
Mokyklos pavadinimas

Skirtos 

kokybės 

krepešelio 

lėšos, EUR

Ugdymo(si) procesas, įvykdytos 

veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų, EUR

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 03 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 05 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 10 31

Pagalba mokiniui, mokytojui, įvykdytos+H1:H7 

veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų, EUR 

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 03 31

Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazija

157 988 1.4. Gamtos mokslų praktinių darbų 

sistemingas ir nuolatinis vykdymas 

pamokose. Vyksta nuolat.

2.1. ,,Romuvos“ padalinio III aukšte (prie 

psichologo kabineto) įrengiama relaksacinė/ poilsio 

ir susikaupimo erdvė.     2022-03-23 atliktas 

reglainerių pirkimas už 1040 eur. 2022-03-30 

atliktas minkštasuolių pirkimas už 2831,40 eur, 

2022-03-29 atliktas roletų pirkimas už 1440 eur. 

2022-05 erdvėje pakabinti roletai, sustatyti 

minkštasuoliai. Vyksta užsiėmimai.

Sutaupytos lėšos perkeltos į kitas veiklas (2022-10-

11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP 

tikslinimas Nr.1)

5800 3,66 5311,4

1.7. Skaitmeninių išteklių (mokymo 

priemonių) naudojimas  pamokose 

įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. 

Vyksta nuolat.

2.2. Relaksacinės/ poilsio ir susikaupimo erdvės 

įveiklinimas su metodinėmis priemonėmis 

psichologui ir klasių vadovams. Neatlikti viešieji 

pirkimai, nes pabrango prekės, todėl nebetelpama į 

susiplanuotą pirkimų vertę. Galutinai suskaičiavus 

sutaupytas lėšas, bus prašoma perkelti jas į 

trūkstamų lėšų eilutes. Suskaičiavus sutaupytas 

lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkamos priemonės 

psichologui, kl.vadovams; papildomai skirta 290 

Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas 

MVTP tikslinimas Nr.1)

340 0,22 0

1.8.Gimnazijos I-II klasių mokinių 

projektinės veiklos organizavimas. 

Veikla vykdoma. Planuojama 

konferencija 2022 m. birželio 8 d. 

įvyko. 99,61 EUR išleista medžiagoms 

(technologijų projektas). Kita 

konferencija planuojamaa 2023 m. 

birželio mėn. 

900 0,57% 99,61 € 99,61 €

2.3. Senųjų rūmų padalinyje įrengta poilsio ir 

susikaupimo erdvė. 

Pradėta įgyvendinti - skirtos patalpos. Mokiniai 

leidžia laiką pertraukų metu.

Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. 

bus perkami moduliniai minštasuoliai mokinių 

poilsiui, skirta 2000 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. 

Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1)

1.9. Gabių ir talentingų mokinių 

ugdymas – dalyvavimas gimnaziją 

reprezentuojančiuose renginiuose, 

konkursuose, olimpiadose, 

edukacinėse išvykose ir pan. Išvyka į 

KTU akademiko J. Janickio chemikų 

konkursą (8 mokiniai , 72,15 Eur 

išleista kurui. Edukacinė-vakarinė  

programa Lietuvos etnokosmologijos 

muziejuje, 54, 00 EUR

1000 0,63% 126,15 € 126,15 €

2.4. Geros savijautos programų 

įgyvendinimas. Įvyko 11 "Geros savijautos 

programos užsiėmimų  (I, II, IV-ų klasių 

mokiniams). 6 klasėms užsiėmimai suplanuoti 2022 

m. rugsėjo mėn. įvyko



2.5. Socialinio ir emocinio ugdymo

LIONS QUEST programos ,,Raktai į

sėkmę“ įgyvendinama gimnazijos I- II

klasėse. Veiklos integruotos į klasių

vadovų veiklą.

2.7. Mokinių konsultavimas. 

Nuo kovo 1 d. iš MK lėšų skirta 

chemijos ir matematikos 

konsultacijoms  4 sav. valandos. 

Nuo gegužės  2 d. iš MK skirta 

lėšų  biologijos konsultacijoms 12 val.

Nuo 2022 m. rugsėjo 2022-2023 m. m. GUP 

skirtos konsultacijos visiems dalykams (išsk. dorinį 

ir fizinį ugd.)
2.6.  Mokinių mokymosi poreikiams

tenkinti gimnazijos ugdymo plane

skiriamos papildomos pamokos.

2.8. Mokytojų konsultantų pagalba mokiniams. 

Išmokėtas darbo užmokestis mokytojams 

konsultantams balandžio mėn. 2924,61, išmokėtas 

darbo užmokestis mokytojams konsultantams 

gegužės mėn. - 2924,61.

Nuo 2022 m. rugsėjo tęsiama mokytojų 

konsultantų veikla

41 748 26,42

lėšos 2022-02-02 1900 1,2 47 888 30,3

lėšos 2022-10-11 po tikslinimo 1900 1,2 49689,4 31,45



Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 05 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 10 31

Ugdymosi aplinka, įvykdytos veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 03 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 05 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 10 31

Bendruomenė, įvykdytos veiklos

Suplanuota 

panaudoti 

lėšų

Dalis nuo 

skirtų lėšų , 

%

5311,4

1.1. Senųjų rūmų padalinyje  įrengta gamtos mokslų 

(biologijos ir chemijos) laboratorija.       Nespėta įvykdyti 

pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų 

pasikeitimo. Atlikti darbai: paruošta laboratorijos baldų 

techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir 

pritaikymo laboratorijai darbai. Nupirkti laboratoriniai 

baldai, įranga planuojama atvežti ir sumontuoti 2022 m. 

lapkričio mėn. 

30 500 19,31 30 499,26

1.5. Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį.                                                             

Vasario mėn. Ilgalaikės programos „Mokytojų skaitmeninio raštingumo 

tobulinimas įgyvendinimas šiuolaikinį ugdymo turinį “Modulis Office 

365 įrankių panaudojimas pamokose”: Forms, Sway, Power Point ir kt.

Kovo mėn. vyko ilgalikės programos Modulis Microsoft Exel.         

Vedė mokytojos: 

J. Matiukaitė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja

I. Laužadienė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja

1.2. Romuvos padalinyje  įrengta darbo su elektra  

laboratorija ,,Bella“ .     Nespėta įvykdyti pirkimų kovo 

mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. 

Atlikti darbai: ruošiama laboratorijos baldų techninė 

specifikacija, planuojami kabineto remonto ir 

elektrifikacijos darbai. Tiekėjas parašė garantinį raštą, kad 

Geigerio-Miulerio  jutiklis bus gautas tik rudenį, todėl 

tyrimų negalima atlikti. Nupirkti laboratoriniai baldai, 

įranga planuojama atvežti ir sumontuoti 2022 m. lapkričio 

mėn. 

Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus 

perkama papildomos įrangos, skirta 1164,23 Eur (2022-

10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas 

Nr.1)

36 000 22,79 36 000

1.10. Sąlygų sudarymas mokytojams demonstruoti inovatyviose ugdymo 

aplinkose pasiektus rezultatus ir vykdyti metodinę sklaidą gimnazijoje ir 

už jos ribų

1200 0,76

1.3. Gamtos mokslų tyrimų ir ilgalaikių projektų vykdymas 

kitose aplinkose naudojant mobilius tyrimo priemonių 

rinkinius. 

Pirkimas įvykdytas 2022-03-30 už 5100 eur. 

Gamtos mokslų mobilūs rinkiniai atiduoti fizikos 

mokytojams. Birželio 1-10 d. atliekami Laukupės upelio 

eko sistemos vandens ir dirvožemio tyrimai (dalyvaujas 2 

chemijos mokytojos+1 fizikos), tyrimuose dalyvauja 95 

proc.mokinių.

5 100 3,23 5100

3.1.  Gimnazijos strateginių veiklos gairių ir plano parengimas, jų 

įgyvendinimo  stebėsenos vykdymas siekiant Kokybės krepšelio 

projekto veiklų ir gimnazijos vykdyto projekto ,,Geras mokymasis 

geroje mokykloje“  rezultatų tvarumo, veiksmingo kolegialaus 

mokymosi ir išskirtinės pasidalintos lyderystės.  Viešasis pirkimas 

paskelbtas 2022-03-31. Lektorius nupirktas, sutartis iki 2023 m. IV 

ketvirčio. 2022-05-03 įvyko lektoriaus susitikimas su darbo grupe. 2022-

06-03 įvyks susitikimas su strateginio planavimo darbo grupe, 

pedagogais, 2022-06-22 įvyko visos gimnazijos bendruomenės  

renginys.

2022-10-19 įvyko pakartotinis lektoriaus susitikimas su darbo grupe. 

2022-11-18 planuojamas antrasis gimnazijos bendruomenės renginys. 

4 800 3,04

 1.6. Mokymo(si) aplinkos pagerinimas, aprūpinant 

kabinetus šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir 

apmokant mokytojus darbui su nauja įranga. 

2022-03-29 įvykdytas pirkimas interaktyviems ekranams 

už 23800 eur, 2022-03-23 įvykdytas pirkimas 

konferencinei įrangai už 1590,91 eur. 2022-03-16 

įvykdytas pirkimas skaitmeniniams televizoriams už 

2244,20 eur. 

7 intearaktyvūs ekranai sumontuoti rugsėjo mėn. gavus 

tinkamus laikyklius, spalio 6 d. pardavėjo lėšomis vyko 3 

akad. val. mokymai mokytojams, kaip  naudotis ekranais. 

Konferencinė įranga sumontuota abiejų padalinių anglų k. 

kabinetuose. Skaitmeniniai televizoriai sumontuoti 

"Romuvos" padalinio paskirtuose lituanistų kabinetuose.

30 600 19,37 27635,11



5849,22 18,252,7

102 200 64,7 6000 3,8

100 398,60 63,55 6000 3,8



Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 03 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 05 31

Panaudotos 

lėšos, EUR iki 

2022 10 31
Ypatumai/ Problematika

Dėl pasikeitusių atsakingų asmenų 

dalis viešųjų pirkimų įvykdyti 

balandžio-gegužės mėn. pagal 

atskirą prašymą (1.1 veikla)

Dėl pasikeitusių atsakingų asmenų 

dalis viešųjų pirkimų įvykdyti 

balandžio-gegužės mėn. pagal 

atskirą prašymą (1.2 veikla)

Suskaičiavus sutaupytas lėšas 

2022 m. IV ketv. bus vykdomi 

papildomi viešieji pirkimai už 

1454,23 Eur (1.2., 2.2. veiklos) 

(2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a 

patvirtintas MVTP tikslinimas 

Nr.1)

1 600

Suskaičiavus sutaupytas lėšas 

2022 m. IV ketv. bus vykdomi 

papildomi viešieji pirkimai už 

2000 Eur (2.3. veikla) (2022-10-

11 direkt. įsak. Nr.314a 

patvirtintas MVTP tikslinimas 

Nr.1)




