
SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJA 

PROJEKTAI 2020 

Eil. 

Nr. 

  

Projekto lygmuo. 

Finansavimo šaltinis. 

Projekto 

pavadinimas 

Vadovo kategorija, 

v., pavardė, 

partneriai 

Projekto vertė 

(suteiktas 

finansavimas, 

lėšos) 

1. ES fondų investicijų 

veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo 

didinimas“ 09.2.1-ESFA-

V-719 priemonėje 

„Kokybės krepšelis“ 

Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamas 

projektas 

Nr.09.2.1.1-ESFA-

V-719-01-0001 

„Kokybės 

krepšelis“  

Koordinatorė – 

direktorė Audronė 

Šverienė 

 

Nariai: 

Nijolė 

Prialgauskienė 

Virgina Jonkuvienė 

Vilma Gailienė 

Marytė Šikšnienė 

Rasma Staškuvienė 

Aldona Kleivienė 

Aldona Jonušienė 

Lina Klovienė 

 

 

2021-2022  m. m.  

39 648 Eur 

 

2. ES fondų investicijų 

veiksmų programos 9 

prioriteto ,,Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo 

didinimas“ 09.2.1-ESFA-

K-728 priemonės 

,,Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas“ 

 

 

 

Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų  bendrai 

finansuojamas 

projektas Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-03-

0075  

„Gamtos mokslų 

ugdymo 

stiprinimas, 

sinchronizuojant 

praktines, teorines 

ir virtualias 

aplinkas“ 

Koordinatorė – 

direktorė Audronė 

Šverienė 

 

V. Gailienė 

V. Pajarskas 

 

Skuodo rajono 

Mosėdžio gimnazija 

– 

Mažeikių r. Židikų 

M. Pečkauskaitės 

gimnazijos projekto 

partnerė 
 

 

Bendra projekto 

vertė  

92 114.91 

 

Mosėdžio 

gimnazija 

dalyvauja visose 

veiklose lygiomis 

teisėmis su 

kitomis 

keturiomis 

mokyklomis 

     
3. Paramos fondas 

„Sunlight Orphan Aid 

for Lithuania“, (Čikaga) 

Skuodo r. Mosėdžio 

gimnazijos projektas 

“Ypatinga klasė – 

ypatingiems 

vaikams” 

Koordinatorė – 

direktorė Audronė 

Šverienė 

 

N. Prialgauskienė 

I. Balienė 

 

 

8 534 Eur 

4. NGO / VšĮ „Actio 

Catholica Patria“  

 

Tarptautinis 

savanorystės 

projektas „#glocal“ 

  

Koordinatorė –

mokytoja 

metodininkė Lina 

Klovienė 

 

30.09.2019 – 

03.05.2020 



5. Žemės ūkio ministerija. 

 Programa „Leader" ir 

žemdirbių mokymo 

metodikos centras 

Šviečiamosios 
gyvulininkystės 

programa ,,Augink. 

Rūpinkis. Mylėk“.               

Kūrybinių darbų 

konkursas 

,,Gyvulininkystė ir 

MES“ 

 

 Koordinatorė - 
pavaduotoja                          

Virgina Jonkuvienė 

Mokymo 
priemonės, 

metodinė 

medžiaga ir 

edukacinė išvyka 

25 mokiniams.     

     Kūrybinių 

darbų konkurse 

laimėta II vieta ir 

prizai. 

 

 6. Žemės ūkio ministerija. 

 VšĮ ,,Kaimo verslo ir 

rinkų plėtros agentūra“ 

Pažintinės 

žuvininkystės 

programa             

,,Išauginta Europos 

Sąjungoje“. 

 

 Koordinatorė - 

pavaduotoja                          

Virgina Jonkuvienė. 

 

A. Kleivienė, 

L. Petrošienė, 

R. Bugailiškis. 

Mokymo 

priemonės, 

metodinė 

medžiaga ir dvi 

edukacinės 

išvykos 50 mok.    

     Kūrybinių 

darbų konkurse 

laimėta I vieta ir 

prizai. 

 

7. VPS priemonės „Vietos 

iniciatyvų ir partnerystės 

stiprinimas. Jaunimo ir 

jaunų žmonių užimtumo ir 

integravimosi į vietos 

bendruomenes veiklų 

rėmimas” veiklos sritis  

„Parama jaunimo ir 

jaunų žmonių verslumo 

iniciatyvų kūrimuisi” 
patvirtintą Skuodo  vietos 

veiklos grupės valdybos 

2019-04-25       sprendimu 

Nr. V/RP-4 

 

,,Jaunimo verslumo 

gebėjimų ugdymas“ 

 

Mosėdžio gimnazija 

- Skuodo 

savišvietos klubo 

projekto partnerė 

 

Koordinatorė – 

direktorė Audronė 

Šverienė 

 

L. Sėlenienė 

A. Jonušienė 

 

III gimn. klasės 

mokiniai 

     

 2020-2022 m. m. 

8 975,65 Eur 

8. Skuodo rajono 

savivaldybė. 

Mosėdžio gimnazija, 

Mosėdžio seniūnija.  

Mosėdžio miestelio 

bendruomenė 

Bendruomenių 

stiprinimo ir 

iniciatyvų skatinimo 

programa               

,,Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja                         

V. Jonkuvienė, 

mokytojai:             

A. Drakšas,            

G. Kova.                 

R. Bugailiškis 

 

 

3 350 €                
gimnazijos,            

rėmėjų ir 

dalyvių lėšos 

 

 

9. Skuodo rajono 

savivaldybė.  

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius. 

Vaikų socializacijos 

programa  

  ,,Mums gera, kai 

mes kartu“ 

Koordinatorė – 

mokytoja 

metodininkė            

A. Kleivienė ir 

pradinių klasių 

 

1 000  €  

 



mokytojų metodinė 
grupė                                                 

10. Skuodo rajono 

savivaldybė. 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius. 

Vaikų socializacijos 

programa  

  ,,Atgal į gamtą“ 

Koordinatorė – 

mokytoja 

metodininkė            

M. Šikšnienė ir 

klasės vadovų 

metodinė grupė 

                                                 

 

1 000  €  

 

11.  Skuodo rajono 

savivaldybė.       

Skuodo rajono 

savivaldybės Jaunimo 

reikalų taryba 

 

Nevyriausybinių 

organizacijų ir 

jaunimo organizacijų 

stiprinimo programa                        

,,Atrask save vis iš 

naujo - 16“ 

 

Koordinatorė – 

Valančiukų      

kuopos vadovė 

Virgina Jonkuvienė 

 

1 700 € 

12. Skuodo rajono 

savivaldybė.     

 Skuodo rajono  

Mosėdžio seniūnija. 

 

Kaimo 

bendruomenių ir 

nevyriausybinių 

organizacijų 

stiprinimo programa                        

,,Ateik ir pakviesk 

draugus - 16“ 

 

Koordinatorė – 

Valančiukų      

kuopos vadovė 

Virgina. Jonkuvienė 

 

483 € 

13. Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija. 

Kultūros ministerija. 

 

Kultūros pasas Koordinatorė – 

pavaduotoja 

Virgina Jonkuvienė. 

3 535,64 € 

14. Edinburgo hercogo 

princo Filipo (Prince 

Philip) programa, 

Didžiosios Britanijos 

ambasada 

Tarptautinė 

neformalaus 

ugdymo(si) 

programa jaunimui  

DofE 

(The Duke of 

Edinburgh's 

International 

Award) 
 

 

Bibliotekos vedėja                  

D. Stonkuvienė ir 

mokytojas ekspertas                             

V. Pajarskas . 

 

 Didžiosios 

Britanijos 

ambasados 

apdovanojimų 

ceremonijoje 

Vilniuje yra 

apdovanoti:              

3 dalyviai – 

sidabro, 

9 dalyviai – 

bronzos 
ženkleliais ir 

tarptautiniais 

sertifikatais.  

 

                                                                         Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Jonkuvienė 


