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I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

1.1. Pareiškėjo rekvizitai Pareiškėjo pavadinimas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Įmonės kodas 190057361 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga. Švietimas (kodas 85) 

Atsiskaitomoji sąskaita, 

banko pavadinimas, 

banko kodas 

LT 414010044200838202 

Luminor bankas 

40100 

Buveinės adresas, pašto 

indeksas 

Ventos g. 17, LT-81157, Kuršėnai, 

Šiaulių r. 

Tel.  +37062091102 

Faksas - 

El. p. adresas pavenciuvid@gmail.com 

1.2. Atsakingasis asmuo 

(organizacijos vadovas) 

Vardas, pavardė Janina Banienė 

Darbovietė, pareigos Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras, direktorė 

Tel.  +37062091102 

El. p. adresas pavenciuvid@gmail.com 

1.3. Kontaktinis asmuo 

(projekto vadovas) 

 

Vardas, pavardė Gita Vaitkienė 

Darbovietė, pareigos Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Tel.  +37067027794 

El. p. adresas gita@pavenciai.lt 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

2.1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ  

Prašoma paramos suma 
 307 eurai 

Visa projekto suma 
333 eurai 

Projekto įgyvendinimo vieta 
Ventos 17, Kuršėnai 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 
Nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. iki   

2021 m. gruodžio 24 d. 

Projekto dalyvių tikslinė grupė ir jų 

skaičius 

7a ir 7b klasės (41  mokinys) 

 

Partneriai ir jų vaidmuo projekte Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos  

Botanikos sodas, Kurtuvėnų regioninis parkas 

 

2.2. PROJEKTO TURINYS 

 

2.2.1. Projekto aprašymas  

(Aprašykite problemą, kurią sieks spręsti projektas, kiek ir kaip ji aktuali, jūsų įstaigos vaidmuo 

sprendžiant problemą, laukiami rezultatai, nurodykite projekto vykdymo vietas, pobūdį, trukmę, 



dalyvių tikslinę grupę ir skaičių, socialinius partnerius, tikslą, planuojamą veiklą ir pagrindinius 

taikomus metodus, projekto poveikį dalyviams, vietos bendruomenei, Šiaulių rajono savivaldybei, 

galimybes užtikrinant ilgalaikį poveikį ir tęstinumą, nurodykite informacijos sklaidos būdus ir 

priemones viešinant projektą) 

Projekto veiklos nukreiptos į mokyklos veiklos tikslų įgyvendinimą – mokinių pasiekimų gerinimą,  

organizuojant įrodymais grįstą mokymąsi, mokymąsi per patyrimą.   

Projekte dalyvaujame trečius metus, kurdami saugią ir įtraukiančią mokymosi aplinką, gerinančią 

mokinių mokymosi pasiekimus per praktinę veiklą. Tikslingai organizuojamos biologijos, fizikos 

mokomųjų dalykų pamokos ne mokykloje, o natūralioje gamtinėje aplinkoje, atliekant stebėjimus, 

bandymus. Netradicinėse aplinkose mokiniai aktyviau įsitraukia į mokymosi procesą, planuoja 

eksperimentų eigą, kelia hipotezes, stebi tarpinius rezultatus, daro išvadas.  

2021 metais projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti 10 edukacinių veiklų, 

integruojant gamtos mokslų mokomųjų dalykų ugdymo turinį Kuršėnų miesto parke, Kurtuvėnų 

regioniniame parke, VUŠA Botanikos sode. Projekto lėšomis planuojama įgyvendinti 6 veiklas. 

Mokymo lėšomis įgyvendinti planuojama 4 veiklas. 

Projekte 2021–2022 m. m. dalyvaus dvi 7 klasės (41 mokinys). Projekto socialiniai partneriai - 

Kurtuvėnų regioninis parkas, VUŠA botanikos sodas. Tikimės, kad projekto metu planuotai 

organizuotas įrodymais grįstas, mokymasis per praktinį patyrimą motyvuos mokinius, paskatins 

labiau domėtis gamtos mokslais, taikyti žinias praktikoje, ugdys bendrąsias kompetencijas, 

pagerins mokinių pasiekimus. 

   Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos viešinamos mokyklos el. svetainėje, facebook 

paskyroje, projekto tinklapyje. 

 

2.3. PROJEKTO VEIKLOS 

Eil. 

Nr. 
Projekto veiklos Klasė 

Išlaidų detalizavimas, 

finansavimo šaltinis 

Veiklų 

vykdymo 

laikotarpis 

(data) 

1. Biologijos pamoka Kuršėnų 

miesto parke ,,Plikasėklių ir 

gaubtasėklių ypatybės“ 

7a ir 

7b 

41 mokinys, nemokama 2021-09 

2. Fizikos pamoka Kuršėnų miesto 

parke „Fizikinių dydžių 

matavimas. Ilgio matavimas 

senoviniais vienetais“  

7a ir 

7b 

41 mokinys, nemokama 2021-09 

3. Edukacija VUŠA botanikos sode 

“Vaistiniai augalai iš gamtos“ 

7a ir 

7b 

Edukacija: 3 grupės x 15 = 45 

eurai. Kelionės išlaidos:  

25 km x 2=50 km 

(50 km x 15 l): 100= 7,5 l 

7,5 l x 1,3 euro = 9,75 eurų 

kelionės išlaidos (2 autobusai -

19,5 eurų), projekto lėšos 

2021-09 

4. Edukacija Kurtuvėnų 

regioniniame parke ,,Vainagių 

draustinis. Ežeras, žemapelkė, 

aukštapelkė, liūnas “ 

7a ir 

7b 

Lankytojo bilietas 41 euras. 

Kelionės išlaidos:  

36 km x 2=72 km 

(75 km x 15 l): 100 =10,8 l 

10,8 l x1,3 euro =14 eurų 

(2 autobusai – 28 eurai), projekto 

lėšos 

2021-09 

5.  Fizikos pamoka Kuršėnų miesto 

parke, prie Ventos upės „Šiluminė 

kūno būsena. Temperatūros 

matavimas“ 

7a ir 

7b 

41 mokinys, nemokama 2021-10 



6. Edukacija Kurtuvėnų 

regioniniame parke ,,Miško, 

ežero ir pelkių 

buveinės“  Pageluvio ežeryno 

didysis takas. 

7a ir 

7b 

Kelionės išlaidos:  

34 km x 2 = 68 km 

(68 km x 15 l): 100 =10,2 l 

10,2 l x 1,3 euro =13 eurų 

kelionės išlaidos (2 autobusai -26 

eurai), mokymo lėšos 

2021-10 

7.  Edukacija VUŠA botanikos 

sode “Augalų detektyvas“ 

7a ir 

7b 

Edukacija – 30 eurų. 

Kelionės išlaidos  

25 kmx2=50 km 

(50 km x15 l): 100= 7,5 l 

7,5 l x 1,3 euro = 9,75 eurų 

kelionės išlaidos (2 autobusai -

19,5 eurų), projekto lėšos 

2021-10 

8. Biologijos pamoka Kuršėnų 

miesto parke ,,Bestuburiai 

gyvūnai““ 

7a ir 

7b 

44 mokiniai, nemokama 2021-11 

9. Edukacija Mūšos tyrelio 

pažintiniame take „Gamtinė 

įvairovė“ 

7a ir 

7b 

Kelionės išlaidos:  

57 km x2=114 km 

(114km x15 l): 100= 17,1 l 

17,1 l x 1,3 euro = 22,23 eurų 

kelionės išlaidos (2 autobusai -

44,5 eurų), projekto lėšos 

2021-11 

10.  Edukacija VUŠA  botanikos 

sode “Bičių vaško žvakių 

liejimas“ 

7a ir 

7b 

Edukacija – 3x20=60 eurų.  

Kelionės išlaidos  

25 km x2=50 km 

(50 km x15 l): 100= 7,5 l 

7,5 l x 1,3 euro = 9,75 eurų 

kelionės išlaidos (2 autobusai -

19,5 eurų), projekto lėšos 

2021-11 

* Eilučių skaičius įterpiamas pagal poreikį. Projekte numatoma ne mažiau 1 veikla klasei  per mėnesį. 

 

III. PROJEKTO IŠLAIDOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Nr. 
Išlaidų 

rūšis 

Išlaidų 

detalizavimas 

(išvardinti visas 

išlaidų rūšis) 

Reikalinga 

suma 

projektui 

įgyvendinti 

Lėšos 

iš kitų 

šaltinių 

Prašoma rėmimo lėšų suma iš 

Savivaldybės 

Iš 

viso 

Ketvirčiai 

I II III IV 

 
Projekto 

vykdymo 

išlaidos 

  
      

1. 
 Transporto 

išlaidos 

157 
26 131    131 

2. 
 Išlaidos 

edukacijai 

176 
 176    176 

 
Iš viso:  333 

26 307    307 

 

 

Pareiškėjo vadovas  ____________________  ________________________ 

A. V.            (parašas)              (vardas, pavardė)  

 

Projekto vadovas ____________________  _________________________

               (parašas)               (vardas, pavardė) 


