
                                                   Projektai -  2015 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. 

    Aktyvioji klasė 

(interaktyvių 

priemonių 

komplektas, 

mokymai ir   

metodinės bei 

technologinės 

paslaugos 

mokytojams). 

    

    2. 

 

Europos socialinis fondas.                               

Kuriame Lietuvos ateitį.                            

Vilkaviškio vyskupijos BS Kazlų Rūdos 

skyrius. 

 

 

                     

                   Dalyvavome 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. 

  

3. 

 

UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“;         

Gamintojų ir importuotojų asociacija. 

 

,,Mes rūšiuojame“ 

Koordinatorius  -                            

V. Pajarskas, jaunieji 

gamtininkai, klasių 

auklėtojai 

 

  310 eur. 

  

  

4. 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

 

 

 

  

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas 

,, Amatai ir tradicijos Lietuvoje 

seniau ir dabar -  9  “ 

 

           Koordinatorė – 

istorijos mokytoja 

metodininkė L. Sėlenienė, 

mokytojai:  R. Staškuvienė, 

A. Kleivienė, V.Pajarskienė 

L.Šverys, V.Pajarskas 

 

 

    1600 eur 



  

5. 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

  

Vaikų socializacijos programa per m.m.                                 

  ,, Ateik ir pakviesk draugus – 10" 

     Koordinatorė - 

pavaduotoja V. Jonkuvienė 

ir lietuvių kalbos bei 

estetinių dalykų mokytojų 

metodinės grupės 

  

    890 eur 

  

  

6. 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

  

Vaikų socializacijos programa per m.m.                           

   ,, Mums gera, kai mes kartu - 9 “ 

       Koordinatorė – 

mokytoja metodininkė A. 

Kleivienė ir pradinių klasių 

mokytojų metodinė grupė 

  

  

     1100 eur 

  

7. 

  Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, 

  Skuodo rajono Mosėdžio seniūnija 

  

          Jaunimo iniciatyvų projektas per m.m.              

,,Sportas – mūsų aistra ir tradicijos - 9“ 

    Koordinatorė – 

pavaduotoja V. Jonkuvienė, 

Mokytojai: A. Drakšas, 

S.Matulevičius, G.Kova 

    1000 eur 

Gimnazijos, 

seniūnijos, rėmėjų ir 

dalyvių lėšos. 

    

    8. 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

  

Vaikų socializacijos programa per m.m.                                

  ,, Sėkmės link " 

     Koordinatorė - 

pavaduotoja V. Jonkuvienė 

neformaliojo švietimo 

būrelių vadovai 

  

    2901, 35 eur 

  

    9. 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

  

Vaikų socializacijos programa per m.m.                               

  ,, Kelias į Olimpą" 

     Koordinatorė -  pradinių 

klasių vyresnioji mokytoja 

A. Kidykienė ir sportinio 

ugdymo būrelių vadovai 

  

    1020 eur 

  

    10. 

Sveikatos apsaugos ministerija,  

Švietimo ir mokslo ministerija,  

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centras,  

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos 

vertinimo institutas ir  kt. 

LPF „Maisto bankas“ 

 

 Valstybinių institucijų, socialiai atsakingo 

verslo bei nevyriausybinio sektoriaus 

iniciatyva - sveikos gyvensenos ugdymo 

programa  ,,Sveikatiada“ 

Klaipėdos apskrities mokyklų konkursas 

,,Sveikatiados žaidynės“ 

Koordinatorė – pavaduotoja 

V. Jonkuvienė. Mokytojai: 

L. Sėlenienė, A. Jonušienė, 

A. Aklienė, G. Kova 

Laimėtos prizinės 

vietos (I-5 kl., II-6 

kl.), judriųjų 

žaidimų aikštelė, 

stalo ir kt. žaidimų 

komplektai. 

 


