

Laimėta 

suma,lėšos 

  

  

1. 

Europos Sąjungos struktūriniai 

fondai 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

programos „ MTP plius“ projektas. 

,,Technologijų, menų ir 

gamtos mokslų mokymo 

infrastruktūra“ 

ŠAC   projektas 

Koordinatorė – direktorė A. 

Šverienė ir gamtos mokslų bei 

estetinių dalykų 

mokytojų metodinės grupės 

  

53 963,38 lt 

  

    

    2. 

  

  

   Europos Sąjungos struktūriniai  

                        fondai 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

programos „ MTP plius“ projektas 

,, Bendrojo lavinimo 

mokyklų modernizavimas“ 

Koordinatorė – direktorė 

B.     Šverienė 

  

   31 730 lt 

  

3. 
 ,,Kuriame Lietuvos ateitį“ 

Europos socialinis 

fondas, ,,Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programa“ 

II prioritetas ,,Mokymasis visą 

gyvenimą“ 

 VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005           

,,Neformaliojo švietimo 

paslaugų plėtra“. 

  

AKIM 

,,Aukštosios kultūros 

impulsai į mokyklas“ 

Koordinatorė – pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 

  

Menininkų 

pamokos ir 

žurnalų 

prenumerata 

bibliotekai 

  

4. 

,,Kuriame Lietuvos ateitį“ Europos 

socialinis fondas, ,,Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programa“ II 

prioritetas ,,Mokymasis visą gyvenimą“ 

 VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004           

,,Neformaliojo švietimo 

paslaugų plėtra“. 

  

,,T klasė“ 

 Koordinatorė – pavaduotoja V. 

Jonkuvienė, mokytojai: 

A.Gadeikienė, M.Donėlienė, 

V.Pajarskas, 

A.Drakšas, A.Ancevičienė, mama 

D.Višinskienė  

  

300 lt 

Žmogiškieji 

resursai ir 

gimnazijos lėšos 



  

  

5. 

Skuodo r. savivaldybės 

Švietimo skyrius 

  

  

Pilietiškumo ir tautiškumo 

ugdymo projektas 

,,Tradicijos ir amatai 

Lietuvoje 

seniau ir dabar -   5“ 

Koordinatorė - istorijos mokyt. L. 

Sėlenienė, mokytojai: R. 

Staškuvienė, A. Kleivienė, 

L.Šverys, V.Pajarskienė, V. 

Pajarskas 

  

     3 000 lt 

  

  

6. 

Šalies. 

LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos  projektas 

,, Drąsinkime ateitį “ Koordinatorė – pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, ,,Drąsinkime ateitį“ 

darbo grupė :M.Donėlienė, 

A.Drakšas, M.Šikšnienė 

Žmogiškieji 

resursai ir 

gimnazijos lėšos 

  

  

6. 

Skuodo rajono savivaldybės 

Jaunimo reikalų taryba 

  

Jaunimo iniciatyvų projektas 

,, Sportas – mūsų aistra ir 

tradicijos - 7“ 

Koordinatorė – pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, mokytojai: 

A. Drakšas, P. Pušinskas, 

S.Matulevičius, E.Šleinius, 

A.Aklienė 

     2 000 lt 

(gimnazijos, 

rėmėjų ir dalyvių 

lėšos – 2 500lt.)  

  

7. 

Skuodo r. savivaldybės 

Švietimo skyrius 

  

Vaikų socializacijos programa 

          ,, Ateik ir pakviesk 

draugus – 6 " 

Koordinatorė-kuopos 

vadovėV.Jonkuvienė ir lietuvių klb. 

bei estetinių dalykų mokyt. 

metodinės grupės 

  

2 000 lt 

  

8. 

Skuodo rajono savivaldybės 

Švietimo skyrius 

Vaikų socializacijos programa 

         ,, Mums gera, kai mes 

kartu - 5“ 

       Koordinatorės-mokyt. 

M. Donėlienė, A. Kleivienė ir prad. 

klasių mokytojų metodinė grupė 

  

  

      800 lt 

  

9. 

   Skuodo rajono savivaldybės 

Jaunimo reikalų taryba  

Valančiukų kuopos projektas 

„Atrask save vis iš naujo – 

6“ 

Koordinatorė-kuopos vadovė 

V.Jonkuvienė ir lietuvių klb. bei 

estetinių dalykų mokytojų 

metodiniai rateliai 

  

     3 000 lt 



 


