
Projektai - 2014 m. 

Eil. 

Nr. 

Projekto lygmuo, iniciatoriai  Projekto pavadinimas  Vadovo kategorija,v., pavardė, 

partneriai 

 Laimėjimas, lėšos 

1. Švietimo ir mokslo ministerija, 

Ugdymo plėtotės centras, ,,Alma 

litera“ įmonių grupę atstovaujanti 

leidykla ,,Šviesa“ ,UAB ,,Alma 

litera sprendimai“. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija.                           

,,Aktyviosios klasės 

sprendimas geresniam 

mokymui (si): skaitmeninis 

turinys, formuojamojo 

vertinimo metodika ir 

technologijos“ 

Koordinatorė – direktorė   

A.Šverienė;                            

        Darbo grupė: I. 

Kaniavienė D. Šiaulienė, V. 

Gailienė, A. Kleivienė. 

20 000 Lt      Aktyvioji 

klasė (interaktyvių 

priemonių komplektas, 

mokymai ir   metodinės 

bei technologinės 

paslaugos 

mokytojams). 

      2. Lietuvos respublikos Švietimo ir 

mokslo 

ministerija.                                       

                Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras. 

     ,,Geriausiai tvarkomų 

mokyklų edukacinių erdvių 

apžiūra – konkursas“. 

Koordinatorė direktorė 

A. Šverienė 

Prizinė vieta. Stažuotė 

Vokietijoje. 

3. Lietuvos respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerija. Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo 

centras. 

„Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas 

ir plėtra bendrajame lavinime 

ir profesiniame mokyme (I 

etapas)“,Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-

V-01-002 

Koordinatorė -pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 

Ugdymo karjerai 

koordinatoriaus etatas, 

mokymai               ir 

kompiuteris jo darbui. 

  

 4. 

Europos socialinis fondas. 

Kuriame Lietuvos 

ateitį.Vilkaviškio vyskupijos BS 

Kazlų Rūdos skyrius. 

      Dalyvaujame projekte  

„Blaivi tauta – laisva tauta“ (VP1-

1.3-SADM-01-K-02-012)  

Koordinatorė -

  pavaduotoja  V.Jonkuvienė 

               

Konferencija, 

seminaras,mokymai 

tėveliams, įkurta 

prevencinės programos 

,,Linas“ grupė. 



  

5. 

Europos socialinio fondo agentūra, 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos  Švietimo aprūpinimo 

centras (ŠAC) kartu su 

partneriais:                                    V

šĮ Mokyklų tobulinimo centras 

(MTC) ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitetas. 

Dalyvavome projekte 

,,Lyderių laikas – 2“ 

Koordinatorė  - direktorė A. 

Šverienė, 

darbo grupė: L.Kaupienė, 

D.Šiaulienė, V.Jonkuvienė, 

Ž.Ramanavičius, 

Mokymai,stažuotė 

Panevėžyje; stažuotė 

Estijoje, Švedijoje ir 

Suomijoje;        įkurta 

pilotinė 

klasė.Formaliosios ir 

neformaliosios studijos 

mokytojams. 

 6.  Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius 

Vaikų socializacijos programa 

Skuodo rajono ugdymo įstaigų 

mokinių vasaros poilsio 

stovykla  

,, Lyderystės versmė -3" 

Koordinatorė - pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, vadovai A. 

Drakšas. G.Kova ir kitų 

mokyklų mokytojai 

     14 225 Lt 

7.  LR Švietimo ir mokslo ministerija.  ,, Drąsinkime ateitį “ Koordinatorė – pavaduotoja 

V.Jonkuvienė, ,,Drąsinkime 

ateitį“ darbo grupė  

 Žmogiškieji resursai ir 

gimnazijos lėšos 

       8. Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazija, 

Skuodo rajono Mosėdžio seniūnija 

  Jaunimo iniciatyvų 

projektas    ,,Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos - 9“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja V. Jonkuvienė, 

Mokytojai: A. Drakšas, 

S.Matulevičius, G.Kova 

    4 500 Lt. 
Gimnazijos, seniūnijos, 

rėmėjų ir dalyvių lėšos. 

     9. Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius 

Vaikų socializacijos 

programa                                   ,, 

Ateik ir pakviesk draugus – 9" 

Koordinatorė - pavaduotoja 

V.Jonkuvienė ir lietuvių 

kalbos bei estetinių 

dalykų mokytojų metodinės 

grupės 

 3 500 Lt 

     10. Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius 

Vaikų socializacijos 

programa                                ,, 

Mums gera, kai mes kartu - 9 “ 

Koordinatorė – mokytoja 

metodininkė A. Kleivienė ir 

pradinių klasių mokytojų 

       2000 Lt 



metodinis ratelis 

    11. Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Jaunimo reikalų 

taryba 

Valančiukų kuopos 

projektas                             „Atr

ask save vis iš naujo – 9 

 

Koordinatorė-pavaduotoja 

V.Jonkuvienė ir estetinių 

dalykų mokytojų metodinis 

ratelis 

  2 500 Lt 

 


