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Mokyklos  pavadinimas Nuoroda į elektroninį viešinimo šaltinį 
Kitas viešinimo būdas (pateikiama 

tai įrodanti informacija) 

Akmenės r. savivaldybė
https://www.akmene.lt/projektu-

zemelapis/40#project122

1
Akmenės rajono Akmenės 

gimnazija https://akmenesgimnazija.lt/modernizavimas/

2
Akmenės rajono Kruopių 

pagrindinė mokykla www.kruopiai.akmene.lm.lt

3
Akmenės rajono Papilės Simono 

Daukanto gimnazija http://www.papilesgimnazija.lt/ 

4

Akmenės rajono Ventos 

gimnazija https://venta.akmene.lm.lt/index.php       

https://venta.akmene.lm.lt/?page=prad_gamt_pr

5

Naujosios Akmenės 

"Saulėtekio" progimnazija ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ – Naujosios 

Akmenės Saulėtekio progimnazija

https://www.facebook.com/Naujosi

os-Akmenės-Saulėtekio-

progimnazija-627646127273112/  

6
Alytaus "Drevinuko" mokykla-

darželis

https://www.drevinukas.lt/

7

Alytaus "Sakalėlio" pradinė 

mokykla

https://www.sakaleliomokykla.lt/

https://www.sakaleliomokykla.lt/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

8
Alytaus "Vilties" mokykla-

darželis

https://www.viltiesdm.lt/

9

Alytaus "Volungės" 

progimnazija https://www.volunge.alytus.lm.lt/projekto-

veikla/

https://www.volunge.alytus.lm.lt/ 

10
Alytaus Dainavos progimnazija https://www.dainava.alytus.lm.lt/advm343/inde

x.php

11

Alytaus Dzūkijos pagrindinė 

mokykla

http://www.dzukijosmokykla.lt/projektai/

http://www.dzukijosmokykla.lt/naujienos/

12
Alytaus Likiškėlių progimnazija https://www.likiskeliai.alytus.lm.lt/

13
Alytaus Panemunės 

progimnazija

https://www.panemune.alytus.lm.lt/index.php/st

eam

14
Alytaus Piliakalnio 

progimnazija

https://piliakalnis.alytus.lm.lt/

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
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15
Alytaus Šaltinių pagrindinė 

mokykla

https://www.saltiniai.alytus.lm.lt/

16

Alytaus Senamiesčio pradinė 

mokykla

https://www.senamiestukas.lt/

https://www.senamiestukas.lt/index.php/erasm

us/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis 

Mokyklos Facebook puslapyje 

talpinama informacija ir nuotraukos 

apie gamtos mokslų pamokas 

panaudojant gautas priemones

17

Alytaus šv. Benedikto gimnazija http://benediktas.org/

http://benediktas.org/category/gamtos-mokslu-

kabinetas 

18

Alytaus Vidzgirio pagrindinė 

mokykla

https://www.vidzgiris.lt/veikla/projektai/

https://www.vidzgiris.lt/linksmoji-laboratorija/  

https://www.vidzgiris.lt/idomioji-geografija  

https://www.vidzgiris.lt/integruota-fizikos-ir-

chemijos-pamoka-medziagos-busenos/ 

https://www.vidzgiris.lt/integruota-gamtos-

chemijos-pamoka/ 

https://www.vidzgiris.lt/aplinkosauga-nuo-mazu-

dienu-2/ 

https://www.vidzgiris.lt/gamtos-pamoka-chemijos-

kabinete/ 

https://www.vidzgiris.lt/integruota-chemijos-ir-

fizikos-pamoka/

Alytaus r. savivaldybė https://www.arsa.lt/index.php?3368847470

19
Alytaus r. Butrimonių gimnazija  https://butrimoniumokykla.lt/es-finansuoti-

projektai/

20

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono 

gimnazija https://dvm.lt/naujienos/pranesimai/2019/08/ga

mtos-ir-technologiniu-mokslu-priemones

21

Alytaus r. Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus gimnazija

https://krokialaukis.alytus.lm.lt/  (Projektas 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“)

22
Alytaus r. Miroslavo gimnazija

https://miroslavas.alytus.lm.lt/

23

Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija

https://www.pivasiunai.alytus.lm.lt/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=1122:labar

atorija&catid=7:naujienos&Itemid=58

24
Alytaus r. Simno gimnazija https://www.simnogimnazija.lt/mokykla/vykdom

i-projektai/Labaratorija/

25
Anykščių Antano Baranausko 

pagrindinė mokykla

https://www.baranauskas.anyksciai.lm.lt

26
Anykščių Antano Vienuolio 

progimnazija

https://avienuolis.anyksciai.lm.lt/administracine-

informacija/modernizavimas-3
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27
Anykščių r. Kavarsko 

pagrindinė mokykla-

daugiafunkcis centras

https://www.kavarskas.anyksciai.lm.lt

28

Anykščių r. Svėdasų Juozo 

Tumo-Vaižganto gimnazija

http://www.svedasai.anyksciai.lm.lt/index.php/2-

meniu-punktai/992-mokykl-aprupinimas-gamtos-

ir-technologini-moksl-priemonemis

Informacinis stendas gimnazijoje

29
Anykščių r. Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija

https://www.troskunai.anyksciai.lm.lt/

Biržu sav. https://www.birzai.lt/index.php?40598760

30 Birštono gimnazija

31

Biržų "Atžalyno" pagrindinė 

mokykla

https://www.atzalynas.birzai.lm.lt/taip-

gyvename/2018-2019-mokslo-metai/1015-

priemones.html  

32

Biržų "Aušros" pagrindinė 

mokykla

http://birzuausra.lt/projektai/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

33
Biržų Kaštonų pagrindinė 

mokykla

http://www.kastonai.w3.lt/Gamtamokslis.html

34

Biržų r. Vabalninko Balio 

Sruogos gimnazija

http://vabalninkomokykla.lt/index.php/projektai

/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

35
Biržų rajono Pabiržės 

pagrindinė mokykla

http://www.pabirzes-pagrindine.lt/

36

Biržų rajono Papilio pagrindinė 

mokykla

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKHhD

mXY7Lqp5Oo&id=1D2BFC7B7EEF871F%2158271

&cid=1D2BFC7B7EEF871F
Druskininkų savivaldybė https://www.druskininkusavivaldybe.lt/index.ph

p?1425552233

37
Druskininkų "Atgimimo" 

mokykla https://www.atgimimomokykla.lt/informacija/

38

Druskininkų "Saulės" 

pagrindinė mokykla

http://www.saulesmokykla.lt/projektai/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

Informacija ir nuotraukos taip pat 

taip pat talpinama mokyklos 

Facebook puslapyje  

39

Druskininkų savivaldybės 

Leipalingio progimnazija

http://leipalingis.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-

ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/

40

Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų progimnazija

https://vieciunai.lt/paslaugos/projektine-

veikla/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis

41
Elektrėnų "Ąžuolyno" 

progimnazija

http://www.azuolyno-m.lt/

42 Elektrėnų pradinė mokykla

43
Elektrėnų sav. Kietaviškių 

pagrindinė mokykla

44
Elektrėnų sav. Semeliškių 

gimnazija

https://www.semeliskiuvm.elektrenai.lm.lt/

45
Elektrėnų sav. Vievio Jurgio 

Milančiaus pradinė mokykla

46
Elektrėnų sav. Vievio gimnazija http://www.vieviogimnazija.elektrenai.lm.lt/

Ignalinos sav. www.ignalina.lt
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47

Ignalinos Česlovo Kudabos 

progimnazija http://www.kudabosprogimnazija.lt/, 

http://www.kudabosprogimnazija.lt/naujienos/p

ranesimai/2020/06/mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis 

http://www.kudabosprogimnazija.lt/ataskaitos/p

rojektine-veikla

48
Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" 

gimnazija
https://didziasalis.lm.lt/, 

https://didziasalis.lm.lt/projektai/

49 Ignalinos r. Vidiškių gimnazija http://www.vidiskiugimnazija.lt/ 

50
Jonavos "Lietavos" pagrindinė 

mokykla

https://www.lietavos.jonava.lm.lt

51
Jonavos "Neries" pagrindinė 

mokykla

https://www.neris.jonava.lm.lt/

52

Jonavos Justino Vareikio 

progimnazija

https://www.jvareikis.jonava.lm.lt/veiklos-

sritys/ugdymas/projektai/647-projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslo-

priemonemis 

53
Jonavos Panerio pradinė 

mokykla

https://paneriopradine.lt/

54 Jonavos pradinė mokykla http://www.pradine.jonava.lm.lt/

55
Jonavos r. Ruklos Jono 

Stanislausko mokykla-

daugiafunkcis centras

https://www.rukla.jonava.lm.lt/

56
Jonavos r. Žeimių mokykla-

daugiafunkcis centras

https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/respubli

kiniai-projektai/

57
Jonavos Raimundo 

Samulevičiaus progimnazija

https://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt/

58
Jonavos rajono Šveicarijos 

pagrindinė mokykla

https://www.sveicarija.jonava.lm.lt/

59
Jonavos rajono Užusalių 

pagrindinė mokykla
https://uzusaliai.jonava.lm.lt/

60

Joniškio "Saulės" pagrindinė 

mokykla

https://www.saule.joniskis.lm.lt/

https://www.saule.joniskis.lm.lt/inde

x.php/component/content/article/83-

projektai/1484-dalyvavimas-projekte-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiju-mokslu-priemonemis  

https://www.facebook.com/4413664

62867494/posts/117630430604036

9/?sfnsn=mo&extid=EKpC34g0ayT

k7UMk 

61

Joniškio Mato Slančiausko 

progimnazija

https://slanciauskas.lt  https://slanciauskas.lt/progimnazija-

dalyvauja-projekte-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-

priemonemis/

62
Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė 

mokykla

https://www.gasciunai.joniskis.lm.lt/ https://gasciunai.joniskis.lm.lt/mok

yklu_aprupinimas.html

http://www.kudabosprogimnazija.lt/,
http://www.kudabosprogimnazija.lt/,
http://www.kudabosprogimnazija.lt/,
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63

Joniškio r. Gataučių Marcės 

Katiliūtės mokykla

https://www.gatauciai.joniskis.lm.lt/ 

https://www.gatauciai.joniskis.lm.lt

/index.php/apie-mokykl/projektai

64
Joniškio r. Kriukų pagrindinė 

mokykla https://www.kriukai.joniskis.lm.lt/  

65

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija https://www.skaistgiris.joniskis.lm.lt/ https://www.skaistgiris.joniskis.lm.l

t/index.php/apie-

gimnazija/projektai

66

Joniškio r. Žagarės gimnazija www.zagaresgimnazija.lt/pages/naujienos.php http://www.zagaresgimnazija.lt/page

s/naujienos.php 

http://www.zagaresgimnazija.lt/page

s/veikla/projektai.php 

http://www.zagaresgimnazija.lt/page

s/naujienos.php?p=100http://www.z

agaresgimnazija.lt/pages/naujienos.p

hp?p=90 

67
Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija

http://jnp.lt 

68
Jurbarko r. Jurbarkų darželis-

mokykla

http://jurbarkudm.lt/

69
Jurbarko r. Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė mokykla

https://santvaras.jurbarkas.lm.lt/index.php/compo

nent/content/?view=featured 

70
Jurbarko r. Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla-daugiafunkcis 

centras

https://www.seredzius.jurbarkas.lm.lt/ 

71
Jurbarko r. Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė mokykla

https://www.simkaiciu.jurbarkas.lm.lt/ 

72
Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio pagrindinė mokykla

http://www.skirsnemune.com/ 

73
Jurbarko r. Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė mokykla

https://www.lidijam.lt/ 

74
Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė 

mokykla

Tapo Eržvilko gimnazijos skyriumi

75
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir 

Jono Juškų gimnazija

https://www.veliuona.jurbarkas.lm.lt/ 

76
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė 

mokykla

http://www.viesvile.com/vmokykla/ 

77
Jurbarko rajono Eržvilko 

gimnazija

http://www.erzvilkas.lt/ 

78
Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazija

http://jvdm.lt/lt/index.php 

79
Kaišiadorių r. Gudienos 

mokykla-darželis "Rugelis"

https://www.rugelis.kaisiadorys.lm.lt/index.php/pr

ojektai

80
Kaišiadorių r. Kruonio 

gimnazija

https://www.kruonio.kaisiadorys.lm.lt/

81
Kaišiadorių r. Palomenės 

pagrindinė mokykla

https://palomenes.kaisiadorys.lm.lt/index.php/proj

ektai

82
Kaišiadorių r. Rumšiškių 

Antano Baranausko gimnazija

https://www.baranausko.kaisiadorys.lm.lt/?page_i

d=1463

83

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė 

mokykla

https://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/index.php?op

tion=com_content&view=category&id=30&Itemi

d=146

https://www.gatauciai.joniskis.lm.lt/
https://www.kriukai.joniskis.lm.lt/
https://www.skaistgiris.joniskis.lm.lt/
https://www.skaistgiris.joniskis.lm.lt/index.php/apie-gimnazija/projektai
https://www.skaistgiris.joniskis.lm.lt/index.php/apie-gimnazija/projektai
https://www.skaistgiris.joniskis.lm.lt/index.php/apie-gimnazija/projektai


84

Kaišiadorių r. Žiežmarių 

gimnazija
Informacinė  projekto lentelė 

viešinama gimnazijos skaityklos 

stende. Tėvai supažindinti 

gimnazijos tėvų komiteto

posėdyje, klasių tėvų 

susirinkimuose.

85

Kaišiadorių r. Žiežmarių 

mokykla-darželis "Vaikystės 

dvaras"

https://vaikystesdvaras.lt/ Informacinė  projekto lentelė 

viešinama mokyklos koridoriuje prie 

įėjimo

86

Kaišiadorių Vaclovo Giržado 

progimnazija

https://v.girzado-

progimnazija.lt/index.php/lt/veiklos-

sritys/gamtasaugine-mokykla/493-pasaulis-pro-

mikroskopa

87

Kalvarijos gimnazija

http://kalvarijosgimnazija.lt/index.php/projektai/

752-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiju-mokslu-priemonemis 

88
Kalvarijos sav. Akmenynų 

pagrindinė mokykla

www.akmenynumokykla.lt

89

Kalvarijos sav. Jungėnų 

pagrindinė mokykla http://www.jungenumokykla.lt/ugdymas/projekt

ai 
http://www.jungenumokykla.lt/dok

umentai/planavimo-dokumentai

90
Kalvarijos sav. Sangrūdos 

gimnazija

http://gimnazija.sangruda.lt/index.php/apie-

mus/projektai

91
Generolo Povilo Plechavičiaus 

kadetų licėjus

 http://bit.ly/Eprojektai

92
Kauno "Nemuno" mokykla-

daugiafunkcis centras

http://www.nemunomokykla.lt/veikla/projektai  

93
Kauno "Paparčio" pradinė 

mokykla

https://www.papartis.kaunas.lm.lt/papartis/j25/

94
Kauno "Ryto" pradinė mokykla http://www.rytas.kaunas.lm.lt/ 

95
Kauno "Šilo" pradinė mokykla  https://silas.kaunas.lm.lt/tarptautiniai-projektai/

96
Kauno "Varpelio" pradinė 

mokykla

http://www.varpeliomokykla.lt/projektas-vedlys 

97

Kauno "Vyturio" gimnazija https://vyturys.kaunas.lm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

98
Kauno "Žiburio" pagrindinė 

mokykla

mokyklą panaikinome 

99

Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazija

https://puskinas.kaunas.lm.lt/index.php/lt/naujien

os/519-es-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-

ir-technologiniu-mokslu-priemonemis  

100
Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis centras

https://www.stulginskio-mokykla.lt/projektai 

http://kalvarijosgimnazija.lt/index.php/projektai/752-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
http://kalvarijosgimnazija.lt/index.php/projektai/752-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
http://kalvarijosgimnazija.lt/index.php/projektai/752-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
http://www.akmenynumokykla.lt/
http://www.jungenumokykla.lt/ugdymas/projektai
http://www.jungenumokykla.lt/ugdymas/projektai
http://www.jungenumokykla.lt/dokumentai/planavimo-dokumentai
http://www.jungenumokykla.lt/dokumentai/planavimo-dokumentai
http://gimnazija.sangruda.lt/index.php/apie-mus/projektai
http://gimnazija.sangruda.lt/index.php/apie-mus/projektai


101

Kauno Bernardo Brazdžionio 

mokykla

https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt/wp-

content/uploads/2019/10/Mokyklu_aprupinimas_

gamtos_ir_technologiniu_mokslu_priemonemis.p

df 

102

Kauno Dainavos progimnazija https://www.dainava.kaunas.lm.lt/respublikiniai-

projektai/      

https://www.facebook.com/8578398

74241847/photos/a.8581762075415

47/3504852212873920/?type=3&th

eater

103

Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija

https://www.gediminas.kaunas.lm.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

104
Kauno Jono ir Petro Vileišių 

mokykla 

https://vileisiumokykla.lt/projektai/salies-projektai/ 

105

Kauno Jono Laužiko specialioji 

mokykla

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis - Kauno Jono Laužiko 

mokykla

106

Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazija

https://grusas.kaunas.lm.lt/wp-

content/uploads/2019/09/Gamtos-ir-technologiju-

projektas.jpg

107

Kauno Juozo Urbšio katalikiška 

pagrindinė mokykla

https://urbsys.kaunas.lm.lt/mokykla-dalyvauja-

projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/

108

Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazija

https://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

https://www.facebook.com/permalin

k.php?story_fbid=24378520197678

54&id=161

109

Kauno Kazio Griniaus 

progimnazija

https://kgm.lt/progimnazijos-veiklos-projekte-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

110

Kauno Kovo 11-osios gimnazija https://kovo11.kaunas.lm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/ 

111

Kauno Martyno Mažvydo 

progimnazija

https://mazvydas.kaunas.lm.lt/images/nuorodos20

17/Gamtos_ir_technologiju_projektas.pdf

112

Kauno Milikonių progimnazija http://milikoniai.kaunas.lm.lt/veikla/projektai/         

https://milikoniai.kaunas.lm.lt/wp-

content/uploads/2019/09/Vedlys-tekstas.png

113
Kauno mokykla-darželis 

"Rūtelė"

https://www.mokyklarutele.lt/projektine-veikla 

114

Kauno mokykla-darželis 

"Šviesa"

https://www.sviesa.ml/tarptautiniai-projektai/ https://www.sviesa.ml/mokytojai-

atlieka-bandymus-pasaulio-pazinimo-

laboratorijoje/           

https://www.sviesa.ml/antroku-

pasaulio-pazinimo-pamokos-

laboratorijoje/      

https://www.sviesa.ml/trecioku-

pasaulio-pazinimo-pamokos-

laboratorijoje/



115

Kauno Montesori mokykla-

darželis "Žiburėlis" https://mokyklaziburelis.lt/mokykla-

darzelis/projektine-veikla/mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis  

116
Kauno Motiejaus Valančiaus 

mokykla-darželis

http://valanciauspradine.web-

training.lt/lt/node/100    

117

Kauno Palemono gimnazija https://www.palemonas.kaunas.lm.lt/index.php/2-

uncategorised/702-projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis

118
Kauno Panemunės pradinė 

mokykla

https://www.panemune.kaunas.lm.lt/

119

Kauno Petrašiūnų progimnazija https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/2822-2/   

https://petrasiunai.kaunas.lm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

120
Kauno Pilėnų progimnazija https://www.pilenai.kaunas.lm.lt/index.php/8-

naujienos/749

121

Kauno Prano Daunio ugdymo 

centras

https://www.kasuc.lm.lt/apie-centra/projektai-2/               

https://www.kasuc.lm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/  

122
Kauno Prano Mašioto pradinė 

mokykla

https://www.masiotas.kaunas.lm.lt/index.php?t=n

ews.es_info&h=main.top

123

Kauno Rokų gimnazija https://www.kasuc.lm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/  

124

Kauno Šančių mokykla-

daugiafunkcis centras

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis | Kauno Šančių mokykla

125

Kauno Senamiesčio 

progimnazija

https://www.senamiestis.kaunas.lm.lt/bendros-

zinios-apie-mokykla/projektai/miesto-

respublikiniai-es/

126
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija

https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/veiklos-

sritys/naujas-puslapis-14/

127
Kauno specialioji mokykla https://kvp.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/ 

128

Kauno Suzukio pradinė mokykla https://mokyklaziburelis.lt/mokykla-

darzelis/projektine-veikla/mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis 

129
Kauno šv. Kazimiero 

progimnazija

https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/?page_id=

3483

130

Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija

http://intra.ktip.lt/index.php/administracine-

informacija/projektai/nacionaliniai-

projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis 

131

Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjus

https://inzinerijoslicejus.ktu.edu/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis  

https://mokyklaziburelis.lt/mokykla-darzelis/projektine-veikla/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://mokyklaziburelis.lt/mokykla-darzelis/projektine-veikla/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://mokyklaziburelis.lt/mokykla-darzelis/projektine-veikla/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis


132

Kauno technologijos 

universiteto Vaižganto 

progimnazija

https://www.ktuprogimnazija.lt/europos-sajungos-

fondu-investiciju-projektas-mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/

133

Kauno Tirkiliškių mokykla-

darželis

https://www.tirkiliskiupradine.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

134

Kauno Vaišvydavos pagrindinė 

mokykla

https://www.vaisvydava.kaunas.lm.lt/index.php/2-

uncategorised/390-kauno-vaisvydavos-pagrindine-

mokykla-dalyvauja-projekte-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis 

135

Kauno Veršvų gimnazija https://vaisvydava.kaunas.lm.lt/     

https://www.vaisvydava.kaunas.lm.lt/index.php/2-

uncategorised/390-kauno-vaisvydavos-pagrindine-

mokykla-dalyvauja-projekte-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis 

136

Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazija

https://kuprevicius.kaunas.lm.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/ 

137
Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazija

https://www.kudirka.kaunas.lm.lt/index.php/proje

ktai

138

Kauno Žaliakalnio progimnazija https://www.zaliakalniopm.kaunas.lm.lt/index.ph

p/component/content/article/147-meniu-

straipsniai/983-projektas-mokykl-aprupinimas-

gamtos-ir-technologini-moksl-priemonemis

139
Prezidento Valdo Adamkaus 

gimnazija

https://adamkausgimnazija.lt/index.php/veiklos-

sritys/projektai?id=739

140

Vytauto Didžiojo universiteto 

"Atžalyno" progimnazija

https://www.atzalynas.kaunas.lm.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

141

142

143

Kauno r. Akademijos Ugnės 

Karvelis gimnazija

https://ukg.vdu.lt/projektai/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

144 Kauno r. Babtų gimnazija https://www.babtai.lm.lt/ 

145
Kauno r. Čekiškės Prano 

Dovydaičio gimnazija
www.cekiske.lt  

146

Kauno r. Domeikavos gimnazija https://www.domeikava.kaunas.lm.lt , 

https://www.facebook.com/DomeikavaMokykla/

147
Kauno r. Ežerėlio pagrindinė 

mokykla
https://ezereliomokykla.lt

148

Kauno r. Garliavos Adomo 

Mitkaus pagrindinė mokykla

https://www.mitkaus.garliava.lm.lt/veikla/projek

tai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/

149
Kauno r. Garliavos Jonučių 

progimnazija
https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/

150
Kauno r. Kačerginės pradinė 

mokykla
www.kacergine.lm.lt 

https://ukg.vdu.lt/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ukg.vdu.lt/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ukg.vdu.lt/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.babtai.lm.lt/
http://cekiske.lt/
https://www.domeikava.kaunas.lm.lt/
https://www.domeikava.kaunas.lm.lt/
https://ezereliomokykla.lt/
https://www.mitkaus.garliava.lm.lt/veikla/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.mitkaus.garliava.lm.lt/veikla/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.mitkaus.garliava.lm.lt/veikla/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/
http://www.kacergine.lm.lt/


151
Kauno r. Karmėlavos Balio 

Buračo gimnazija
https://www.buraco.kaunas.lm.lt/

152
Kauno r. Kulautuvos pagrindinė 

mokykla
https://kulautuva.m42.lt/veikla/projektai 

153
Kauno r. Lapių pagrindinė 

mokykla
https://www.lapes.kaunas.lm.lt/ 

154
Kauno r. Neveronių gimnazija https://www.neveronys.kaunas.lm.lt/index.php/

projektai

155
Kauno r. Panevėžiuko mokykla-

daugiafunkcis centras www.paneveziukas.kaunas.lm.lt/

156 Kauno r. Piliuonos gimnazija https://www.piliuona.kaunas.lm.lt 

157
Kauno r. Raudondvario Anelės 

ir Augustino Kriauzų pradinė 

mokykla

https://pradine.raudondvaris.lm.lt/

158
Kauno r. Raudondvario 

gimnazija

https://raudondvaris.lm.lt/index.php/projektai/

mokyklu-aprupinimas

159
Kauno r. Ringaudų pradinė 

mokykla
https://ringaudumokykla.lt

160
Kauno r. Rokų mokykla-darželis https://www.rokumd.kaunas.lm.lt  

161
Kauno r. Šlienavos pagrindinė 

mokykla
https://www.slienava.kaunas.lm.lt    

162
Kauno r. Vandžiogalos 

gimnazija
https://www.vandziogala.kaunas.lm.lt

163

Kauno r. Vilkijos gimnazija

http://vilkijosgimnazija.lt/vg1/index.php/15-

informacija/485-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis

164
Kauno r. Zapyškio pagrindinė 

mokykla

https://www.zapyskiomokykla.lt

165
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-

darželis https://www.mokyklaelma.lt/   

166
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio 

pagrindinė mokykla
https://www.krpagrindine.lt/

167

Kazlų Rūdos pradinė mokykla https://www.krpradine.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis

168
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių 

gimnazija http://www.plutiskes.kazluruda.lm.lt 

169
Kėdainių "Ryto" progimnazija https://www.rytas.kedainiai.lm.lt/projektai/

170
Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija

https://www.paukstelio.kedainiai.lm.lt/index.php/

veikla/projektai

171
Kėdainių r. Akademijos 

gimnazija

https://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/

172
Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė 

mokykla

www.dotnuvos.kedainiai.lm.lt

173
Kėdainių r. Josvainių gimnazija

http://www.josvainiugimnazija.lt/

174
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija

https://www.katkaus.kedainiai.lm.lt/ Skelbimų lentoje eksponuojama 

projekto viešinimo lentelė

https://www.buraco.kaunas.lm.lt/
https://kulautuva.m42.lt/veikla/projektai
https://www.lapes.kaunas.lm.lt/
https://www.neveronys.kaunas.lm.lt/index.php/projektai
https://www.neveronys.kaunas.lm.lt/index.php/projektai
http://www.paneveziukas.kaunas.lm.lt/
https://www.piliuona.kaunas.lm.lt/
https://pradine.raudondvaris.lm.lt/
https://raudondvaris.lm.lt/index.php/projektai/mokyklu-aprupinimas
https://raudondvaris.lm.lt/index.php/projektai/mokyklu-aprupinimas
https://ringaudumokykla.lt/
https://www.rokumd.kaunas.lm.lt/
https://www.slienava.kaunas.lm.lt/
https://www.vandziogala.kaunas.lm.lt/
http://vilkijosgimnazija.lt/vg1/index.php/15-informacija/485-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://vilkijosgimnazija.lt/vg1/index.php/15-informacija/485-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://vilkijosgimnazija.lt/vg1/index.php/15-informacija/485-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.zapyskiomokykla.lt/
https://www.mokyklaelma.lt/
https://www.krpagrindine.lt/
https://www.krpradine.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.krpradine.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.krpradine.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.plutiskes.kazluruda.lm.lt/
https://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/
http://www.josvainiugimnazija.lt/


175

Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinė mokykla

http://www.labunavosmokykla.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/   

176

Kėdainių r. Šėtos gimnazija

https://setosgimnazija.lt/mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/;https://setosgimnazija.lt/gamtam

okslinis-ugdymas-pradinese-klasese/

177
Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė mokykla

178

Kėdainių r. Truskavos 

pagrindinė mokykla

https://www.truskavosmokykla.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

Mokyklos elektroniniame dienyne 

"Eduka".

179

Kėdainių r. Vilainių mokykla-

darželis "Obelėlė"
Kėdainių r. Vilainių mokyklos-

darželio „Obelėlė“ patalpose 

(koridoriuje), prie centrinio 

įėjimo, pakabinta projekto 

viešinimo lentelė .

180 Kėdainių specialioji mokykla http://ksim120.wixsite.com/ksmokykla

181

Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių "Aušros" progimnazija

https://www.kedainiuausra.lt/, 

https://www.kedainiuausra.lt/mokyklu-

aprupinimas-priemonemis/

182
Kelmės "Aukuro" pagrindinė 

mokykla (http://www.kelmesaukuras.lt/veikla)

183
Kelmės "Kražantės" 

progimnazija

184
Kelmės r. Pakražančio gimnazija

https://www.pakrazantis.kelme.lm.lt/ 

185
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazija

186

Kelmės r. Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla  http://www.vaiguvosmokykla.lt/   

https://www.facebook.com/groups

/1472548279719340/?epa=SEARCH

_BOX  

187
Kelmės rajono Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazija

188

Kelmės rajono Liolių pagrindinė 

mokykla https://www.lioliai.kelme.lm.lt/?Projektai:Mokyk

l%F8_apr%FBpinimas_gamtos_ir_technologini%F

8_moksl%F8_priemon%EBmis  

189

Kelmės rajono Tytuvėnų 

gimnazija

 https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=361:projek

tas&catid=37:2019-2020

190
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija https://www.uzvenciogimnazija.lt/node/911

191
Klaipėdos "Gabijos" 

progimnazija

192
Klaipėdos "Gilijos" pradinė 

mokykla

http://www.labunavosmokykla.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.labunavosmokykla.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.labunavosmokykla.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://setosgimnazija.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/;https:/setosgimnazija.lt/gamtamokslinis-ugdymas-pradinese-klasese/
https://setosgimnazija.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/;https:/setosgimnazija.lt/gamtamokslinis-ugdymas-pradinese-klasese/
https://setosgimnazija.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/;https:/setosgimnazija.lt/gamtamokslinis-ugdymas-pradinese-klasese/
https://setosgimnazija.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/;https:/setosgimnazija.lt/gamtamokslinis-ugdymas-pradinese-klasese/
https://www.truskavosmokykla.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.truskavosmokykla.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.truskavosmokykla.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://ksim120.wixsite.com/ksmokykla
https://www.kedainiuausra.lt/,
https://www.kedainiuausra.lt/,
https://www.kedainiuausra.lt/,
http://www.kelmesaukuras.lt/veikla
https://www.pakrazantis.kelme.lm.lt/
https://www.facebook.com/groups/1472548279719340/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/1472548279719340/?epa=SEARCH_BOX  
https://www.facebook.com/groups/1472548279719340/?epa=SEARCH_BOX  
https://www.facebook.com/groups/1472548279719340/?epa=SEARCH_BOX  
https://www.lioliai.kelme.lm.lt/?Projektai:Mokykl%F8_apr%FBpinimas_gamtos_ir_technologini%F8_moksl%F8_priemon%EBmis
https://www.lioliai.kelme.lm.lt/?Projektai:Mokykl%F8_apr%FBpinimas_gamtos_ir_technologini%F8_moksl%F8_priemon%EBmis
https://www.lioliai.kelme.lm.lt/?Projektai:Mokykl%F8_apr%FBpinimas_gamtos_ir_technologini%F8_moksl%F8_priemon%EBmis
https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=361:projektas&catid=37:2019-2020
https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=361:projektas&catid=37:2019-2020
https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=361:projektas&catid=37:2019-2020
https://www.uzvenciogimnazija.lt/node/911


193
Klaipėdos "Medeinės" mokykla

194
Klaipėdos "Pajūrio" 

progimnazija

195
Klaipėdos "Santarvės" 

progimnazija

196
Klaipėdos "Saulėtekio" 

progimnazija

197
Klaipėdos "Saulutės" mokykla-

darželis

198
Klaipėdos "Smeltės" 

progimnazija

199
Klaipėdos "Varpelio" mokykla-

darželis

200
Klaipėdos "Verdenės" 

progimnazija

201
Klaipėdos "Versmės" 

progimnazija

202
Klaipėdos "Vyturio" 

progimnazija

203
Klaipėdos Gedminų 

progimnazija

204
Klaipėdos Hermano Zudermano 

gimnazija

205 Klaipėdos Litorinos mokykla

206
Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija

207
Klaipėdos Maksimo Gorkio 

progimnazija

208
Klaipėdos Marijos Montessori 

mokykla - darželis

209
Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija

210
Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija

211
Klaipėdos Sendvario 

progimnazija

212
Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija

213
Klaipėdos Tauralaukio 

progimnazija

214 Klaipėdos Vitės progimnazija

215 Klaipėdos Vydūno gimnazija

216
Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazija

217
Gargždų "Kranto" pagrindinė 

mokykla

https://www.krantas.gargzdai.lm.lt/projektai.ht

m

218
Gargždų "Minijos" progimnazija

219
Klaipėdos r. Agluonėnų 

pagrindinė mokykla https://agluonenai.klaipeda.lm.lt

220
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė 

mokykla

221
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė 

mokykla

222

Klaipėdos r. Endriejavo 

pagrindinė mokykla

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/projektai/mokykl

u-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

https://www.krantas.gargzdai.lm.lt/projektai.htm
https://www.krantas.gargzdai.lm.lt/projektai.htm
https://agluonenai.klaipeda.lm.lt/


223
Klaipėdos r. Ketvergių 

pagrindinė mokykla

224
Klaipėdos r. Kretingalės 

pagrindinė mokykla

225
Klaipėdos r. Lapių pagrindinė 

mokykla

226
Klaipėdos r. Plikių Ievos 

Labutytės pagrindinė mokykla

227

Klaipėdos r. Priekulės Ievos 

Simonaitytės gimnazija

https://priekule.klaipeda.lm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/  

228
Klaipėdos r. Slengių mokykla-

daugiafunkcis centras

229
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio 

Šaulio gimnazija

https://www.veivirzenugimnazija.lt/

230
Klaipėdos r. Vėžaičių 

pagrindinė mokykla

231

Kretingos Marijono Daujoto 

progimnazija

https://www.daujotomokykla.lt/; 

https://www.daujotomokykla.lt/428-mokosi-patys-

ir-dalinasi-patirtimi; 

https://www.daujotomokykla.lt/357-respublikine-

pradiniu-klasiu-mokiniu-gamtamoksline-praktine-

konferencija

232
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės 

mokykla

https://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/veikla/projektai-programos

233

Kretingos mokykla - darželis 

"Žibutė"

https://www.zibute.kretinga.lm.lt/ 

https://www.facebook.com/kretingosmokykladarz

elis.zibute

234
Kretingos r. Kūlupėnų 

Motiejaus Valančiaus 

pagrindinė mokykla

https://www.valancius.kretinga.lm.lt/

235
Kretingos r. Vydmantų 

gimnazija

www.vydmantugimnazija.lt

236
Kretingos rajono Baublių 

mokykla-daugiafunkcis centras

https://baubliai.kretinga.lm.lt

237
Kretingos rajono Darbėnų 

gimnazija

https://www.darbenai.kretinga.lm.lt/

238

Kretingos rajono Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio mokykla-

daugiafunkcis centras
https://astulginskis.kretinga.lm.lt/

239

Kretingos rajono Kartenos 

mokykla-daugiafunkcis centras https://www.kartena.kretinga.lm.lt/lt/veikla/proj

ektai-ir-konkursai/veiksmo-savaite-2010

240
Kretingos rajono Kurmaičių 

pradinė mokykla https://www.kurmaiciai.kretinga.lm.lt/

241

Kretingos rajono Rūdaičių 

mokykla https://www.rudaiciai.kretinga.lm.lt/index.php/3

50-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis

242

Kretingos rajono Salantų 

gimnazija

https://salantugimnazija.lt/index.php/veikla/pr

ojektai/2-uncategorised/265-projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis

https://priekule.klaipeda.lm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://priekule.klaipeda.lm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://priekule.klaipeda.lm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.veivirzenugimnazija.lt/
https://www.rudaiciai.kretinga.lm.lt/index.php/350-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.rudaiciai.kretinga.lm.lt/index.php/350-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.rudaiciai.kretinga.lm.lt/index.php/350-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis


243
Kretingos Simono Daukanto 

progimnazija

https://www.kdp.lt

244

Kupiškio Povilo Matulionio 

progimnazija

https://www.kpmpm.lt/index.php/lt/2013-01-31-

07-20-51/projektai/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-

704-02-0001

245
Kupiškio r. Noriūnų Jono 

Černiaus pagrindinė mokykla

246
Kupiškio r. Salamiesčio 

pagrindinė mokykla

247
Kupiškio r. Skapiškio 

pagrindinė mokykla

248
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

https://www.gimnazija.subacius.lm.lt/projektai.

249

Kupiškio r. Šimonių pagrindinė 

mokykla

https://simonys.kupiskis.lm.lt/index.php/informaci

ja/straipsniu-archyvas/2018-2019-m-m/365-

projektas 

250
Lazdijų mokykla-darželis 

"Kregždutė"

http://www.lazdijukregzdute.lt/

251

Lazdijų mokykla-darželis 

"Vyturėlis"

http://mokykladarzelisvyturelis.lt/pirstu-

antspaudai-kas-

tai/ http://mokykladarzelisvyturelis.lt/tyrinejame-

su-mikroskopu/  

http://mokykladarzelisvyturelis.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-

priemonemis/https://www.facebook.com/pg/Lazdi

j%C5%B3-mokykla-dar%C5%BEelis-

Vytur%C4%97lis-

853797888116119/posts/?ref=page_internal  

252
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija

lazdiju.gimnazija@lazdijai.lt Projekto viešinimo lentelė 

gimnazijos 1-mo aukšto fojė.

253
Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 

mokykla

https://akirsna.lazdijai.lm.lt/

254

Lazdijų r. Kapčiamiesčio 

Emilijos Pliaterytės mokykla

http://www.kapciamiestis.lt/  

http://www.kapciamiestis.lt/projektai.html Lazdijų r. Kapčiamiesčio E. 

Pliaterytės mokyklos 2018 m. 

veiklos ataskaita -  

http://www.kapciamiestis.lt/images/

2018/Mokyklos%20veiklos%20atas

kaita%202018.pdf (1.7. punktas), 

eksponuojama lentelė ant sienos

255 Lazdijų r. Kučiūnų mokykla http: // kuciunai.xz.lt Mokyklos FB paskyra,  stende

256
Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija

https://www.gimnazija.seirijai.lm.lt/

257 Lazdijų r. Šeštokų mokykla https://sestokai.lazdijai.lm.lt/

258

Lazdijų r. Šventežerio mokykla http://www.sventezeriomokykla.lt/projektas-

%E2%80%9Emokykl%C5%B3-

apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-

technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-

priemon%C4%97mis%E2%80%9C

https://www.kdp.lt/
https://www.gimnazija.subacius.lm.lt/projektai


259
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija

https://www.veisiejai.lm.lt/images/gtm.jpg

Marijampolės savivaldybė https://www.marijampole.lt/projektai/igyvendint

i-projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/1601

260

Marijampolės "Ryto" pagrindinė 

mokykla

https://www.rytomok.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

Mokyklos Facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/Ryto.p

agrindine  skelbiama informacija 

apie gamtos mokslų pamokas 

panaudojant gautas priemones.

Patikslinta 2020-09-09

261

Marijampolės "Šaltinio" 

progimnazija

Nuoroda į elektroninį viešinimo 

šaltinį: https://saltinio.lt/mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-

2014-2020-m/ Patikslinta 2020-09-22

262
Marijampolės "Saulės" pradinė 

mokykla

http://www.saulespradine.lt

263
Marijampolės "Smalsučio" 

pradinė mokykla

http://smalsuciai.lt infomacinė lentelė mokykloje

264

Marijampolės "Žiburėlio" 

mokykla-daugiafunkcis centras

http://zibureliodcm.lt/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-

priemonemis

265
Marijampolės Jono Totoraičio 

progimnazija

http://jtotoraitis.lt/projektai/

266
Marijampolės mokykla-darželis 

"Želmenėliai"

https://zelmeneliaimd.lt/

267

Marijampolės Mokolų mokykla-

darželis

Projekto viešinimo nuoroda 

www.mokolumd.info/  „Mokomės kitaip“

Svetainėje viešinama vaikų 

veikla ir aprašai, kokios 

piemonės panaudojamos.

268

Marijampolės Petro Armino 

progimnazija

http://www.arvis.lt/armin3/index.php/apie-

mokykla/projektai

Informacinė lentelė su projekto 

pavadinimu gamtos moklsų 

kabinete (5-8 kl.)  ir Mažojoje 

laboratorijoje (1-4 kl.)

269

Marijampolės Rimanto 

Stankevičiaus pagrindinė 

mokykla

projekto viešinimo nuoroda 

https://www.stankeviciaus.lt/index.php/veikla/pr

ojektai/dokument-formos/es-projektas

270

Marijampolės sav. Igliaukos 

Anzelmo Matučio gimnazija

https://matucio.lt/index.php/veikla/projektine-

veikla/mokyklu-aprupinimas-gamtos

infomacinė lentelė mokykloje

271
Marijampolės sav. Liudvinavo 

Kazio Borutos gimnazija
https://www.liudvinavo.marijampole.lm.lt/index.php/mokyklos-veikla/projektai/470-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

infomacinė lentelė mokykloje

272

Marijampolės sav. Mokolų 

progimnazija https://mokolupm.lt/projektine-veikla/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

273
Marijampolės sav. Padovinio 

pagrindinė mokykla

274
Marijampolės sav. Sasnavos 

pagrindinė mokykla

https://www.sasnava.marijampole.lm.lt/j3/ Konferencijos (straipsniai el. 

svetainėje)

2020-09-08 mokykla-darželis “Želmenėliai” nuo 2020-09-01 

reorganizuota į Marijampolės vaikų lopšelį-darželį “Želmenėliai”, ir 

visos priemonės atoduotos Ryto pagrindinei mokyklai

2020-09-09 Marijampolės Mokolų mokykla-darželis reorganizuotas į 

lopšelį-darželį "Ąžuoliukas"

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr.1-

66 Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla reorganizuota 

Mokytojos projektą viešino Marijampolės "Šaltinio" 

progimnazijoje

https://www.marijampole.lt/projektai/igyvendinti-projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/1601
https://www.marijampole.lt/projektai/igyvendinti-projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/1601
https://www.marijampole.lt/projektai/igyvendinti-projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/1601
https://www.rytomok.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.rytomok.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.rytomok.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://saltinio.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-2014-2020-m/
https://saltinio.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-2014-2020-m/
https://saltinio.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-2014-2020-m/
https://saltinio.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-2014-2020-m/
http://www.saulespradine.lt/
http://smalsuciai.lt/
http://zibureliodcm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
http://zibureliodcm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
http://zibureliodcm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
https://zelmeneliaimd.lt/
http://www.mokolumd.info/
http://www.mokolumd.info/
https://www.liudvinavo.marijampole.lm.lt/index.php/mokyklos-veikla/projektai/470-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.sasnava.marijampole.lm.lt/j3/


275

Marijampolės sav. Želsvos 

pagrindinė mokykla
https://zelsvosmokykla.wordpress.com/projek

tai/ 

Informacinis užrašas su projekto 

pavadinimu biologijos-chemijos 

kabinete (5-8 kl.) ir 1 klasėje (1-

4 kl.)

276

Mažeikių "Jievaro" pagrindinė 

mokykla

www.padoviniomokykla.lt  Informacija apie dalyvavimą 

projekte ir gautas priemones 

buvo viešinama mokyklos 

informaciniame stende (foto), 

medžiaga patalpinta mokyklos 

metraštyje, supažindinti  mokinių 

tėvai susirinkimo metu.

277
Mažeikių "Ventos" 

progimnazija

278

Mažeikių "Vyturio" pradinė 

mokykla
Pradinių klasių mokytoja 2018-

11-19 d. vedė LPUPA nariams 6

ak. val. trukmės gerosios patirties

seminarą „Gamtamokslinė spinta

į pagalbą mokytojui šiuolaikinėje

pamokoje“.

279

Mažeikių "Žiburėlio" pradinė 

mokykla
(Marijampolės Meilės Lukšienės 

švietimo centro planas 2018-

2019 m. m.)

280
Mažeikių darželis-mokykla 

"Kregždutė"

https://zelsvosmokykla.wordpress.com/projektai

/

281
Mažeikių Kalnėnų pagrindinė 

mokykla

 Projekto priemonių panaudojimas pamokose 1-4 

klasėse 2019 m.

282

Mažeikių Kazimiero Jagmino 

pradinė mokykla

https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/

photos/?tab=album&album_id=2717879115104

804

283

Mažeikių Pavasario pagrindinė 

mokykla

https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/

photos/?tab=album&album_id=2766889283537

120

284
Mažeikių r. Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindinė mokykla

285
Mažeikių r. Židikų Marijos 

Pečkauskaitės gimnazija

286
Mažeikių rajono Sedos Vytauto 

Mačernio gimnazija

287
Mažeikių rajono Viekšnių 

gimnazija

288
Mažeikių Senamiesčio 

pagrindinė mokykla

289
Mažeikių Sodų pagrindinė 

mokykla

290 Molėtų pradinė mokykla https://www.pradine.moletai.lm.lt

291 Molėtų progimnazija https://www.progimnazija.moletai.lm.lt

292 Molėtų r. Alantos gimnazija https://www.alantosgimnazija.lt

293
Molėtų r. Giedraičių Antano 

Jaroševičiaus gimnazija

  https://giedraiciugimnazija.lt/naujienos/

Užrašai su projekto pavadinimu 

biologijos-fizikos-chemijos 

kabinete (laikomos priemonės 5-

8 klasėms)  ir 4 klasėje (laikomos 

priemonės 1-4 klasėms)

Nuo 2020-09-01 mokykla tapo Marijampolės sav. Želsvos 

progimnazija

http://www.padoviniomokykla.lt/
https://zelsvosmokykla.wordpress.com/projektai/
https://zelsvosmokykla.wordpress.com/projektai/
https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2717879115104804
https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2717879115104804
https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2717879115104804
https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2766889283537120
https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2766889283537120
https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2766889283537120
https://www.pradine.moletai.lm.lt/
https://www.progimnazija.moletai.lm.lt/
https://www.alantosgimnazija.lt/
https://www.giedraiciugimnazija.lt/


294

Neringos gimnazija http://neringosgimnazija.lt/index.php/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/".

295

Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazija

https://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/index.php/

veikla/projektai 

Projekto viešinimo lentelė kabo 

gimnazijos koridoriuje (pirmame 

aukšte)

296

Pagėgių sav. Stoniškių 

pagrindinė mokykla

nėra Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos I aukšto fojė.

297

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija

nėra, ruošiamasi įdėti Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos I aukšto fojė.

298

Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

pradinė mokykla

https://www.pradine.pagegiai.lm.lt Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos I aukšto fojė.

299
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų 

pagrindinė mokykla

nėra (neina įkelti) Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos I aukšto fojė.

Pakruojo r. savivaldybė http://www.pakruojis.lt/go.php/Naujienos966

300
Pakruojo "Žemynos" pagrindinė 

mokykla

http://zemynapm.lt/projektu-viesinimas/ Informacinė lentelė viešinama 

mokyklos I aukšto fojė

301

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija www.linkuvosgimnazija.lt Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos II aukšto 

informaciniuose stenduose 

mokytojams ir mokiniams.

302

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė 

mokykla

www.lygumai.pakruojis.lm.lt               

https://ww.facebook.com/lygumupagrindine

Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos I aukšto fojė, 

mokytojų kambaryje. Patyriminės 

veiklos nuotraukos tatip pat 

tarpinamos mokyklos Facebook 

puslapyje

303

Pakruojo r. Pašvitinio 

pagrindinė mokykla

www.pasvitnys.lt 

Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos II aukšto fojė 

bei mokyklos Facebook paskyroje

304

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė 

mokykla

www.rozalimas.pakruojis.lm.lt

Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos tinklapyje 

(projektao), viešinama mokyklos I 

aukšto fojė

305
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija

www.žeimeliogimnazija.lt
Informacinė projekto lentelė 

viešinama mokyklos I aukįto fojė

306
Pakruojo rajono Balsių 

pagrindinė mokykla www.balsiupm.lt

Projektas viešinamas gamtos mokslų 

kabinete 

307
Palangos "Baltijos" pagrindinė 

mokykla

308 Palangos pradinė mokykla

309
Palangos Šventosios pagrindinė 

mokykla

www.sventosiospm.lt 

310
Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla

http://neringosgimnazija.lt/index.php/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://neringosgimnazija.lt/index.php/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://neringosgimnazija.lt/index.php/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/index.php/veikla/projektai
https://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/index.php/veikla/projektai
https://www.pradine.pagegiai.lm.lt/
http://www.pakruojis.lt/go.php/Naujienos966
http://zemynapm.lt/projektu-viesinimas/
http://www.linkuvosgimnazija.lt/
http://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/
http://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/
http://www.pasvitnys.lt/
http://www.rozalimas.pakruojis.lm.lt/
http://www.žeimeliogimnazija.lt/
http://www.balsiupm.lt/
http://www.sventosiospm.lt/


Panevėžio savivaldybės https://projektai.panevezys.lt/projektai/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

311

Panevėžio "Aušros" 

progimnazija

https://www.ausros.panevezys.lm.lt/index.php?op

tion=com_content&view=article&layout=edit&id

=314

312
Panevėžio "Ąžuolo" 

progimnazija

https://azuolo.lt

313
Panevėžio "Saulėtekio" 

progimnazija

http://www.sauletekis.org

314
Panevėžio "Šaltinio" 

progimnazija

https://saltinio.panevezys.lm.lt/

315
Panevėžio "Šviesos" specialiojo 

ugdymo centras

http://pssuc.lt/

316
Panevėžio "Vilties" 

progimnazija

www.vilties.panevezys.lm.lt

317
Panevėžio "Vyturio" 

progimnazija

https://www.vyturyspanevezys.lt

318
Panevėžio "Žemynos" 

progimnazija

https://zemynos.panevezys.lm.lt/es-projektai/
viešinama I aukšto fojė, stende

319

Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija

https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350

/ES%20projektas%20%E2%80%9EMokykl%C5%B

3%20apr%C5%ABpinimas%20gamtos%20ir%20te

chnologini%C5%B3%20moksl%C5%B3%20priemo

n%C4%97mis%E2%80%9C%20%28projekto%20k

odas%20Nr.%2009.1.3-CPVA-V-704-02-

0001%29.html5

320
Panevėžio Beržų progimnazija http://www.berzu.lt/es-strukturiniai-fondai

321
Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazija

www.paltarokogimnazija.lt

322
Panevėžio Mykolo Karkos 

pagrindinė mokykla

http://karkosm.lt/index.php/veikla/projektine-

veikla

323

Panevėžio pradinė mokykla https://www.panpradine.lt/

https://www.panpradine.lt/panevez

io-pradine-mokykla-dalyvauja-es-

projekte-mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis-projekto-kodas-nr-09-

1-3-cpva-v-704-02-0001/

324
Panevėžio Rožyno progimnazija www.rozyno.panevezys.lm.lt 

325
Panevėžio r. Dembavos 

progimnazija

326
Panevėžio r. Krekenavos 

Mykolo Antanaičio gimnazija

http://www.kmag.lt/index.php/veikla/projektai/s

alies-projektai

Viešinimo lentelė gimnazijos viešoje 

erdvėje (koridoriuje) 

327
Panevėžio r. Miežiškių 

pagrindinė mokykla

 https://www.mieziskiai.panevezys.lm.lt/index.ph

p/viesinimas  

328
Panevėžio r. Naujamiesčio 

gimnazija

 https://nvmokykla.lt/

https://projektai.panevezys.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://projektai.panevezys.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://projektai.panevezys.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://azuolo.lt/
https://www.vyturyspanevezys.lt/
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
https://www.alipniunomokykla.lt/naujiena/1350/ES projektas %E2%80%9EMokykl%C5%B3 apr%C5%ABpinimas gamtos ir technologini%C5%B3 moksl%C5%B3 priemon%C4%97mis%E2%80%9C %28projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001%29.html5
http://www.berzu.lt/es-strukturiniai-fondai
https://www.panpradine.lt/panevezio-pradine-mokykla-dalyvauja-es-projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
https://www.panpradine.lt/panevezio-pradine-mokykla-dalyvauja-es-projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
https://www.panpradine.lt/panevezio-pradine-mokykla-dalyvauja-es-projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
https://www.panpradine.lt/panevezio-pradine-mokykla-dalyvauja-es-projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
https://www.panpradine.lt/panevezio-pradine-mokykla-dalyvauja-es-projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
https://www.panpradine.lt/panevezio-pradine-mokykla-dalyvauja-es-projekte-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-projekto-kodas-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/
http://www.rozyno.panevezys.lm.lt/
http://www.kmag.lt/index.php/veikla/projektai/salies-projektai
http://www.kmag.lt/index.php/veikla/projektai/salies-projektai
https://www.mieziskiai.panevezys.lm.lt/index.php/viesinimas
https://www.mieziskiai.panevezys.lm.lt/index.php/viesinimas
https://nvmokykla.lt/


329

Panevėžio r. Paliūniškio 

pagrindinė mokykla

https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/ Atviros pamokos: “Vandens 

būsenos. Vandens apytakos rato 

tyrimas .“ „Naujos medžiagos 

susidarymo, kintant medžiagų 

būsenoms tyrimas“. (PŠRC, 2019-

03-20).

330
Panevėžio r. Pažagienių 

mokykla-darželis

https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/

543-kas-nematoma-plika-akimi

Laikraštis ,,Tėvynė“  2019-02-02 

straipsnis

331
Panevėžio r. Piniavos mokykla-

darželis

https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/

565-atvira-pamoka  ,, Kas nematoma plika akimi“ 

332
Panevėžio r. Raguvos gimnazija

333

Panevėžio r. Ramygalos 

gimnazija

https://www.facebook.com/pg/Pali%C5%ABni%C

5%A1kio-Pagrindin%C4%97-Mokykla-

156670984428924/posts/

334
Panevėžio r. Upytės Antano 

Belazaro pagrindinė mokykla

 https://www.pazagieniumokykla.lt/galerija/nuos

tatai/projektai/salies-projektai

335
Panevėžio r. Vadoklių 

pagrindinė mokykla

 https://piniavosdm.jimdo.com

336
Panevėžio r. Velžio gimnazija  https://www.raguvosgimnazija.lt/veikla/karjeros-

ugdymas/vykdomi-projektai  

337
Panevėžio rajono Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazija

 http://ramygalosgimnazija.lt/articles.php?article

_id=225 Nuotrauka gimnazijos foje stende  

338
Panevėžio rajono Smilgių 

gimnazija

 https://upytesmokykla.lt/mokymosi-priemones-

pasaulio-pazinimui/

339
Pasvalio Lėvens pagrindinė 

mokykla http://levuopasvalys.lt/

340
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinė 

mokykla https://daujenumokykla.l

341
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija

bite.joniskelis.lm.lt

342
Pasvalio r. Narteikių mokykla-

darželis "Linelis"

www.narteikiulinelis.lt

343
Pasvalio r. Pajiešmenių 

pagrindinė mokykla

https://pajiesmeniumokykla.lt/projektai/ 

344
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija

www.pumpenu.pasvalys.lm.lt

345
Pasvalio r. Saločių Antano 

Poškos pagrindinė mokykla http://salociumokykla.lt/

346 Pasvalio r. Vaškų gimnazija https://vaskai.pasvalys.lt/psl12.html

347
Pasvalio Svalios progimnazija https://www.svalia.pasvalys.lm.lt/index.php/proj

ektai

https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/
https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/543-kas-nematoma-plika-akimi
https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/543-kas-nematoma-plika-akimi
https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/565-atvira-pamoka
https://paliuniskis.panevezys.lm.lt/index.php/lt/565-atvira-pamoka
https://www.facebook.com/pg/Pali%C5%ABni%C5%A1kio-Pagrindin%C4%97-Mokykla-156670984428924/posts/
https://www.facebook.com/pg/Pali%C5%ABni%C5%A1kio-Pagrindin%C4%97-Mokykla-156670984428924/posts/
https://www.facebook.com/pg/Pali%C5%ABni%C5%A1kio-Pagrindin%C4%97-Mokykla-156670984428924/posts/
https://www.pazagieniumokykla.lt/galerija/nuostatai/projektai/salies-projektai
https://www.pazagieniumokykla.lt/galerija/nuostatai/projektai/salies-projektai
https://piniavosdm.jimdo.com/
https://www.raguvosgimnazija.lt/veikla/karjeros-ugdymas/vykdomi-projektai
https://www.raguvosgimnazija.lt/veikla/karjeros-ugdymas/vykdomi-projektai
http://ramygalosgimnazija.lt/articles.php?article_id=225
http://ramygalosgimnazija.lt/articles.php?article_id=225
https://upytesmokykla.lt/mokymosi-priemones-pasaulio-pazinimui/
https://upytesmokykla.lt/mokymosi-priemones-pasaulio-pazinimui/
http://levuopasvalys.lt/
http://www.velziogimnazija.lt/
http://www.narteikiulinelis.lt/
https://pajiesmeniumokykla.lt/projektai/
http://www.pumpenu.pasvalys.lm.lt/
http://salociumokykla.lt/
https://vaskai.pasvalys.lt/psl12.html
https://www.svalia.pasvalys.lm.lt/index.php/projektai
https://www.svalia.pasvalys.lm.lt/index.php/projektai


348

Plungės "Babrungo" 

progimnazija

https://www.babrungas.plunge.lm.lt

Progimnazijos Facebooko puslapyje 

pristatomi mokykloje vykstantys 

gamtamoksliniai projektai, 

talpinamos nuotraukos.  Babrungo 

Facebooko puslapis, 1-4 klasių, 

fizikos, gamtos ir žmogaus, 

chemijos, biologijos mokytojos 

sistemina panaudotas priemones,  

pamokose pagal dalyko temas 

(kabinetuose). Projektas "Moksliukų 

diena" pristatytas 1-4 klasių 

tėveliams susirinkimų metu. 

349

Plungės "Ryto" pagrindinė 

mokykla https://ryto.plunge.lm.lt/europos-sajungos-

strukturiniu-fondu-finansuojamas-projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

Įrengtas gamtamokslinis-IKT 

kabinetas 1-4 klasių mokiniams, 

Mokyklos bendruomenė 

supažindinta Mokytojų, tėvų 

susirinkimų metu. Informcija 

viešinama mokyklos tiklalapyje.

350

Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija

https://adolfojucio.plunge.lm.lt

iškabinta viešinimo lentelė viešojoje 

erdvėje, įrengtas kabinetas 1-4 kl

351

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazija
https://www.alsedziai.plunge.lm.lt/index.php/90

4-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

pakabinti informaciniai plakatai prie 

kabinetų ir kabinetuose, kuriose yra 

priemonės, informacija gimnaizjos 

socialiniame tinkle Facebook.

352

Plungės r. Kulių gimnazija www.kuliai.lt Įrengta 1-4 kl  laboratorija . 

Iškabinta viešinimo lentelė 

gimnazijos vestibiulyje

353

Plungės r. Platelių gimnazija https://www.plateliai.plunge.lm.lt Iškabinta projekto viešinimo lentelė. 

Įrengtas kabinetas-laboratorija 1-4 

kl.

354
Plungės r. Šateikių pagrindinė 

mokykla

https://sateikiupm.plunge.lm.lt
Įrengta mini-laboratorija  

355
Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazija

www.zemkalvarija.lt

Iškabinta projekto viešinimo lentelė

356

Plungės Senamiesčio mokykla https://www.senamiestis.plunge.lm.lt

Informacija viešinama ir mokyklos 

Facebook paskyroje adresu https://lt-

lt.facebook.com/senamiestis.plunge/                                                                            

Nuorodos į konkrečias veiklas 

pateikiamos prie projekto viešinimo 

mokyklos svetainėje 

357
Plungės vyskupo Motiejaus 

Valančiaus pradinė mokykla

www.plungespradine.lt
Iškabinta projekto viešinimo lentelė

https://www.babrungas.plunge.lm.lt/
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://www.facebook.com/groups/856181454864080
https://ryto.plunge.lm.lt/europos-sajungos-strukturiniu-fondu-finansuojamas-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ryto.plunge.lm.lt/europos-sajungos-strukturiniu-fondu-finansuojamas-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ryto.plunge.lm.lt/europos-sajungos-strukturiniu-fondu-finansuojamas-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ryto.plunge.lm.lt/europos-sajungos-strukturiniu-fondu-finansuojamas-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://adolfojucio.plunge.lm.lt/
https://www.alsedziai.plunge.lm.lt/index.php/904-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.alsedziai.plunge.lm.lt/index.php/904-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.alsedziai.plunge.lm.lt/index.php/904-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.kuliai.lt/
https://www.plateliai.plunge.lm.lt/
https://sateikiupm.plunge.lm.lt/
http://www.zemkalvarija.lt/
https://www.senamiestis.plunge.lm.lt/
http://www.plungespradine.lt/


358
Prienų "Ąžuolo" progimnazija https://www.azuolas.prienai.lm.lt/?p=8931

359

Prienų "Revuonos" pagrindinė 

mokykla

https://www.revuona.prienai.lm.lt

Mokytojų tarybos posėdyje 2020-06-

16, Nr.(1.6)-V3-05 mokyklos 

mokytojai informuoti apie priemonių 

panaudojimą.Gamtos mokslų 

kabinetuose ir pradinių klasių 

kabinete iškabinta lentelė su projekto 

pavadinimu ir logotipu.

360
Prienų r. Balbieriškio pagrindinė 

mokykla

https://www.balbieriskis.prienai.lm.lt/dok/aprupin

imas.pdf

361
Prienų r. Išlaužo pagrindinė 

mokykla

https://www.islauzas.prienai.lm.lt/index.php?qw=

txt&id=191

362
Prienų r. Jiezno gimnazija http://jieznogimnazija.lt/integruotas-

gamtomokslinis-ugdymas/

363
Prienų r. Skriaudžių pagrindinė 

mokykla

https://mokykla.eu/kategorija/projektai

364

Prienų r. Stakliškių gimnazija http://www.stakliskiuvm.puslapiai.lt/ Per elektroninį dienyną 

https://www.manodienynas.lt 

informuoti mokinių tėvai.

365

Prienų r. Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnazija

http://www.vtzg.lt/index.php/2019/10/03/projekta

s-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

366
Radviliškio Gražinos pagrindinė 

mokykla

https://www.grazinosmok.lt/integruotas-

gamtamokslinis-ugdymas

367
Radviliškio r. Alksniupių 

pagrindinė mokykla http://www.alksniupiai.radviliskis.lm.lt/?p=6927

368
Radviliškio r. Baisogalos 

gimnazija

http://www.baisogala.radviliskis.lm.lt/?p=7576

369
Radviliškio r. Grinkiškio Jono 

Poderio gimnazija

https://www.poderys.radviliskis.lm.lt/new/index.

php/10-naujienos/772-es-parama

370
Radviliškio r. Pakalniškių 

pagrindinė mokykla

http://www.pakalniskiai.lt/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=843&Itemid=141  

371

Radviliškio r. Šeduvos 

gimnazija

https://www.seduvosgimnazija.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

372

Radviliškio r. Šiaulėnų 

Marcelino Šikšnio gimnazija

https://www.msiksnys.Radviliskis.lm.lt/2019/08/

24/projektas-mokykl…kslu-priemonemis/

373

Radviliškio r. Sidabravo 

gimnazija http://sidabravo-

gimnazija.lt/index.php/projektai/vykdomi-

projektai/339-projektas-mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

374
Radviliškio rajono Baisogalos 

mokykla-darželis

http://www.baisogalosmd.radviliskis.lm.lt/?p=82

60

375
Radviliškio Vaižganto 

progimnazija

http://www.vaizgantopagr.lt/images/shared/vedl

ys/vedlys.docx

https://www.revuona.prienai.lm.lt/
https://www.grazinosmok.lt/integruotas-gamtamokslinis-ugdymas
https://www.grazinosmok.lt/integruotas-gamtamokslinis-ugdymas
http://www.alksniupiai.radviliskis.lm.lt/?p=6927
http://www.baisogala.radviliskis.lm.lt/?p=7576
https://www.poderys.radviliskis.lm.lt/new/index.php/10-naujienos/772-es-parama
https://www.poderys.radviliskis.lm.lt/new/index.php/10-naujienos/772-es-parama
http://www.pakalniskiai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=843&Itemid=141
http://www.pakalniskiai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=843&Itemid=141
https://www.seduvosgimnazija.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.seduvosgimnazija.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.seduvosgimnazija.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.msiksnys.radviliskis.lm.lt/2019/08/24/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.msiksnys.radviliskis.lm.lt/2019/08/24/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://sidabravo-gimnazija.lt/index.php/projektai/vykdomi-projektai/339-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://sidabravo-gimnazija.lt/index.php/projektai/vykdomi-projektai/339-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://sidabravo-gimnazija.lt/index.php/projektai/vykdomi-projektai/339-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://sidabravo-gimnazija.lt/index.php/projektai/vykdomi-projektai/339-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.baisogalosmd.radviliskis.lm.lt/?p=8260
http://www.baisogalosmd.radviliskis.lm.lt/?p=8260
http://www.vaizgantopagr.lt/images/shared/vedlys/vedlys.docx
http://www.vaizgantopagr.lt/images/shared/vedlys/vedlys.docx


376

Radviliškio Vinco Kudirkos 

progimnazija

https://kudirka.radviliskis.lm.lt/projektai/mokykl

u-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

377

Raseinių r. Ariogalos gimnazija https://ariogalosgimnazija.lt/neformalus-

svietimas/projektai/projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/    

378
Raseinių r. Betygalos Maironio 

gimnazija https://www.betygalosvm.lt/?page_id=12102.

379
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė 

mokykla
www.girkalnis.raseiniai.lm.lt

380

Raseinių r. Nemakščių Martyno 

Mažvydo gimnazija

nemaksciugimnazija@raseiniai.lt Užrašai su projekto pavadinimu 

biologijos ir chemijos kabinete (5-8 

kl.)  ir pradinių klasių priemonių 

kabinete (1-4 kl.)

381
Raseinių r. Šiluvos gimnazija http://siluvosgimnazija.lt/naujienos/g11p3lem Viešinimo lentelė gimnazijos viešoje 

erdvėje (koridoriuje)

382
Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija
https://www.vssg.lt/veikla/dokumentai

383

Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus 

Šivickio mokykla-daugiafunkcis 

centras
Viešinimo lentelė daugiafunkcio 

centro viešojoje erdvėje (koridoriuje)

384 Raseinių Šaltinio progimnazija http://www.saltiniomokykla.lt/.

385
Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinė mokykla
 http://www.viktoropetkaus.lt/

386
Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija

www.rietavas.ivinskis.lm.lt 

387

Rietavo sav. Tverų gimnazija https://tverai.rietavas.lm.lt/, 

https://www.facebook.com/pages/category/School

/Tver%C5%B3-gimnazija-827694737367874/

388
Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazija

 http://www.tubelis.rokiskyje.lt/

389
Rokiškio mokykla-darželis 

"Ąžuoliukas"

 https://www.rokiskioazuoliukas.lt/

390
Rokiškio r. Juodupės gimnazija  https://juodupesgimnazija.jimdo.com/

391
Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto 

Širvydo pagrindinė mokykla

 https://juzintupm.rokiskis.lm.lt/

392
Rokiškio r. Kamajų Antano 

Strazdo gimnazija

 http://www.kamajugimnazija.lt/

393
Rokiškio r. Kavoliškio mokykla-

darželis

 https://www.kavoliskis.rokiskis.lm.lt/news.php

394 Rokiškio r. Obelių gimnazija  http://www.obeliugimnazija.lt/

395 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija  https://pandeliogimnazija.lm.lt/

396

Rokiškio r. Pandėlio pradinė 

mokykla
 Vadovaujantis Rokiškio rajono tarybos 2018 

m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-134 

„Dėl Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos 

reorganizavimo“ Rokiškio r. Pandėlio pradinė 

mokykla su Kazliškio ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo skyriumi prijungta prie 

Pandėlio gimnazijos.

https://kudirka.radviliskis.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://kudirka.radviliskis.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://kudirka.radviliskis.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ariogalosgimnazija.lt/neformalus-svietimas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/    
https://ariogalosgimnazija.lt/neformalus-svietimas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/    
https://ariogalosgimnazija.lt/neformalus-svietimas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/    
https://ariogalosgimnazija.lt/neformalus-svietimas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/    
https://www.betygalosvm.lt/?page_id=12102.
http://www.girkalnis.raseiniai.lm.lt/
mailto:nemaksciugimnazija@raseiniai.lt
http://siluvosgimnazija.lt/naujienos/g11p3lem
https://www.vssg.lt/veikla/dokumentai
http://www.saltiniomokykla.lt/
http://www.tubelis.rokiskyje.lt/
https://www.rokiskioazuoliukas.lt/
https://juodupesgimnazija.jimdo.com/
https://juzintupm.rokiskis.lm.lt/
http://www.kamajugimnazija.lt/
https://www.kavoliskis.rokiskis.lm.lt/news.php
http://www.obeliugimnazija.lt/
https://pandeliogimnazija.lm.lt/


397
Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija

 https://www.senamiescio.rokiskis.lm.lt/

398

Skuodo Bartuvos progimnazija http://www.bartuva.lt/, http://www.bartuva.lt/wp-

content/uploads/2019/06/20190627_130347.jpg, 

http://www.bartuva.lt/wp-

content/uploads/2019/06/20190627_130406.jpg, 

399

Skuodo rajono Ylakių gimnazija https://www.ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/pro

jektai Rengiama pradinių klasių 

laboratorija: suremontuotos patalpos, 

įrengta santechnika, užsakyti baldai. 

Pakabinti plakatai-logotipai virš 

pradinių klasių laboratorijos ir 

fizikos kabineto., pridedamos 

nuotraukos.

400
Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazija

www.mosedis.lt

401 Šakių "Varpo" mokykla

402
Šakių rajono Gelgaudiškio 

pagrindinė mokykla

https://www.gelgaudiskis.sakiai.lm.lt/index.php/

projektai1/es

403
Šakių rajono Griškabūdžio 

gimnazija www.griskabudziovidurine.lt/puslapiai/Projektai

404
Šakių rajono Kidulių pagrindinė 

mokykla

405
Šakių rajono Kriūkų mokykla - 

daugiafunkcis centras

https://kriukai.sakiai.lm.lt/index.php/projektai/m

okykl-aprupinimas-gamtos-ir-technologini-moksl-

priemonemis  

406
Šakių rajono Kudirkos 

Naumiesčio Vinco Kudirkos 

gimnazija

407

Šakių rajono Lekėčių mokykla - 

daugiafunkcis centras https://www.lekeciai.sakiai.lm.lt/index.php/proje

ktas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-moklsu-priemonemis

mokyklos informaciniame stende.

408
Šakių rajono Lukšių Vinco 

Grybo gimnazija

409

Šakių rajono Plokščių mokykla - 

daugiafunkcis centras

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/projektai/,  

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

410

Šakių rajono Sintautų 

pagrindinė mokykla

https://www.sintautai.sakiai.lm.lt/New/content/20

19-05-27-projektas-

%E2%80%9Emokykl%C5%B3-

apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-

technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-

priemon%C4%97mis%E2%80%9C

Šalčininkai, savivaldybė
http://salcininkai.lt/lit/Priemones-

gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-

mokyklas/89570

411
Šalčininkų "Santarvės" 

gimnazija

https://www.senamiescio.rokiskis.lm.lt/
https://www.ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/projektai
https://www.ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/projektai
http://www.mosedis.lt/
https://www.gelgaudiskis.sakiai.lm.lt/index.php/projektai1/es
https://www.gelgaudiskis.sakiai.lm.lt/index.php/projektai1/es
http://www.griskabudziovidurine.lt/puslapiai/Projektai
https://kriukai.sakiai.lm.lt/index.php/projektai/mokykl-aprupinimas-gamtos-ir-technologini-moksl-priemonemis
https://kriukai.sakiai.lm.lt/index.php/projektai/mokykl-aprupinimas-gamtos-ir-technologini-moksl-priemonemis
https://kriukai.sakiai.lm.lt/index.php/projektai/mokykl-aprupinimas-gamtos-ir-technologini-moksl-priemonemis
https://www.lekeciai.sakiai.lm.lt/index.php/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-moklsu-priemonemis
https://www.lekeciai.sakiai.lm.lt/index.php/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-moklsu-priemonemis
https://www.lekeciai.sakiai.lm.lt/index.php/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-moklsu-priemonemis
https://ploksciai.sakiai.lm.lt/projektai/
https://ploksciai.sakiai.lm.lt/projektai/
https://ploksciai.sakiai.lm.lt/projektai/
https://ploksciai.sakiai.lm.lt/projektai/
http://salcininkai.lt/lit/Priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/89570
http://salcininkai.lt/lit/Priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/89570
http://salcininkai.lt/lit/Priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/89570


412

Šalčininkų Jano Sniadeckio 

gimnazija

http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-

content/uploads/2020/06/projekt-PDF-

Mokykl%C5%B3-apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-

technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-

priemon%C4%97mis.pdf)

413
Šalčininkų r. Baltosios Vokės 

"Šilo" gimnazija http://www.silogimnazija.lt/?page_id=478

414
Šalčininkų r. Baltosios Vokės 

Elizos Ožeškovos gimnazija

415

Šalčininkų r. Butrimonių Anos 

Krepštul gimnazija

https://www.butrimoniuakg.lt/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis

416
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija

www.eisiskiugimnazija.lt.

417
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo 

Rapolionio gimnazija

418
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" 

gimnazija

http://www.ausrosgimnazija.lt/news/681/563/D

alyvavimas-projekte

419
Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo 

Balinskio gimnazija

420
Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė 

mokykla

http://www.jasiunupagrindine.salcininkai.lm.lt/?

page_id=2188  

421
Šalčininkų r. Kalesninkų 

Liudviko Narbuto gimnazija
http://www.narbuto.salcininkai.lm.lt/ 

422
Šalčininkų r. Turgelių Povilo 

Ksavero Bžostovskio gimnazija
http://www.bzostovskio.salcininkai.lm.lt/projekt

ai/ .

Šiaulių m. sav. 

 https://www.siauliai.lt/index.php?1549791397 

423
Šiaulių "Juventos" progimnazija http://www.juventa.lt/index.php?option=com_c

ontent&task=view&id=3801

424 Šiaulių "Rasos" progimnazija https://rasosp.lt/veikla/projektine-veikla/

425
Šiaulių "Romuvos" 

progimnazija http://www.romuvospm.lt/index.php/2225

426

Šiaulių "Sandoros" progimnazija https://www.sandora.eu/europos-sajungos-

strukturiniu-fondu-ir-lrv-biudzeto-lesomis-

finansuojami-projektai/

427

Šiaulių "Santarvės" gimnazija

http://santarves.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-

ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/

428
Šiaulių "Saulės" pradinė 

mokykla https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php

429
Šiaulių Centro pradinė mokykla

 https://centropradine.jimdofree.com/

430 Šiaulių Dainų progimnazija http://www.dainai.lt/

431 Šiaulių Gegužių progimnazija  http://geguziai.lt/titulinis

432 Šiaulių Gytarių progimnazija www.gytariai.lt

433 Šiaulių Jovaro progimnazija http://www.jovaras.com/

434 Šiaulių logopedinė mokykla http://www.dermesm.lt/ 

435
Šiaulių Medelyno progimnazija

https://medelynoprogimnazija.lt/

436 Šiaulių Ragainės progimnazija http://ragaine.su.lt/

http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/projekt-PDF-Mokykl%C5%B3-apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-priemon%C4%97mis.pdf)
http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/projekt-PDF-Mokykl%C5%B3-apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-priemon%C4%97mis.pdf)
http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/projekt-PDF-Mokykl%C5%B3-apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-priemon%C4%97mis.pdf)
http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/projekt-PDF-Mokykl%C5%B3-apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-priemon%C4%97mis.pdf)
http://www.sniadeckio.salcininkai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/projekt-PDF-Mokykl%C5%B3-apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-priemon%C4%97mis.pdf)
http://www.silogimnazija.lt/?page_id=478
https://www.butrimoniuakg.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.butrimoniuakg.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.butrimoniuakg.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.eisiskiugimnazija.lt/
http://www.ausrosgimnazija.lt/news/681/563/Dalyvavimas-projekte
http://www.ausrosgimnazija.lt/news/681/563/Dalyvavimas-projekte
http://www.jasiunupagrindine.salcininkai.lm.lt/?page_id=2188
http://www.jasiunupagrindine.salcininkai.lm.lt/?page_id=2188
http://www.narbuto.salcininkai.lm.lt/
http://www.bzostovskio.salcininkai.lm.lt/projektai/
http://www.bzostovskio.salcininkai.lm.lt/projektai/
https://www.siauliai.lt/index.php?1549791397
http://www.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3801
http://www.juventa.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=3801
http://www.romuvospm.lt/index.php/2225
http://santarves.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://santarves.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php
https://centropradine.jimdofree.com/
http://geguziai.lt/titulinis
http://www.gytariai.lt/


437

Šiaulių Rėkyvos progimnazija

http://www.rekyvospm.com/index.php/veikla/es-

projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis

438 Šiaulių Salduvės progimnazija https://salduve.lt/

439 Šiaulių sanatorinė mokykla http://www.sanatorinemokykla.lt/

440
Šiaulių specialiojo ugdymo 

centras https://siauliusuc.lt/

441 Šiaulių sporto gimnazija http://sportogimnazija.lt/

442
Šiaulių Vinco Kudirkos 

progimnazija http://vkudirka.lt/

443 Šiaulių Zoknių progimnazija www.zokniuprogimnazija.lt.

444
Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras https://www.aukstelke.lt/informacija-apie-projekta/Iškabinta projekto viešinimo lentelė

445 Šiaulių r. Bubių mokykla http://mokykla.bubiai.lt/renginiai/projektai/ Iškabinta projekto viešinimo lentelė

446 Šiaulių r. Drąsučių mokykla http://drasuciai.siauliai.lm.lt/ Iškabinta projekto viešinimo lentelė

447

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų mokykla https://www.ginkunumokykla.lt/index.php/proje

ktu-blogas/342-projektas-mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis Iškabinta projekto viešinimo lentelė

448 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija http://gruzdziai.siauliai.lm.lt/ Iškabinta projekto viešinimo lentelė

449
Šiaulių r. Kairių pagrindinė 

mokykla kairiai.siauliai.lm.lt Iškabinta projekto viešinimo lentelė

450

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių 

pagrindinė mokykla

http://daugeliumokykla.lt/index.php/health/item

/1048-patyriminis-mokymas-is-ir-smagu-ir-

naudinga  Iškabinta projekto viešinimo lentelė

451
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 

mokykla-daugiafunkcis centras
http://pavenciai.lt  Iškabinta projekto viešinimo lentelė

452
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio 

Anglickio mokykla

https://anglickiopm.lt/veikla/projektai/europos-

fondo-finansuojamas-projektas/ Iškabinta projekto viešinimo lentelė

453
Šiaulių r. Kužių gimnazija https://www.kuziai.siauliai.lm.lt/index.php/moky

kl-aprupinimas-priemonemis Iškabinta projekto viešinimo lentelė

454 Šiaulių r. Meškuičių gimnazija https://meskuiciai.siauliai.lm.lt Iškabinta projekto viešinimo lentelė

455
Šiaulių r. Pakapės mokykla https://www.pakape.siauliai.lm.lt/index.php/lt/p

rojektine-veikla Iškabinta projekto viešinimo lentelė

456 Šiaulių r. Šakynos mokykla http://sakynosmok.vhost.lt/?p=7418 Iškabinta projekto viešinimo lentelė

457

Šiaulių r. Šilėnų mokykla https://www.silenai.siauliai.lm.lt/?p=4329

Iškabinta projekto viešinimo lentelė. 

Facebook paskyroje atnaujinama 

informacija, viešinamos projekto 

veiklų nuotraukos 

https://www.facebook.com/silenu.m

okykla.1

458
Šiaulių r. Voveriškių mokykla https://voveriskiumokykla.lt/ugdymas/projektine-

veikla/ Iškabinta projekto viešinimo lentelė

Šialės savivaldybės http://silale.lt/go.php/lit/Projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis

459
Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazija

https://dariusgirenas.silale.lm.lt/ 

http://www.rekyvospm.com/index.php/veikla/es-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.rekyvospm.com/index.php/veikla/es-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.rekyvospm.com/index.php/veikla/es-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://salduve.lt/
http://www.zokniuprogimnazija.lt/
https://www.aukstelke.lt/informacija-apie-projekta/
http://mokykla.bubiai.lt/renginiai/projektai/
http://drasuciai.siauliai.lm.lt/
https://www.ginkunumokykla.lt/index.php/projektu-blogas/342-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.ginkunumokykla.lt/index.php/projektu-blogas/342-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.ginkunumokykla.lt/index.php/projektu-blogas/342-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://gruzdziai.siauliai.lm.lt/
http://kairiai.siauliai.lm.lt/
http://daugeliumokykla.lt/index.php/health/item/1048-patyriminis-mokymas-is-ir-smagu-ir-naudinga
http://daugeliumokykla.lt/index.php/health/item/1048-patyriminis-mokymas-is-ir-smagu-ir-naudinga
http://daugeliumokykla.lt/index.php/health/item/1048-patyriminis-mokymas-is-ir-smagu-ir-naudinga
http://pavenciai.lt/
https://anglickiopm.lt/veikla/projektai/europos-fondo-finansuojamas-projektas/
https://anglickiopm.lt/veikla/projektai/europos-fondo-finansuojamas-projektas/
https://www.kuziai.siauliai.lm.lt/index.php/mokykl-aprupinimas-priemonemis
https://www.kuziai.siauliai.lm.lt/index.php/mokykl-aprupinimas-priemonemis
https://meskuiciai.siauliai.lm.lt/
https://www.pakape.siauliai.lm.lt/index.php/lt/projektine-veikla
https://www.pakape.siauliai.lm.lt/index.php/lt/projektine-veikla
http://sakynosmok.vhost.lt/?p=7418
https://www.silenai.siauliai.lm.lt/?p=4329
https://voveriskiumokykla.lt/ugdymas/projektine-veikla/
https://voveriskiumokykla.lt/ugdymas/projektine-veikla/
https://dariusgirenas.silale.lm.lt/


460
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazija
https://www.stulginskis.silale.lm.lt/index.php/lt

461

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija

http://www.jauniausgimnazija.lt/lt/naujienos/pr

ojektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis-/

462
Šilalės r. Kvėdarnos Prano 

Liatuko pradinė mokykla https://www.saulute.silale.lm.lt/lt/es-parama

463
Šilalės r. Laukuvos Norberto 

Vėliaus gimnazija

https://www.velius.silale.lm.lt/index.php/projekt

ai

464

Šilalės r. Obelyno pagrindinė 

mokykla

https://obelynas.silale.lm.lt/index.php?option=c

om_content&view=category&id=397&Itemid=83

6

465

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo 

Biržiškio gimnazija https://www.pajuris.silale.lm.lt/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=58&Itemid=59

466
Šilalės r. Upynos Stasio Girėno 

mokykla

http://upyna.silale.lm.lt

467
Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinė mokykla

https://www.mjmokykla.lt/?cat=8

468
Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla

https://pamarys.silute.lm.lt/

469
Šilutės r. Juknaičių pagrindinė 

mokykla

https://www.juknaiciai.silute.lm.lt/?page_id=131

04 

470

Šilutės r. Katyčių pagrindinė 

mokykla

https://www.katyciai.silute.lm.lt/index.php/veikla/

mokykla-dalyvauja-projektuose/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

471

Šilutės r. Kintų pagrindinė 

mokykla

https://www.kintai.silute.lm.lt/?p=17109 

https://www.kintai.silute.lm.lt/?p=17111  

https://www.kintai.silute.lm.lt/?p=17121  

https://www.facebook.com/Kintupag

rindinemokykla/posts/22976628503

56340 

https://www.facebook.com/Kintupag

rindinemokykla/posts/24431963224

69658

472

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo 

pagrindinė mokykla

https://www.saugos.silute.lm.lt/index.php?option

=com_content&view=article&id=1058&Itemid=2

62

473
Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" 

gimnazija

https://www.saule.silute.lm.lt/

474
Šilutės r. Usėnų pagrindinė 

mokykla

https://usenai.silute.lm.lt/?puslapis=Naujienos&

page=6 

475

Šilutės r. Vainuto gimnazija https://www.vainutas.silute.lm.lt/index.php/vyk

domi-projektai/gamtos-ir-technologiju-mokslo-

priemones-mokykloms

476

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė 

mokykla

https://www.vilkyciai.silute.lm.lt/projektai/moky

klu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/

477

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija

https://www.znaumiestis.silute.lm.lt/projektai/m

okyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

https://www.stulginskis.silale.lm.lt/index.php/lt
http://www.jauniausgimnazija.lt/lt/naujienos/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-/
http://www.jauniausgimnazija.lt/lt/naujienos/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-/
http://www.jauniausgimnazija.lt/lt/naujienos/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-/
https://www.saulute.silale.lm.lt/lt/es-parama
https://www.velius.silale.lm.lt/index.php/projektai
https://www.velius.silale.lm.lt/index.php/projektai
https://obelynas.silale.lm.lt/index.php?option=com_content&view=category&id=397&Itemid=836
https://obelynas.silale.lm.lt/index.php?option=com_content&view=category&id=397&Itemid=836
https://obelynas.silale.lm.lt/index.php?option=com_content&view=category&id=397&Itemid=836
https://www.pajuris.silale.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59
https://www.pajuris.silale.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59
http://upyna.silale.lm.lt/
https://www.mjmokykla.lt/?cat=8
https://pamarys.silute.lm.lt/
https://www.juknaiciai.silute.lm.lt/?page_id=13104
https://www.juknaiciai.silute.lm.lt/?page_id=13104
https://usenai.silute.lm.lt/?puslapis=Naujienos&page=6
https://usenai.silute.lm.lt/?puslapis=Naujienos&page=6
https://www.vainutas.silute.lm.lt/index.php/vykdomi-projektai/gamtos-ir-technologiju-mokslo-priemones-mokykloms
https://www.vainutas.silute.lm.lt/index.php/vykdomi-projektai/gamtos-ir-technologiju-mokslo-priemones-mokykloms
https://www.vainutas.silute.lm.lt/index.php/vykdomi-projektai/gamtos-ir-technologiju-mokslo-priemones-mokykloms
https://www.vilkyciai.silute.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.vilkyciai.silute.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.vilkyciai.silute.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.znaumiestis.silute.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.znaumiestis.silute.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://www.znaumiestis.silute.lm.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/


478
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio 

mokykla-darželis

http://peledziukas.lt/ 

479
Šilutės Žibų pradinė mokykla http://www.zibai.eu/index.php/layout/projektai

Širvintų r. sav https://www.sirvintos.lt/lt/veiklos-

sritys/projektai/vykdomi-projektai/1849

480
Širvintų "Atžalyno" 

progimnazija http://satz.lt

481 Širvintų pradinė mokykla www.sirvintupm.lt

482
Širvintų r. Bartkuškio mokykla-

daugiafunkcis centras
http://www.bartkuskis.sirvintos.lm.lt/

483
Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazija

https://musninkai.sirvintos.lm.lt/

484
Švenčionių pradinė mokykla

https://www.pradine.svencionys.lm.lt/
Rajono spaudoje „Žeimenos 

krantai“ (2019-12-21 Nr. 93)

485
Švenčionių progimnazija https://www.progimnazija.svencionys.lm.lt/?pag

e_id=1594

486
Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla http://www2187.vu.lt/?p=6667

487

Švenčionių r. Pabradės 

"Žeimenos" gimnazija

https://zeimena.pabrade.lm.lt/projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/ https://youtu.be/uClXtMb5KWQ

488
Švenčionių r. Švenčionėlių 

progimnazija https://www.progimnazija.svencioneliai.lm.lt

489
Švenčionių rajono Pabradės 

"Ryto" gimnazija https://www.rytogimnazija.eu/projektai/

490
Tauragės "Aušros" progimnazija http://www.tauragesausra.lt

491

Tauragės "Šaltinio" 

progimnazija

http://tsaltinis.lt/naujienos/es-paramos-projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/

492
Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla

https://www.jovarai.taurage.lm.lt/

493
Tauragės Martyno Mažvydo 

progimnazija

https://www.mazvydas.taurage.lm.lt/index.php/pr

ojektao-erasmus

494
Tauragės r. Batakių pagrindinė 

mokykla

https://www.batakiai.taurage.lm.lt/index.php/proje

ktai/es-paramos-projektas

495
Tauragės r. Gaurės pagrindinė 

mokykla

www.gaure.taurage.lm.lt

496
Tauragės r. Lauksargių 

pagrindinė mokykla

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.160

4063809726966&type=3

497
Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazija

https://www.skaudvilesgimnazija.lt/

498
Tauragės r. Žygaičių gimnazija https://www.zygaiciai.taurage.lm.lt/index.php/proj

ektai/es-paramos-projektas

499

Tauragės Tarailių progimnazija https://www.tarailiai.lm.lt/images/sampledata/men

iu_info/skelbimai/ES%20%20paramos%20projek

tas-%20INFORMACIJA.pdf

500
Telšių "Ateities" progimnazija www.ateitis.eu  

501
Telšių "Atžalyno" progimnazija www.atzalynomokykla.lt

502
Telšių "Germanto" progimnazija https://germantas.telsiai.lm.lt/news.php

I aukšte įrėminta projekto info

503 Telšių "Kranto" progimnazija https://www.krantas.telsiai.lm.lt/ Pakabinta lentelė prie durų

http://peledziukas.lt/
http://www.zibai.eu/index.php/layout/projektai
http://satz.lt/
http://www.sirvintupm.lt/
https://musninkai.sirvintos.lm.lt/
https://www.pradine.svencionys.lm.lt/
https://www.progimnazija.svencionys.lm.lt/?page_id=1594
https://www.progimnazija.svencionys.lm.lt/?page_id=1594
http://www2187.vu.lt/?p=6667
https://zeimena.pabrade.lm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://zeimena.pabrade.lm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://zeimena.pabrade.lm.lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://youtu.be/uClXtMb5KWQ
https://www.progimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/?page_id=10996
https://www.rytogimnazija.eu/projektai/
https://www.krantas.telsiai.lm.lt/


504

Telšių "Saulėtekio" pradinė 

mokykla

rastine@telsiusauletekis.lt   P.S mokykla nuo 

2020-09-01 prijunta prie Telšių „Ateities" 

progimnazijos

505
Telšių r. Eigirdžių pagrindinė 

mokykla

eigirdziai@gmail.com P.S. nuo 2020-09-01 

mokykla panaikinta

506
Telšių r. Luokės Vytauto 

Kleivos gimnazija

https://www.luoke.telsiai.lm.lt/ 

507
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė 

mokykla

www.nevarenumokykla.lt

508
Telšių r. Tryškių Lazdynų 

Pelėdos gimnazija

http://tryskiumokykla.lt/projektai/ Pakabinta informacinė lentelė prie 

įėjimo į gimnaziją

509
Telšių r. Varnių Motiejaus 

Valančiaus gimnazija

www.valanciaus.varniai.lm.lt

510

Telšių r. Žarėnų "Minijos" 

pagrindinė mokykla

https://zarenumokykla.jimdofree.com/ nuo 2019 

m. mokykla prijungta prie Telšių „Atžalyno" 

progimnazijos

511
Telšių rajono Viešvėnų 

pagrindinė mokykla

https://viesvenai.telsiai.lm.lt 

512
Telšių Vincento Borisevičiaus 

gimnazija

https://www.borisevicius.lt/

513 Trakų gimnazija https://www.vidurine.trakai.lm.lt/  (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija)

514 Trakų pradinė mokykla https://www.tpm.lt/  (Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija)

515
Trakų r. Aukštadvario gimnazija http://www.avmokykla.com/?page_id=7142

 (Onuškio Donato Malinausko gimnazija)

516
Trakų r. Aukštadvario mokykla-

darželis "Gandriukas"

http://gandriukas.eu/

517
Trakų r. Lentvario "Versmės" 

gimnazija

http://www.versmes.lt/lt/ 

518
Trakų r. Lentvario Henriko 

Senkevičiaus gimnazija

https://www.lhsgimnazija.lt/ 

519
Trakų r. Lentvario Motiejaus 

Šimelionio gimnazija

http://simelioniogimnazija.lt/veikla/projektai/

520
Trakų r. Onuškio Donato 

Malinausko gimnazija

http://www.onuskis.trakai.lm.lt/ 

521
Trakų r. Paluknio "Medeinos" 

gimnazija

522
Trakų r. Rūdiškių gimnazija http://www.rudiskiug.trakai.lm.lt/projektai/

523
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio 

pagrindinė mokykla

https://www.kestucio.trakai.lm.lt/

524
Trakų rajono Lentvario pradinė 

mokykla

525
Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazija

http://www.tvdg.lt/jom315/index.php/lt/

Ukmergės savivaldybė https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=9

21567624894640&id=219500171768059&sfnsn=

mo

526
Ukmergės "Šilo" progimnazija https://silo.ukmerge.lm.lt/index.php/kur-

dalyvaujame

527
Ukmergės Dukstynos pagrindinė 

mokykla

www.dukstyna.lt

528
Ukmergės Pašilės progimnazija https://www.pasiles.ukmerge.lm.lt

529 Ukmergės r. Siesikų gimnazija https://siesikai.ukmerge.lm.lt

mailto:rastine@telsiusauletekis.lt%20%20%20P.S%20mokykla%20nuo%202020-09-01%20prijunta%20prie%20Telšių%20„Ateities%22%20progimnazijos
mailto:rastine@telsiusauletekis.lt%20%20%20P.S%20mokykla%20nuo%202020-09-01%20prijunta%20prie%20Telšių%20„Ateities%22%20progimnazijos
mailto:rastine@telsiusauletekis.lt%20%20%20P.S%20mokykla%20nuo%202020-09-01%20prijunta%20prie%20Telšių%20„Ateities%22%20progimnazijos
mailto:eigirdziai@gmail.com%20P.S.%20nuo%202020-09-01%20mokykla%20panaikinta
mailto:eigirdziai@gmail.com%20P.S.%20nuo%202020-09-01%20mokykla%20panaikinta
https://www.luoke.telsiai.lm.lt/
http://tryskiumokykla.lt/projektai/
https://zarenumokykla.jimdofree.com/ nuo 2019 m. mokykla prijungta prie Telšių „Atžalyno%22 progimnazijos
https://zarenumokykla.jimdofree.com/ nuo 2019 m. mokykla prijungta prie Telšių „Atžalyno%22 progimnazijos
https://zarenumokykla.jimdofree.com/ nuo 2019 m. mokykla prijungta prie Telšių „Atžalyno%22 progimnazijos
https://viesvenai.telsiai.lm.lt/
https://www.vidurine.trakai.lm.lt/
http://www.tvdg.lt/jom315/index.php/lt/
https://www.tpm.lt/
http://simelioniogimnazija.lt/veikla/projektai/
http://www.avmokykla.com/?page_id=7142
http://www.onuskis.trakai.lm.lt/
http://gandriukas.eu/
http://www.versmes.lt/lt/
https://www.lhsgimnazija.lt/
http://simelioniogimnazija.lt/veikla/projektai/
http://www.onuskis.trakai.lm.lt/ 
http://www.rudiskiug.trakai.lm.lt/projektai/
https://www.kestucio.trakai.lm.lt/
http://www.tvdg.lt/jom315/index.php/lt/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=921567624894640&id=219500171768059&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=921567624894640&id=219500171768059&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=921567624894640&id=219500171768059&sfnsn=mo
https://www.pasiles.ukmerge.lm.lt/


530

Ukmergės r. Taujėnų gimnazija https://taujenai.ukmerge.lm.lt/veikla/projektai/proj

ektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/

531
Ukmergės r. Veprių pagrindinė 

mokykla

http://www.vepriuvid.lt

532 Ukmergės r. Želvos gimnazija https://www.zelvosgimnazija.lt

533
Ukmergės rajono Deltuvos 

pagrindinė mokykla

http://www.deltuva.ukmerge.lm.lt

534
Ukmergės rajono Vidiškių 

pagrindinė mokykla

http://vidiskiai.lt

535
Ukmergės Senamiesčio 

pagrindinė mokykla

https://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt

536
Ukmergės Užupio pagrindinė 

mokykla

http://www.uzupys.ukmerge.lm.lt

537
Utenos Aukštakalnio pradinė 

mokykla

538
Utenos Aukštakalnio 

progimnazija

539
Utenos Krašuonos progimnazija

540
Utenos mokykla - vaikų darželis 

"Eglutė"

541
Utenos mokykla-vaikų darželis 

"Varpelis"

542
Utenos r. Daugailių pagrindinė 

mokykla

543
Utenos r. Saldutiškio pagrindinė 

mokykla

544 Utenos r. Užpalių gimnazija

545
Utenos Rapolo Šaltenio 

progimnazija

546 Utenos Vyturių progimnazija

547 Varėnos "Ryto" progimnazija https://www.ryto.varena.lm.lt/

548
Varėnos r. Matuizų pagrindinė 

mokykla

http://matuizumokykla.lt/ 

549
Varėnos r. Merkinės Vinco 

Krėvės gimnazija

https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/svetain

e/

550
Varėnos r. Senosios Varėnos 

Andriaus Ryliškio pagrindinė 

mokykla

https://www.ryliskio.varena.lm.lt/

551
Varėnos r. Valkininkų gimnazija https://www.valkininkai.varena.lm.lt/news.php

Vilkaviškio r. savivaldybė https://vilkaviskis.lt/projektai/

552

Vilkaviškio "Ąžuolo" 

progimnazija

https://azuolopro.lt/index.php/projektas-2-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/  

553

Vilkaviškio pradinė mokykla https://vilkaviskiopradine.lt/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslo-

priemonemis-kodas-nr-09-13-cvpa-v704-02-

0001/

554

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-

daugiafunkcis centras

https://www.alvitomokykla.lt/projektai/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis

https://alvitomokykla.lt/projektai/mo

kyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis

http://www.vepriuvid.lt/
https://www.zelvosgimnazija.lt/
http://www.deltuva.ukmerge.lm.lt/
http://vidiskiai.lt/
https://www.senamiestis.ukmerge.lm.lt/
http://www.uzupys.ukmerge.lm.lt/
http://matuizumokykla.lt/
https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/svetaine/
https://www.merkinekreves.varena.lm.lt/svetaine/
https://www.ryliskio.varena.lm.lt/
https://www.valkininkai.varena.lm.lt/news.php
https://vilkaviskis.lt/projektai/
https://azuolopro.lt/index.php/projektas-2-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/  
https://azuolopro.lt/index.php/projektas-2-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/  
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https://www.alvitomokykla.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.alvitomokykla.lt/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis


555
Vilkaviškio r. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla-

daugiafunkcis centras

www.bartninkai.lm.lt

556

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras

http://gizumokykladc.lt/projektineveikla/projekt

as-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis/
http://gizumokykladc.lt/projektineve

ikla/projektas-mokyklu-aprupinimas-

gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/ 

557

Vilkaviškio r. Gražiškių 

gimnazija https://www.graziskiai.vilkaviskis.lm.lt/informacij

a/veikla/projektai/es-fondu-investicijos/319-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

558

Vilkaviškio r. Keturvalakių 

mokykla-daugiafunkcis centras

https://www.keturvalakiai.vilkaviskis.lm.lt/index.

php/projektai/1181-projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis 

559
Vilkaviškio r. Kybartų "Saulės" 

progimnazija

http://www.kybartupagmok.com/veikla/projekta

i

560
Vilkaviškio r. Pilviškių 

"Santakos" gimnazija

https://pilviskiai.lm.lt/   

561

Vilkaviškio r. Sūdavos 

pagrindinė mokykla

http://sudavos.lt/projektai--programos/projektas-

---mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technolog-

197/lt/

562
Vilkaviškio r. Virbalio 

pagrindinė mokykla

https://virbalis.vilkaviskis.lm.lt/

563
Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco 

Žemaičio pagrindinė mokykla

Turtas perduotas Vilkaviškio r. 

Sūdavos pagrindinei mokyklai

564
Vilkaviškio rajono Pajevonio 

pagrindinė mokykla

https://pajevonys.vilkaviskis.lm.lt/ 

565

Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla

https://www.snerisvilkaviskis.lt/ugdymas/mokykl

u-aprupinimo-gamtos-mokslu-priemonemis-

projektas  

566 Vilniaus "Ateities" mokykla Pateikta atskiru dokumentu

567
Vilniaus "Atgajos" specialioji 

mokykla

568
Vilniaus "Atžalyno" mokykla-

darželis

569
Vilniaus "Aušros" mokykla-

darželis

570
Vilniaus "Ąžuolyno" 

progimnazija

571 Vilniaus "Genio" progimnazija

572
Vilniaus darželis-mokykla 

"Berželis"

573
Vilniaus "Pelėdos" pradinė 

mokykla

574 Vilniaus "Ryto" progimnazija

575 Vilniaus "Santaros" gimnazija

576
Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-

daugiafunkcis centras

577
Vilniaus "Sietuvos" 

progimnazija

http://www.bartninkai.lm.lt/
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578
Vilniaus "Spindulio" 

progimnazija

579
Vilniaus "Šviesos" pradinė 

mokykla

580
Vilniaus "Taikos" progimnazija

581
Vilniaus "Vilnies" pagrindinė 

mokykla

582
Vilniaus "Vilnios" pagrindinė 

mokykla

583
Vilniaus "Vyturio" pradinė 

mokykla

584 Vilniaus "Žaros" gimnazija

585
Vilniaus "Žiburio" pradinė 

mokykla

586
Vilniaus Abraomo Kulviečio 

klasikinė gimnazija

587
Vilniaus Adomo Mickevičiaus 

licėjus

588
Vilniaus Aleksandro Puškino 

mokykla

589
Vilniaus Antakalnio 

progimnazija

590
Vilniaus Antano Vienuolio 

progimnazija

591 Vilniaus Balsių progimnazija

592
Vilniaus Baltupių progimnazija

593
Vilniaus Barboros Radvilaitės 

progimnazija

594
Vilniaus darželis - mokykla 

"Saulutė"

595
Vilniaus darželis - mokykla 

"Vaivorykštė"

596
Vilniaus darželis-mokykla 

"Dainorėliai"

597
Vilniaus darželis-mokykla 

"Lokiukas"

598
Vilniaus darželis-mokykla 

"Šaltinėlis"

599
Vilniaus darželis-mokykla 

"Svaja"

600
Vilniaus darželis-mokykla 

"Vilija"

601
Vilniaus Emilijos Pliaterytės 

progimnazija

602 Vilniaus Fabijoniškių mokykla

603
Vilniaus Filaretų pradinė 

mokykla

604 Vilniaus Gabijos gimnazija

605
Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjus

606
Vilniaus Gerosios Vilties 

progimnazija

607
Vilniaus Jeruzalės progimnazija

608
Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos gimnazija



609
Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija

610
Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija

611
Vilniaus Juzefo Ignacijaus 

Kraševskio gimnazija

612
Vilniaus karaliaus Mindaugo 

mokykla

613 Vilniaus Lazdynų mokykla

614
Vilniaus Levo Karsavino 

mokykla

615 Vilniaus Liepkalnio mokykla

616
Vilniaus Maironio progimnazija

617
Vilniaus Martyno Mažvydo 

progimnazija

618
Vilniaus darželis-mokykla 

"Žiburėlis"

619
Vilniaus Medeinos pradinė 

mokykla

620
Vilniaus Naujamiesčio mokykla

621 Vilniaus Naujininkų mokykla

622 Vilniaus Ozo gimnazija

623
Vilniaus Pavilnio pagrindinė 

mokykla

624
Vilniaus Petro Vileišio 

progimnazija

625
Vilniaus Pranciškaus Skorinos 

gimnazija

626
Vilniaus Prano Mašioto pradinė 

mokykla

627 Vilniaus Salininkų gimnazija

628
Vilniaus Sausio 13-osios 

progimnazija

629
Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

"Šviesos" gimnazija

630
Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

gimnazija

631
Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

pradinė mokykla

632
Vilniaus Šeškinės pradinė 

mokykla

633
Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazija

634
Vilniaus Simono Konarskio 

mokykla

635
Vilniaus Simono Stanevičiaus 

progimnazija

636
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 

progimnazija

637
Vilniaus Šolomo Aleichemo 

ORT gimnazija

638
Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazija

639
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija

640 Vilniaus Tuskulėnų gimnazija



641
Vilniaus Vaduvos darželis-

mokykla

642
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo 

gimnazija

643
Vilniaus Verkių mokykla- 

daugiafunkcis centras

644
Vilniaus Vilkpėdės darželis-

mokykla

645 Vilniaus Viršuliškių mokykla

646
Vilniaus Vytės Nemunėlio 

pradinė mokykla

647
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazija

648
Vilniaus Volungės darželis-

mokykla

649
Vilniaus Žaliakalnio darželis-

mokykla

650
Vilniaus Žemynos progimnazija

651
Vilniaus Žėručio pradinė 

mokykla

652
Vilniaus Žygimanto Augusto 

pagrindinė mokykla

653 Vilniaus Žvėryno gimnazija

654

Vilniaus r. Avižienių gimnazija http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/veikla/proje

ktu-sarasas/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/

http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt

655
Vilniaus r. Bezdonių 

"Saulėtekio" pagrindinė 

mokykla

http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/?page_id=1

1335

http://www.sauletekio.vilniausr.lm.l

t/

656
Vilniaus r. Bezdonių Julijaus 

Slovackio gimnazija

http://www.slovackio.vilniausr.lm.lt/?page_id=19365http://www.slovackio.vilniausr.lm.lt

/?p=18337

657
Vilniaus r. Buivydiškių pradinė 

mokykla

http://www.pradine.buivydiskes.vilniausr.lm.lt/?

page_id=3870

http://www.pradine.buivydiskes.vil

niausr.lm.lt/

658
Vilniaus r. Egliškių šv. Jono 

Bosko gimnazija

http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/wpe/?p=9400

#more-9400

http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/

wpe/?cat=1

659

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės 

Leduchovskos gimnazija

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/2019/0

9/09/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/

http://www2001.vu.lt/Projektai.ht

m

660
Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" 

gimnazija

http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm

.lt/?p=2828

http://www.ausrosgimnazija.kalveli

ai.vilniausr.lm.lt/

661
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos gimnazija

http://www.moniuskos.vilniausr.lm.lt/?page_id=

119

http://www.moniuskos.vilniausr.lm.

lt/

662

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė 

mokykla

http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt/mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/ http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt/

663
Vilniaus r. Lavoriškių Stepono 

Batoro gimnazija

http://www.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=9

234

http://www.lavoriskes.vilniausr.lm.l

t/

664
Vilniaus r. Maišiagalos kun. 

Juzefo Obrembskio gimnazija

http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt/pl/?page

_id=144&lang=LT

http://www.obrembskio.vilniausr.l

m.lt/pl/

http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/veikla/projektu-sarasas/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/veikla/projektu-sarasas/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/veikla/projektu-sarasas/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.avizieniai.vilniausr.lm.lt/
http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/?page_id=11335
http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/?page_id=11335
http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/
http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt/
http://www.slovackio.vilniausr.lm.lt/?page_id=19365
http://www.slovackio.vilniausr.lm.lt/?p=18337
http://www.slovackio.vilniausr.lm.lt/?p=18337
http://www.pradine.buivydiskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=3870
http://www.pradine.buivydiskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=3870
http://www.pradine.buivydiskes.vilniausr.lm.lt/
http://www.pradine.buivydiskes.vilniausr.lm.lt/
http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/wpe/?p=9400#more-9400
http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/wpe/?p=9400#more-9400
http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/wpe/?cat=1
http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/wpe/?cat=1
http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/2019/09/09/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/2019/09/09/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/2019/09/09/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www2001.vu.lt/Projektai.htm
http://www2001.vu.lt/Projektai.htm
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/?p=2828
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/?p=2828
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/
http://www.moniuskos.vilniausr.lm.lt/?page_id=119
http://www.moniuskos.vilniausr.lm.lt/?page_id=119
http://www.moniuskos.vilniausr.lm.lt/
http://www.moniuskos.vilniausr.lm.lt/
http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt/
http://www.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=9234
http://www.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=9234
http://www.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/
http://www.lavoriskes.vilniausr.lm.lt/
http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt/pl/?page_id=144&lang=LT
http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt/pl/?page_id=144&lang=LT
http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt/pl/
http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt/pl/


665

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Algirdo 

gimnazija

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?page_id=8

741

http://www.ldkalgirdo.lt/

666
Vilniaus r. Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija

http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/?p=2273

0

http://www.marijampolis.vilniausr.l

m.lt/

667
Vilniaus r. Mickūnų gimnazija http://www2020.vu.lt/?page_id=23522&lang=LT http://www.mickunai.vilniausr.lm.lt

/

668
Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazija

https://gediminogimnazija.lt/?p=1214
http://gediminogimnazija.lt 

669

Vilniaus r. Nemenčinės 

Konstanto Parčevskio gimnazija

http://www.parcevskio.lt/lt/naujienos/ http://www.parcevskio.lt/lt/projekt

as-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-

priemonemis/

670
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazija

http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?page_id=79

2

http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/

671
Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" 

gimnazija

http://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/?page_id=2

79

http://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/

672
Vilniaus r. Paberžės šv. 

Stanislavo Kostkos gimnazija

http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/?page_id=151

3

http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/

673

Vilniaus r. Pagirių gimnazija http://www.pagiriugimnazija.vilniausr.lm.lt/ 

http://www.pagiriugimnazija.vilniau

sr.lm.lt/netradicinis-ugdymas/

674
Vilniaus r. Pakenės Česlovo 

Milošo pagrindinė mokykla

http://www.pakene.vilniausr.lm.lt/ugdymas/proj

ektai/

http://www.pakene.vilniausr.lm.lt/

675
Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos 

Kovalskos pagrindinė mokykla

https://riesesmokykla.wixsite.com/riesesm/proje

ktai

https://riesesmokykla.wixsite.com/r

iesesm

676
Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" 

gimnazija

http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/?page_id=8

479

http://www.rudamina.vilniausr.lm.l

t/

677

Vilniaus r. Rudaminos 

Ferdinando Ruščico gimnazija http://www.ruscico.vilniausr.lm.lt/28-lt/baneris-

lt/2724-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-

ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

http://www.ruscico.vilniausr.lm.lt/

678
Vilniaus r. Rukainių gimnazija http://www.rukainiai.vilniausr.lm.lt/projektai-2 http://www.rukainiai.vilniausr.lm.lt

/lt/

679

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-

darželis

http://www.mokykladarzelis.skaidiskes.vilniausr.l

m.lt/?p=4942        

http://www.mokykladarzelis.skaidis

kes.vilniausr.lm.lt/?page_id=7426

680
Vilniaus r. Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla

http://www.suderve.vilniausr.lm.lt/lt/site/620/M

okyklu_aprupinimas_gamtos_ir

http://www.suderve.vilniausr.lm.lt/

home 

681
Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt/?page_id=11

827

http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt

/

682
Vilniaus r. Zujūnų gimnazija http://www.zujunai.vilniausr.lm.lt/?page_id=47 http://www.zujunai.vilniausr.lm.lt 

Vilniaus r. savivaldybė https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis/2089 https://www.vrsa.lt/  

https://www.vrsa.lt/index.php?445949348 

https://www.vrsa.lt/index.php?3230103767

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?page_id=8741
http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?page_id=8741
http://www.ldkalgirdo.lt/
http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/?p=22730
http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/?p=22730
http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/
http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/
http://www2020.vu.lt/?page_id=23522&lang=LT
http://www.mickunai.vilniausr.lm.lt/
http://www.mickunai.vilniausr.lm.lt/
https://gediminogimnazija.lt/?p=1214
http://gediminogimnazija.lt/
http://www.parcevskio.lt/lt/naujienos/
http://www.parcevskio.lt/lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.parcevskio.lt/lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.parcevskio.lt/lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.parcevskio.lt/lt/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?page_id=792
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/?page_id=792
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/
http://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/?page_id=279
http://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/?page_id=279
http://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/
http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/?page_id=1513
http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/?page_id=1513
http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/
http://www.pagiriugimnazija.vilniausr.lm.lt/ 
http://www.pagiriugimnazija.vilniausr.lm.lt/netradicinis-ugdymas/
http://www.pagiriugimnazija.vilniausr.lm.lt/netradicinis-ugdymas/
http://www.pakene.vilniausr.lm.lt/ugdymas/projektai/
http://www.pakene.vilniausr.lm.lt/ugdymas/projektai/
http://www.pakene.vilniausr.lm.lt/
https://riesesmokykla.wixsite.com/riesesm/projektai
https://riesesmokykla.wixsite.com/riesesm/projektai
https://riesesmokykla.wixsite.com/riesesm
https://riesesmokykla.wixsite.com/riesesm
http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/?page_id=8479
http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/?page_id=8479
http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/
http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/
http://www.ruscico.vilniausr.lm.lt/28-lt/baneris-lt/2724-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.ruscico.vilniausr.lm.lt/28-lt/baneris-lt/2724-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.ruscico.vilniausr.lm.lt/28-lt/baneris-lt/2724-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.ruscico.vilniausr.lm.lt/
http://www.rukainiai.vilniausr.lm.lt/projektai-2
http://www.rukainiai.vilniausr.lm.lt/lt/
http://www.rukainiai.vilniausr.lm.lt/lt/
http://www.mokykladarzelis.skaidiskes.vilniausr.lm.lt/?p=4942%20 %20 %20 %20 
http://www.mokykladarzelis.skaidiskes.vilniausr.lm.lt/?p=4942%20 %20 %20 %20 
http://www.mokykladarzelis.skaidiskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=7426
http://www.mokykladarzelis.skaidiskes.vilniausr.lm.lt/?page_id=7426
http://www.suderve.vilniausr.lm.lt/lt/site/620/Mokyklu_aprupinimas_gamtos_ir
http://www.suderve.vilniausr.lm.lt/lt/site/620/Mokyklu_aprupinimas_gamtos_ir
http://www.suderve.vilniausr.lm.lt/home
http://www.suderve.vilniausr.lm.lt/home
http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt/?page_id=11827
http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt/?page_id=11827
http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt/
http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt/
http://www.zujunai.vilniausr.lm.lt/?page_id=47
http://www.zujunai.vilniausr.lm.lt/
https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/2089
https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/2089
https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/2089
https://www.vrsa.lt/
https://www.vrsa.lt/index.php?445949348
https://www.vrsa.lt/index.php?3230103767


https://www.vrsa.lt/index.php?3180432988

684

Visagino "Gerosios vilties" 

progimnazija

http://www.vgvp.lt/index.php/2020/02/25/proje

ktas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiniu-mokslu-priemonemis/

685

Visagino "Verdenės" gimnazija https://verdenesgimnazija.lt/lt/naujienos/projektin

e-veikla/2020/06/es-projektas-mokyklu-

aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-

priemonemis  

686
Visagino "Žiburio" pagrindinė 

mokykla

https://ziburys.visaginas.lm.lt/index.php?qw=ne

w&newid=216

687
Visagino Draugystės 

progimnazija

688

Zarasų "Santarvės" pradinė 

mokykla http://www.santarve.info/news.php 

http://www.santarve.info/news.php?readmore=

768 

http://www.santarve.info/dokumentai/Projektas

%202020.pdf

http://www.zarasai.lt/naujiena_rajo

no-bendrojo-ugdymo-mokyklos-

aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-mokymo-priemonemis-bei-

iranga_10639

689

Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija

http://www.sirviomokykla.lt/articles.php?article

_id=82 http://www.zarasai.lt/naujiena_rajo

no-bendrojo-ugdymo-mokyklos-

aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-mokymo-priemonemis-bei-

iranga_10639 

690

Zarasų r. Antazavės Juozo 

Gruodžio gimnazija http://antazavesmokykla.lt,  

http://antazavesmokykla.lt/8-naujenos/547-

mokyklu-tobulinimo-programos-vykdymas-

gimnazijoje

http://www.zarasai.lt/naujiena_rajo

no-bendrojo-ugdymo-mokyklos-

aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-mokymo-priemonemis-bei-

iranga_10639 

691

Zarasų r. Dusetų Kazimiero 

Būgos gimnazija

https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/doku

mentai/224-finansai-ir-projektai#projektas-

mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-priemonemis

http://www.zarasai.lt/naujiena_rajo

no-bendrojo-ugdymo-mokyklos-

aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-

mokslu-mokymo-priemonemis-bei-

iranga_10639 

Nr. Mokyklos  pavadinimas Nuoroda į elektroninį viešinimo šaltinį 
Kitas viešinimo būdas (pateikiama 

tai įrodanti informacija) 

1

Kauno dailės gimnazija https://www.kadg.lt/apie/projektai Kauno dailės gimnazijos 

pastatuose (Dainavos g. 1 , Dzūkų 

g. 2 ir Aukštaičių g. 74)

2

Kauno Juozo Naujalio muzikos 

gimnazija

http://www.nmg.lt/lt/left/finansuojami-

projektai/

Kauno Juozo Naujalio muzikos 

gimnazijoje (Kęstučio g. 85, 

Kaunas)

3

Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazija

https://www.balsiogimnazija.lt/admin/uploads/file

s/PROJEKTAI/trecias%20projektas.pdf?_t=1551

678318

Viešinimo informacija pakabinta 

gimnazijos foje prie įėjimo. 

(Pridedama foto)

https://www.vrsa.lt/index.php?3180432988
http://www.vgvp.lt/index.php/2020/02/25/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.vgvp.lt/index.php/2020/02/25/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
http://www.vgvp.lt/index.php/2020/02/25/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/
https://ziburys.visaginas.lm.lt/index.php?qw=new&newid=216
https://ziburys.visaginas.lm.lt/index.php?qw=new&newid=216
http://www.santarve.info/news.php
http://www.santarve.info/news.php
http://www.santarve.info/news.php
http://www.santarve.info/news.php
http://www.santarve.info/news.php
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.sirviomokykla.lt/articles.php?article_id=82
http://www.sirviomokykla.lt/articles.php?article_id=82
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://antazavesmokykla.lt/8-naujenos/547-mokyklu-tobulinimo-programos-vykdymas-gimnazijoje
http://antazavesmokykla.lt/8-naujenos/547-mokyklu-tobulinimo-programos-vykdymas-gimnazijoje
http://antazavesmokykla.lt/8-naujenos/547-mokyklu-tobulinimo-programos-vykdymas-gimnazijoje
http://antazavesmokykla.lt/8-naujenos/547-mokyklu-tobulinimo-programos-vykdymas-gimnazijoje
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/dokumentai/224-finansai-ir-projektai#projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/dokumentai/224-finansai-ir-projektai#projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/dokumentai/224-finansai-ir-projektai#projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
https://www.buga.dusetos.lm.lt/index.php/dokumentai/224-finansai-ir-projektai#projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.zarasai.lt/naujiena_rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklos-aprupintos-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-mokymo-priemonemis-bei-iranga_10639
http://www.nmg.lt/lt/left/finansuojami-projektai/
http://www.nmg.lt/lt/left/finansuojami-projektai/


4
Panevėžio Vytauto Mikalausko 

menų gimnazija

https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/

5
Kalesninkų Mykolo Rudzio 

pagrindinė mokykla

http://www.rudziomokykla.salcininkai.lm.lt/?pag

e_id=3196

6

Šalčininkų Lietuvos 

tūkstantmečio gimnazija

https://www.facebook.com/sltg.lt/?__tn__=kC-

R&eid=ARCMoBTWVvDF65aeXLOhkgxMz2k

xMPGElc3QcMZavIHRjuAm9Pq3aVnMWAyd

K5NeNVQdIMh900WVa8ZM&hc_ref=ARTVhc

wcVDHW4-QJ09_-

7

Turgelių "Aistuvos" gimnazija Gimnazijos internetinis puslapis www.aistuva.lt Gimnazijos Facebook paskyra: 

https://www.facebook.com/aistuvaL

T/

https://www.facebook.com/4339379

50097164/posts/122894974726264

3?sfns=mo

8

Šiaulių Sauliaus Sondeckio 

menų gimnazija

https://www.sondeckis.lt/2014-2020-metu-

europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-

programa

Gimnazijos fojė kabanti projekto 

reklaminė lentelė

9
Nacionalinė Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio menų 

mokykla

http://cmm.lt/cms/lt/

10
Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė 

mokykla

11
Vilniaus lietuvių namai www.lnamai.lt Gimnazijos 1 aukšto koridoriuje 

kabanti projekto viešinimo lentelė

12
Buivydiškių pagrindinė mokykla http://www.buivydiskiumokykla.lt/mokykla/

13 Eitminiškių gimnazija https://eitminiskiugimnazija.lt/

14 Juodšilių "Šilo" gimnazija

https://www.silas.juodsiliai.lm.lt/index.php/377-

mokiniai-ir-mokytojai-dziaugiasi-naujomis-

mokymo-priemonemis

15 Lavoriškių gimnazija

https://lavoriskiugimnazija.lt/index.php/ugdymas

/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-

technologiju-mokslu-priemonemis

Gimnazijos fojė kabanti projekto 

reklaminė lentelė

16

Riešės gimnazija http://www.riesesgimnazija.lt/rieses-gimnazijos-

gyvenimas/projektai/1724-projektas-

%E2%80%9Emokykl%C5%B3-

apr%C5%ABpinimas-gamtos-ir-

technologini%C5%B3-moksl%C5%B3-

priemon%C4%97mis%E2%80%9C.html

17
Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centras

18
Butrimonių pagrindinė mokykla

19
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

ugdymo centras
http://lasuc.lt

https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/
http://www.rudziomokykla.salcininkai.lm.lt/?page_id=3196
http://www.rudziomokykla.salcininkai.lm.lt/?page_id=3196
https://www.sondeckis.lt/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa
https://www.sondeckis.lt/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa
https://www.sondeckis.lt/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa
http://cmm.lt/cms/lt/
http://www.lnamai.lt/
http://www.buivydiskiumokykla.lt/mokykla/
https://www.silas.juodsiliai.lm.lt/index.php/377-mokiniai-ir-mokytojai-dziaugiasi-naujomis-mokymo-priemonemis
https://www.silas.juodsiliai.lm.lt/index.php/377-mokiniai-ir-mokytojai-dziaugiasi-naujomis-mokymo-priemonemis
https://www.silas.juodsiliai.lm.lt/index.php/377-mokiniai-ir-mokytojai-dziaugiasi-naujomis-mokymo-priemonemis
https://lavoriskiugimnazija.lt/index.php/ugdymas/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
https://lavoriskiugimnazija.lt/index.php/ugdymas/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
https://lavoriskiugimnazija.lt/index.php/ugdymas/projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiju-mokslu-priemonemis
http://lasuc.lt/

