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Informacijos 

pateikimo 

data

Ugdymo(si) 

procesas, įvykdytos 

veiklos

Išleista lėšų Pagalba mokiniui, 

mokytojui, įvykdytos 

veiklos

Išleista 

lėšų

Ugdymosi aplinka, 

įvykdytos veiklos

Išleista 

lėšų

Bendruomenė, 

įvykdytos veiklos

Išleista 

lėšų

Iš viso 

išleista 

lėšų 

Problemos

2022.01.14 1.2. Vertinimo ir 

įsivertinimo 

įrankių 

(REFLECTUS) 

naudojimas 

pamokoje.

2.1. 5 – 8 klasių 

mokinių mokymosi 

stiliaus nustatymas.

2.6. Tėvų 

pedagoginis 

švietimas – 

paskaitų ciklo 

organizavimas 

tėvams „Kaip 

padėti vaikui 

mokytis?“

Biuro popierius 

Navigator, 

A4/80g 500 l.: 20 

vnt.x5,73 Eur. 

114,6 Biuro popierius 

Pioneer, A4/80g 500 

l.: 3 vnt. x 4,77 Eur ;    

(nustatyti mokymosi 

stiliai 30 mokinių)

14,31 1.7.Tarpdisciplininė

s projektinės 

veiklos 

organizavimas.

Paskaita tėvams 

(viena nuotolinė 

paskaita, dalyvavao 

30 tėvų)

150,00 278,91 Paskaita nuotolinė, 

todėl kaina 

mažesnė - 150,00 

Eur (buvo planuota 

200,00 Eur).

1.4. Skaitmeninio 

mokymo aplinkų  

taikymas  dalykų 

pamokose 1-10 kl.

2.2.Socialinio 

emocinio ugdymo 

programos "Atrask" 

įgyvendinimas. 

Nešiojami 

kompiuteriai 4 vnt. x 

565,71 Eur.=2262,84 

Eur, 3 

vnt.x565,72=1697,16 

Eur.

3960,00 3960,00  Pabrangus  

numatytų 

parametrų 

kompiuterio 

kainoms nupirkti  7  

kompiuteriai vietoj 

planuotų 8.      

1 2 3 4
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Planšetiniai 

kompiuteriai 11 

vnt.x145,46 Eur 

1600,00 Darbo užmokestis ŠP 

specialistui už 10-12 

mėn.

141,22 1741,22  Iš suplanuotų lėšų  

planšetinimas 

kompiuterimas 

papildomai 

nupirktas vienas 

planšetinis 

kompiuteris.(nupirk

ta 11 vietoj  

planuotų 10)

Lektoriaus 

psichologo  paskaita 

– užsiėmimas 

mokiniams (1 

paskaita 9-10 kl. 

mokiniams)

150,00 150,00 Paskaitos kaina 

suderėta mažesnė -

15,00 Eur (buvo 

planuota 200,00 

Eur) dėl mažesnio 

mokinių srauto, 

atsižvelgiant į 

ekstremalią 

situaciją.

1.5. Skirtingų 

užduočių skirtingų 

gebėjimų 

mokiniams 

rengimas ir 

taikymas 

pamokose. 

2.3. Mokinių 

pasiekimų ir 

individualios 

pažangos matavimo 

modelio plėtojimas. 

0

Biuro popierius 

Navigator, 

A4/80g 500 l.:10 

vnt. x 5,73 Eur 

57,30 Pasiekimų ir 

pažangos 

dienoraščio 5–10 kl. 

mokiniams leidyba: 

90 vnt. x 10,00 Eur = 

900,00 Eur.

900,00 957,3



Multifunkciniai 

spausdintuvai: 8 

vnt.x225,00 Eur.

1800,00 2.4.Konsultacinių 

centrų veikla 5–10 

klasių mokiniams

1800,00 Pagal numatytus 

parametrus už 

planuotas lėšas 

galėjome  nupirkti  

8 multifunkcinius 

spausdintuvus 

vietoj planuotų 9.      

1.6. Autobuso 

nuoma pamokoms 

kitose edukacinėse 

aplinkose 

Lietuvoje.

Darbo užmokestis 

mokytojams  už 10-12 

mėn. dalykų 

konsultaciniuose 

centruose

1432,73 1432,73

Viena išvyka 

(dalyvavo 24 

mokiniai)

326,70 2.5.Visos dienos 

mokyklos veiklos 

plėtojimas.

326,70

Mokytojo konsultanto 

darbo užmokestis už 

10 -12 mėn. visos 

dienos mokykloje

781,68 781,68

Iš viso 3898,60 0,00 3419,94 0,00 3960,00 0,00 150,00 11428,54

Mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė

tel. +370 687 96837

el.p. labunavosmokykla@gmail.com








