
Projektai - 2010 m. 

  

 Eil. 

Nr. 

Fondas, lygmuo Projekto pavadinimas Vadovo kategorija,  

v., pavardė 

Laimėta 

suma,lėšos 

  

  

1. 

     Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmo 

subsidijų schema  

„Vietinės ir regioninės valdžios bei 

jos institucijų administracinių ir 

viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų 

stiprinimas“  

,,Mokytojų ir kitų mokyklos 

specialistų kompetencijų 

stiprinimas kūrybiškumo, 

vaizduotės ir vaikų poreikio skaityti 

skatinimo srityse“ 

  

Koordinatorė - direktorė 

A. Šverienė, bibliotekos 

vedėja B. Drakšienė, 

pradinių klasių mokytojų 

metodinė grupė 

  

 Įgytos naujos 

kompetencijos 

  

  

2. 

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 

  

    

    3. 

  

  

    Europos Sąjungos struktūriniai  

                        fondai 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

programos „ MTP plius“ projektas 

,, Bendrojo lavinimo mokyklų 

modernizavimas“ 

Koordinatorė – direktorė 

A.    Šverienė 

  

     

   31 730 lt 

  

4. 

 Šalies.   Pilietiškumo konkursas 

"Aktyvus pilietiškumas - mano 

gyvenimo būdas".  

Konkurso organizatorius – Kauno 

Pilietiškumo projektas  ,,Tai , kas 

sena – tebūnie nauja!‘‘ ( ,,SAVI“) 

Partneriai: 

Respublikinis Akmenų 

muziejus, Mosėdžio seniūnija, 

Koordinatorė – pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, 

 pradinių klasių mokytojų 

metodinė grupė 

(m.Donėlienė) 

 Patekome į 

geriausių 

projektų 

dešimtuką 

respublikoje ir 



Vytauto Didžiojo universitetas. 

Konkursą kuruoja Lietuvos jaunimo 

turizmo centras.Remia Amerikos 

centras.   

Mosėdžio Kultūros centras,  Mosėdžio 

Vaikų darželis, NVO ,,Mosėdžio 

gamtininkų draugija“, NVO 

,,Valančiukų kuopa“ 

 ir neformaliojo 

ugdymo būrelių vadovai (V. 

Pajarskienė, Z.Šlečkuvienė)  

pristatėme 

projektą Kaune. 

  

5. 

Skuodo r. savivaldybės 

Švietimo skyrius 

  

  

Vaikų socializacijos programa per 

mokslo metus  

,, Ateik ir pakviesk draugus – 5 " 

Koordinatorė-kuopos 

vadovė V.Jonkuvienė ir 

lietuvių klb. bei estetinių 

dalykų mokyt. metodinės 

grupės 

  

2 500 lt 

  

6. 

Skuodo r. savivaldybės 

Švietimo skyrius 

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo 

projektas 

,,Tradicijos ir amatai Lietuvoje 

seniau ir dabar -   4“ 

Koordinatorė - istorijos 

mokyt. L. Sėlenienė, mokyt. 

R. Staškuvienė, A. 

Kleivienė, L.Petrošienė, 

L.Šverys, V.Pajarskienė, V. 

Pajarskas 

  

     2 000 lt 

  

  

7. 

Šalies. 

LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos  projektas 

,, Drąsinkime ateitį “ Koordinatorė – pavad.  

V. Jonkuvienė, ,,Drąsinkime 

ateitį“ darbo grupė   

Žmogiškieji 

resursai ir 

gimnazijos lėšos 

  

  

8. 

Skuodo rajono savivaldybės 

Jaunimo reikalų taryba 

  

Jaunimo iniciatyvų projektas 

,, Sportas – mūsų aistra ir tradicijos 

- 6“ 

 Koordinatorė – pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, 

mokytojai: A. Drakšas, P. 

Pušinskas ir kūno kultūros 

mokytojai S.Matulevičius, 

E.Šleinius, A.Aklienė. 

     4 000 lt 

(gimnazijos, 

rėmėjų ir 

dalyvių lėšos) 



  

  

9. 

Šiaurės ministrų tarybos biuras 

  

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 

projektas 

  

,, Magiškoji Šiaurė“ 

(2010) 

      Mokyklos biblioteka 

(koordinatorė – 

bibliotekininkė B.Drakšienė) 

lietuvių klb. ir pradinių 

klasių mokytojų 

metodiniai rateliai, dramos 

studija 

Gautos knygos; 

gimnazijos lėšos 

ir žmogiškieji 

resursai 

  

  

10. 

Skuodo rajono savivaldybės 

Švietimo skyrius 

  

Vaikų socializacijos programa 

         ,, Mums gera, kai mes kartu - 

4“ 

       Koordinatorės - mokyt. 

M. Donėlienė, A. Kleivienė 

ir prad. klasių mokytojų 

metodinė grupė. 

   

      1 400 lt 

  

11. 

NVO ir bendruomenių iniciatyvų 

projektų konkursas  

Valančiukų kuopos projektas 

„Atrask save vis iš naujo – 5“ 

Koordinatorė-kuopos 

vadovė V.Jonkuvienė ir 

lietuvių klb. bei estetinių 

dalykų mokytojų metodiniai 

rateliai 

  

  

3 500 lt 

 


