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Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio peržiūrėti

tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms.

1. Siekiant optimizuoti gautų lėšų panaudojimą.

2. Padidėjus mokinių bei klasių komplektų skaičiui.

1. Uždavinys. Didinti STEAM dalykų patrauklumą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, organizuojant ugdymą įvairiose

aplinkose.

Veikla Pakeitimas Pagrindimas

1.1. Gamtos mokslų tiriamoji 

veikla Tauragės STEAM centre:

1.1.1. Kristalų mikropasaulis 

(biologija, chemija 2 val.); vėjo 

energijos savybės ir parametrai 

(fizika 3 val.); labirintu per 

veidrodžių karalystę (fizika 3 

val.); vaivorykštė delne: šviesos 

spalvų sandaros analizė ir 

praktinis darbas (fizika 2 val.) 7-8 

kl.;

1.1.2. Mielių lenktynės (biologija, 

chemija 2 val.); vėjo energijos 

išteklių įvertinimas pasirinktoje 

vietovėje (fizika 3 val.); šiltas 

namas (fizika, technologijos 3 

val.) 9-10 kl.;

1.1.1 Keičiamas 

įgyvendinimo laikotarpis:

2 išvykos – 2022 m. I ketvirtis,

9 išvykos – 2022 m. II 

ketvirtis, 

2 išvykos – 2022 m. IV 

ketvirtis, 

2 išvykos – 2023 m. I ketvirtis,

1 išvyka – 2023 m. II ketvirtis

1.1.1. Derinant veiklas su Tauragės STEAM centru, išvyka, turėjusi įvykti 2022 m. III ketvirtį, 

nukelta į 2022 m. IV ketvirtį.  

2022-2023 m. m. padidėjo mokinių skaičius 7-8 klasėse. Vežant vienos klasės mokinius 

reikalingi du autobusai, todėl 2023 m. I ketvirtį prisideda 1 išvyka. 

1.1.2 Keičiamas kiekybinis 

rodiklis, lėšų detalizacija.  

5 edukacijos (13 val., 4 

išvykos) 8 kl. mokiniams 41 

mokinys),

5 edukacijos (13 val., 4 

išvykos) 7 kl. mokiniams (44 

mokiniai); 

2 edukacijos (5 val., 1 išvykos)

9 kl. mokiniams (17 mokinių). 

1.1.2. Padidėjo mokinių skaičius 7-8 klasėse. Vežant vienos klasės mokinius reikalingi du 

autobusai. Siekiant prasmingos ugdymo dienos, vienos išvykos  metu  vienai klasei 

organizuojamos 2 ir 3 valandų edukacijos, todėl padidėjo ir edukacijų skaičius (lėšų trūkumo 

nėra).

Išaugus degalų kainoms ir prisidėjus 1 išvykai atsiranda 24,02 Eur lėšų trūkumas degalams.



2 valandų edukacijos įkainis 1 

mokiniui – 7,0 Eur

3 valandų edukacijos įkainis 1 

mokiniui – 10,0 Eur

10 Eur x 56 = 560,0 Eur 

(2021-2022 m. m.)

10 Eur x 70 = 700,0 Eur 

(2022-2023 m. m.)

7 Eur x 24 = 168,0 Eur (2021-

2022 m. m.)

7 Eur x 70 = 490,0 Eur (2022-

2023 m. m.)

Transporto išlaidos:

2021-2022 m. m..:

Vėžaičiai–Tauragė–Vėžaičiai 

= 180 km = 43,76 Eur (2021-

2022 m. m.)

43,76 Eur x 4 reisai = 175,04

Eur

2022-2023 m. m.:

Vėžaičiai–Tauragė–Vėžaičiai 

= 180 km = 51,0 Eur 

51,0 Eur x 5 reisai = 255,0 Eur

Trūkstamos lėšos 24,02 Eur 

(degalams) perkeliamos iš 

sutaupytų 1.1. veiklos lėšų.



1.2. Edukaciniai užsiėmimai 

Valstybinėje Klaipėdos kolegijoje:

1.2.1. nevienalyčių mišinių 

išskirstymas (chemija 2 val.)  8 

kl.; vandens tyrimas: pH, kietumo,

nitratų jonų nustatymas (chemija 2

val.)  9 kl.; įvairių indikatorių 

panaudojimas rūgščioms ir 

bazinėms  terpėms nustatyti 

(chemija 2 val) 8 kl.; medžiagų 

tirpumo tyrimas (chemija 2 val.) 8 

kl.;

1.2.2. maisto produktų dažymas 

įvairiais metodais (biologija 4 

val.) 7 kl.; maisto produktų 

tyrimai mikroorganizmų 

nustatymui (biologija 2 val.) 7 kl.; 

vandens mikroorganizmų tyrimas 

(biologija 4 val.) 8 kl.; maisto 

produktų tyrimai mikroorganizmų 

nustatymui  (biologija 4 val.) 8–9 

kl.;

1.2.3. Lietuvos energetika – 

Lietuva žaliosios energijos šaltinis

(fizika 2 val.) 8 kl.; išmanieji 

namai mitai ir realybė (fizika 2 

val.) 8 kl.;   robotų pasaulis 

(fizika, technologijos 2 val.) 8 kl.; 

įvairių elektrinių grandinių 

sujungimas (fizika 2 val.), 9 kl.; 

1.2.1. Lėšų detalizacija.

Transporto išlaidos:

2021-2022 m. m..:

Vėžaičiai–Klaipėda–Vėžaičiai 

= 52 km = 11,90 Eur

11,90 x 3 = 35,70 Eur

2022-2023 m. m..:

Vėžaičiai–Klaipėda–Vėžaičiai 

= 52 km = 15,0 Eur

 15,0 x 8 = 120,0 Eur

Trūkstamos lėšos 120,0 Eur 

(degalams) perkeliamos iš 

sutaupytų 1.1. veiklos lėšų.

1.2.1. Išaugus degalų kainoms atsiranda 120,0  Eur lėšų trūkumas degalams.



1.2.4. Mikrovaldiklio 

–kompiuterio „Arduino“ 

programavimo kalba, aplinka (IT 

6 val.) 7kl.; topografinis brėžinys, 

jo atlikimas, išpildymas (IT 2 val.)

8 kl.; mikrovaldiklio kompiuterio 

„Arduino“ programavimas, 

pagrindinės judesio komandos (IT 

4 val.) 8 kl.;  mokyklos brėžinys, 

šiluminės varžos skaičiavimai, jų 

dydžiai. Pasiūlymai šilumos 

kokybei gerinti mokykloje (IT 2 

val.) 9 kl. 

1.3. Ugdymo organizavimas 

kitose edukacinėse erdvėse: 

Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslo centro Vėžaičių filiale, 

bibliotekoje, kultūros centre, 

parke, Klaipėdos regiono 

vietose, ugdant kritinį 

mąstymą, remiantis STEAM 

ugdymo filosofija.

1.3.1. Lėšų detalizacija.

Transporto išlaidos:

Vėžaičiai–Klaipėda–Vėžaiči

ai:

15,0 Eur x 12 = 180,0 Eur

Trūkstamos lėšos 37,32 Eur 

perkeliamos iš sutaupytų 1.1. 

veiklos lėšų.

1.3.1. Išaugus degalų kainoms atsiranda 37,32  Eur lėšų trūkumas degalams.

1.4. „Tyrėjų nakties” 

organizavimas. Sferinių 

edukacinių filmų programos 

organizavimas.

1.4.1 Keičiamas kiekybinis 

rodiklis ir lėšų detalizacija.

10 mokytojų grupė organizuos 

„Tyrėjų nakties” veiklas, 

prižiūrės mokinius.

„Tyrėjų naktyje” dalyvaus ne

mažiau 70 proc. 5–10 klasių

1.4.1. Didesniam skaičiui mokinių suteikiama galimybė apsilankyti sferinių edukacinių filmų

peržiūroje.

Išauga lėšų poreikis sferinio filmo bilietų įsigijimui– 170,0 Eur.



mokinių. Sferinių edukacinių

filmų programoje dalyvaus 86

proc. 1–10 kl. mokinių.

Sferinio filmo bilietai – 920,0

Eur

Trūkstamos lėšos 170,0 Eur

perkeliamos iš sutaupytų 1.1.

veiklos lėšų.

2 uždavinys: Uždavinys. Sudaryti galimybes patyriminiam, interaktyviam mokymuisi gamtos mokslų, matematikos, informacinių 

technologijų bei pradinio ugdymo pamokose.

Veikla Pakeitimas
Pagrindimas

 2.1. Gamtos mokslų laboratorijos 

įrengimas. 1–10 klasių mokiniai 

atlieka mokslines-tiriamąsias 

veiklas modernioje gamtos mokslų

laboratorijoje. Mokytojų stažuotė 

KTU Inžinerijos licėjuje.

2.1.1. Keičiamas kiekybinis rodiklis.

Atsisakoma mokytojų stažuotės KTU 

Inžinerijos licėjuje.

Sutaupytos lėšos (500,0 Eur) perkeliamos į 

2.4.2. ir 2.4.3 veiklas.

2.1.1. Įgyvendinant pirmų metų mokyklos veiklos tobulinimo plano veiklas nemažai 

mokytojų kartu su mokiniais apsilankė Tauragės STEAM centro bei Klaipėdos 

valstybinės kolegijos laboratorijose, todėl šiuo metu nebelieka poreikio stažuotei  KTU

Inžinerijos licėjuje.

2.4. Mokinių mokėjimo  mokytis 

įgūdžių formavimas, naudojant 

aktyvinančius metodus, IT 

platformas  ir programas. Ugdymo

platformos Google for education, 

elektroninių mokymosi aplinkų 

EDUKA, EMA naudojimas.

2.4.1. Keičiamas kiekybinis rodiklis ir 

lėšų detalizacija.  Atsisakoma šių 

kiekybinių rodiklių (sutaupytos lėšos 

2434,2 Eur perkeliamos į  2.4.2. veiklas):

5 klasės mokiniai dalijami į pogrupius per 

matematikos ir lietuvių k. pamokas (po 1 

savaitinę pamoką). Pagalba bus teikiama 27

mokiniams.

3 mokytojų darbo grupė  mokys 30 

mokytojų dirbti su Google for Education

ugdymo platforma.

2.4.1. Padidėjus mokinių skaičiui 2022-2023 m. m. mokykloje yra suformuota ne viena

5 klasė (27 mokinių) o dvi penktos klasės, kuriose yra atitinkamai po 16 mokinių, todėl

nebelieka poreikio dalinti į pogrupius. 

Mokyklos mokytojai per pastaruosius metus savarankiškai aktyviai dalyvavo įvairiuose

informacinį raštingumą tobulinančiuose mokymuose; taip pat kolegiškai dalijasi

įgytomis žiniomis su kolegomis, todėl poreikis organizuoti papildomus mokymus

mokytojams yra sumažėjęs.   

Sutaupytos lėšos (2434,2 Eur) bus panaudotos tos pačios veiklos kitam kiekybiniam

rodikliui įgyvendinti (EDUKA licencijų pirkimui).



3 mokytojų darbo grupė  mokys 10 

mokytojų dirbti su EDUKA, EMA.

2.4.2. Keičiamas kiekybinis rodiklis, lėšų 

detalizacija.

Perkamos 24 EDUKA licencijos 

mokytojams, 153 EDUKA licencijos 5–10 

klasių mokiniams ir 133 EDUKA licencijos

1-4 klasių mokiniams.

Trūkstamos lėšos (2926,0 Eur) perkeliamos

iš 2.1.1 ir  2.4.1. veiklos.

2.4.2. Padidėjus mokinių skaičiui, išauga lėšų poreikis EDUKA licencijų įsigijimui –

2926,0 Eur (154 mokiniai).

2.4.3. Keičiamas kiekybinis rodiklis, lėšų 

detalizacija.

Perkamos 47 biologijos EMA licencijos 7–-

8 klasių mokiniams, 108 matematikos EMA

licencijos 5–8 klasių mokiniams.

Trūkstamos lėšos (5,0 Eur) perkeliamos iš 

2.1.1 veiklos.

2.4.3. Patikslinus kiekybinį rodiklį, išauga lėšų poreikis matematikos EMA licencijų

įsigijimui – 5,0 Eur.

Tikslas – ugdyti kūrybišką, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant inovatyvią ugdymosi aplinką.

1. Uždavinys. Didinti STEAM dalykų patrauklumą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, organizuojant ugdymą įvairiose

aplinkose.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas

(nurodomos detalios

priemonės ir kiekvienai

jų skirtos/numatytos

lėšos)

Įgyvendinimo

laikotarpis

(nurodoma nuo – iki)



1.1. Gamtos mokslų tiriamoji 

veikla Tauragės STEAM 

centre:

1.1.1. Kristalų mikropasaulis 

(biologija, chemija 2 val.); 

vėjo energijos savybės ir 

parametrai (fizika 3 val.); 

labirintu per veidrodžių 

karalystę (fizika 3 val.); 

vaivorykštė delne: šviesos 

spalvų sandaros analizė ir 

praktinis darbas (fizika 2 val.)

7-8 kl.;

1.1.2. Mielių lenktynės 

(biologija, chemija 2 val.); 

vėjo energijos išteklių 

įvertinimas pasirinktoje 

vietovėje (fizika 3 val.); šiltas 

namas (fizika, technologijos 3 

val.) 9-10 kl.;

Po 5 edukacijas (13 val., 4 

išvykos) 8 kl. mokiniams 

41 mokinių),

Po 5 edukacijas (13 val., 4 

išvykos) 7 kl. mokiniams 

(44 mokiniai);

 2 edukacijos (5 val., 1 

išvykos) 9 kl. mokiniams 

(17 mokinių).

Gamtos mokslų,  

matematikos ir 

informacinių technologijų 

metinis pažangumo 

vidurkis 7-10 klasėse 

padidės  2 proc.  (gamtos 

mokslų nuo 5,62 (2021 

m.) iki 5,73; matematikos 

nuo 5,95 (2021 m.) iki 

6,07 (2023 m.), 

informacinių technologijų 

nuo 7,22 (2021 m.) iki 

7,36 (2023 m.).

1–4 klasėse 3 proc. 

padidės 

aukštesniuoju/pagrindiniu 

lygiu besimokančių 

mokinių skaičius (nuo 

45,22 proc. (2021 m.)  iki 

48,22 proc. (2023 m.).

5-10 klasių mokinių visų 

mokomųjų dalykų metinis 

pažangumo vidurkis 

padidės 3 proc. (nuo 7,3 

(2021 m.) iki 7,5 (2023 

m.) 

2 valandų edukacijos 

įkainis 1 mokiniui – 7 Eur

3 valandų edukacijos 

įkainis 1 mokiniui – 10 

Eur

10 Eur x 56 = 560,0 Eur 

(2021-2022 m. m.)

10 Eur x 70 = 700,0 Eur 

(2022-2023 m. m.)

7 Eur x 24 = 168,0 Eur 

(2021-2022 m. m.)

7 Eur x 70 = 490,0 Eur 

(2022-2023 m. m.)

Transporto išlaidos:

2021-2022 m. m..:

Vėžaičiai–Tauragė–Vėžai-

čiai = 180 km = 43,76 Eur 

(2021-2022 m.m.)

43,76 Eur x 4 reisai = 

175,04  Eur

2022-2023 m. m..:

Vėžaičiai–Tauragė–Vėžai-

čiai = 180 km = 51,0 Eur

51,0 Eur x 5 reisai = 255,0

Eur

2 išvykos – 2022 m. I 

ketvirtis, 

9 išvykos – 2022 m. II

ketvirtis, 

2 išvykos – 2022 m. 

IV ketvirtis, 

2 išvykos – 2023 m. I 

ketvirtis, 

1 išvyka – 2023 m. II 

ketvirtis



1.1.3. Didieji muilo burbulai 

(pasaulio pažinimas 1 val); 

keisti pojūčiai, rankos 

taiklumo įvertinimas  

(pasaulio pažinimas 1 val.) 1 

kl.;

1.1.4. Didieji muilo burbulai, 

jonvabalio švytėjimas 2–4 kl. 

(pasaulio pažinimas 2 val.) 

2–4 kl.

2 edukacijos (2 val., 1 

išvyka) 1 kl. mokiniams 

(21 mokinys); po 2 

edukacijas (12 val., 6 

išvykos) 2-4 kl. mokiniams

(82 mokiniai). 

2 edukacijos (2 val.)

įkainis 1 mokiniui – 5 Eur

5 Eur x 18 = 90,0 Eur

5 Eur x 83 = 415,0 Eur

Transporto išlaidos

Vėžaičiai–Tauragė–Vėžai-

čiai:

 43,76 x 7 reisai = 306,32

Eur

1.2. Edukaciniai užsiėmimai 

Valstybinėje Klaipėdos 

kolegijoje:

1.2.1. nevienalyčių mišinių 

išskirstymas (chemija 2 val.)  

8 kl.; vandens tyrimas: pH, 

kietumo, nitratų jonų 

nustatymas (chemija 2 val.)  

9 kl.; įvairių indikatorių 

panaudojimas rūgščioms ir 

bazinėms  terpėms nustatyti 

(chemija 2 val) 8 kl.; 

medžiagų tirpumo tyrimas 

(chemija 2 val.) 8 kl.;

1.2.2. maisto produktų 

dažymas įvairiais metodais 

2021–2022 m. m.:

2 užsiėmimai (4 val., 1 

išvyka) 7 kl. mokiniams  

(21 mokinys);

4 užsiėmimai (8 val., 2 

išvykos) 8 kl. mokiniams  

(21 mokinys).

2022–2023 m. m. :

4 užsiėmimai (8 val., 2 

išvykos) – 7 kl. mokiniams

(26 mokiniai);

8 užsiėmimai (16 val. 4 

išvykos) – 8 kl. mokiniams

Dėstytojo DU: valandinis 

įkainis – 10 Eur

44 val. x 10 Eur  = 440,0

Eur

Transporto išlaidos:

2021-2022 m. m..:

Vėžaičiai–Klaipėda–Vėžai

čiai = 52 km = 11,90 Eur

 11,90 Eur x 3 = 35,70 Eur

2022-2023 m. m..:

Vėžaičiai–Klaipėda–Vėžai

čiai = 52 km = 15,0 Eur

15,0 Eur x 8 = 120,0 Eur

1 išvyka – 2022 m. II 

ketvirtis, 

2 išvykos – 2022 m.  

II ketvirtis, 

2 išvykos – 2022 m. 

IV ketvirtis, 

3 išvykos – 2023 m. I 

ketvirtis, 

3 išvykos – 2023 m. II

ketvirtis



(biologija 4 val.) 7 kl.; maisto

produktų tyrimai 

mikroorganizmų nustatymui 

(biologija 2 val.) 7 kl.; 

vandens mikroorganizmų 

tyrimas (biologija 4 val.) 8 

kl.; maisto produktų tyrimai 

mikroorganizmų nustatymui  

(biologija 4 val.) 8–9 kl.;

1.2.3. Lietuvos energetika – 

Lietuva žaliosios energijos 

šaltinis (fizika 2 val.) 8 kl.; 

išmanieji namai mitai ir 

realybė (fizika 2 val.) 8 kl.;   

robotų pasaulis (fizika, 

technologijos 2 val.) 8 kl.;  

įvairių elektrinių grandinių 

sujungimas (fizika 2 val.), 9 

kl.; 

1.2.4. Mikrovaldiklio 

–kompiuterio „Arduino“ 

programavimo kalba, aplinka 

(IT 6 val.) 7kl.; topografinis 

brėžinys, jo atlikimas, 

išpildymas (IT 2 val.) 8 kl.; 

mikrovaldiklio kompiuterio 

„Arduino“ programavimas, 

pagrindinės judesio 

komandos (IT 4 val.) 8 kl.;  

(21 mokinys);

4 užsiėmimai (8 val., 2 

išvykos) 9 kl. mokiniams 

(15 mokinių). 



mokyklos brėžinys, šiluminės

varžos skaičiavimai, jų 

dydžiai. Pasiūlymai šilumos 

kokybei gerinti mokykloje 

(IT 2 val.) 9 kl. 

1.3. Ugdymo organizavimas 

kitose edukacinėse erdvėse: 

Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslo centro Vėžaičių 

filiale, bibliotekoje, kultūros 

centre, parke, Klaipėdos 

regiono vietose, ugdant 

kritinį mąstymą, remiantis 

STEAM ugdymo filosofija.

12 išvykų per mokslo

metus 1–10 klasių

mokiniams Klaipėdos

regiono edukacinėse

erdvėse. Bent po 1

užsiėmimą 1–10 kl.

mokiniams visų dalykų

mokytojai organizuos

Vėžaičių edukacinėse

erdvėse.

Transporto išlaidos:

Vėžaičiai–Klaipėda–Vėžai

čiai:

15 Eur x 12 = 180,0 Eur

2022 m. III (2

išvykos), IV ketvirčiai

(3 išvykos)

2023 m. I (3 išvykos), 

II  (4 išvykos) 

ketvirčiai

1.4. „Tyrėjų nakties” 

organizavimas. Sferinių 

edukacinių filmų programos 

organizavimas.

10 mokytojų grupė 

organizuos „Tyrėjų 

nakties” veiklas, prižiūrės 

mokinius.

„Tyrėjų naktyje” dalyvaus 

ne mažiau 70 proc. 5–10 

klasių mokinių. Sferinių 

edukacinių filmų 

programoje dalyvaus 86

proc. 1–10 kl. mokinių.

10  mokytojų DU:

11,16 Eur x 10 x 10 val. = 

1116,00 Eur

1116,00 Eur x 1,45 % soc.

dr. = 16,18 Eur

1116,00 Eur + 16,18 Eur =

1132,18 Eur

Sferinio filmo bilietai – 

920,0 Eur

2022 m. IV ketvirtis

1.5. Projektinės veiklos 

organizavimas ir tobulinimas.

7 mokytojų ir 2 mokinių 

darbo grupė organizuos 2  

7 mokytojų DU: 2022 m. II ketvirtis



Mokslinė tiriamoji 

konferencija „Tyrinėk ir 

atrask!”

konferencijas.

Ne mažiau 17 5–10 kl.  

mokinių, vadovaujami 17 

dalykų mokytojų, parengs 

ir konferencijoje pristatys 

po vieną projektą.

11,16 Eur x 7 x 6 val. = 

468,72 Eur

468,72 Eur x 1,45 % soc. 

dr. = 6,80 Eur

468,72 + 6,80 = 475,52 

Eur x 2 = 951,04 Eur

Kanceliarinės priemonės –

150,0 Eur

2023 m. II ketvirtis

1.6. Kolegialaus grįžtamojo 

ryšio sistemos 

įgyvendinimas. 1-4 klasių 

mokytojų metodinė mini 

konferencija (gerosios 

patirties sklaida po išvykų į 

Tauragės STEAM centrą ir 

mokykloje vykdomos 

patyriminės veiklos).

3 mokytojų grupė 

organizuos dvi mini 

konferencijas, 8 pradinėse 

klasėse dirbantys 

mokytojai pristatys 

patyrimines veiklas. 

Pristatyme dalyvaus 70 

proc. ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio 

ir pagrindinio ugdymo 

mokytojų.

3 mokytojų DU:

11,16 Eur. x 3 mokyt x 5  

val. x 2 = 334,80 Eur.

334,80 Eur. x 1,45 % 

soc.dr. = 4,85 Eur

334,80 Eur + 4,85 Eur. = 

339, 65 Eur

8 mokytojų DU:

11,16 Eur x 8  mokyt. x 2 

x 5 val. = 892,80 Eur

892,80 Eur x 1,45 % soc. 

dr. = 12,95 Eur

892,80 + 12,95 = 905,75

Eur

Kanceliarinės priemonės –

150,0 Eur

2022 m. II ketvirtis

2023 m. II ketvirtis



1.7. Formaliojo ir 

neformaliojo švietimo dermės

užtikrinimas. Programavimo 

roboto–humanoido 

panaudojimas ugdymo 

procese. Mokymai 

„Programavimo 

roboto–humanoido

panaudojimas ugdymo 

procese”.

Skiriama po 1 val. 

robotikos neformaliojo 

švietimo programoms  

pradiniame ir 

pagrindiniame ugdyme. 

8 mokytojai dalyvaus 

mokymuose 

„Programavimo 

roboto–humanoido 

panaudojimas ugdymo 

procese”. Bus nupirktas 

programavimo 

robotas–humanoidas, 3D 

spausdintuvas, 

spausdinimo medžiagų, 

robotikos reikmenų.

1 mokytojo DU:

11,16 Eur x 35 val. = 

390,60 Eur

390,60 Eur  x 1,45 proc. 

soc. dr. = 5,66 Eur

390,60 Eur + 5,66 Eur = 

396,26 Eur

1 mokytojo DU:

11,16 Eur x 37 val. = 

412,92 Eur

412,92 Eur  x 1,45 proc. 

soc. d. = 5,99 Eur

412,92 Eur + 5,99 Eur = 

418,91 Eur

Programavimo robotas– 

humanoidas ir mokymai – 

1599,0 Eur 

3D spausdintuvas – 529,0

Eur

3D spausdintuvo 

medžiagos – 500,0 Eur

Robotikos reikmenys – 

3065,0 Eur

Įranga perkama:

2022 m. I, II 

ketvirčiai.

Veiklos vykdomos:

2022 m. III, IV 

ketvirčiai, 

2023 m. I, II 

ketvirčiai;



1.8. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai: 

„Kolegialaus 

bendradarbiavimo ir 

grįžtamojo ryšio stiprinimas 

ugdymo kokybei gerinti”.

„Pedagogo asmeninės 

lyderystės aktualizavimas 

ugdant socialiai atsakingą 

žmogų“.

„Neuromokslais pagrįstas 

asmenybės/organizacijos 

sveikatingumas“.

90 proc. ikimokyklinio, 

priešmokyklinio,  pradinio 

ir pagrindinio ugdymo  

mokytojų dalyvaus  

kvalifikacijos  tobulinimo 

renginiuose.

3 lektoriai mokytojams ves

3 kvalifikacijos tobulinimo

seminarus. 

Lektoriaus paslauga – 

600,0 Eur

Lektoriaus paslauga – 

500,0 Eur

Lektoriaus paslauga – 

500,0 Eur

2022 m. IV  ketvirtis

2023 m. II ketvirtis

1.9. Mokymai „Kolega-

kolegai”: interaktyvių 

priemonių panaudojimas  

ugdyme.

4 mokytojai mokys ne 

mažiau 60 proc. pradinio ir

pagrindinio ugdymo 

programų mokytojų 

naudotis interaktyviomis 

priemonėmis.

4 mokytojų DU:

4 mokyt. x 35 val.

11,16 Eur x 4 x  35 val. = 

1562,40 Eur

1562,40 Eur x 1,45 % 

soc.dr. = 22,65 Eur

1562,40 + 22,65 = 

1585,05 Eur

Kanceliarinės prekės –

195,82 Eur



Iš viso 1 uždaviniui: 18372,72 Eur

2. Uždavinys. Sudaryti galimybes patyriminiam, interaktyviam mokymuisi gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų bei 

pradinio ugdymo pamokose.

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas 

(nurodomos detalios 

priemonės ir kiekvienai 

jų skirtos/numatytos 

lėšos)

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

(nurodoma nuo – iki)

2.1. Gamtos mokslų 

laboratorijos įrengimas. 1–10 

klasių mokiniai atlieka 

mokslines-tiriamąsias veiklas 

modernioje gamtos mokslų 

laboratorijoje.

Bus įrengta gamtos 

mokslų laboratorija, bus 

nupirkta chemijos, 

biologijos pamokoms, 

laboratoriniams darbams 

reikalingų priemonių, 

planšečių įkrovimo spinta,

universalūs fizikos 

eksperimentų rinkiniai 7–8

kl. 3 vnt.; jėga ir judėjimas

gamtoje ir technologijose 

5-8 kl. 3 vnt.; 3D akinių 

15 vnt., 2 kompiuteriai 

mokinimas informacijos 

paieškai, 1 interaktyvus 

 5–10 klasėse padidės 2,5 

proc. gerai besimokančių 

mokinių skaičius (nuo  

32,7 proc. (2021 m.) iki 

35,2 proc. (2023 m.).

8 klasės mokinių NMPP 

matematikos aukštesnieji 

mąstymo gebėjimų 

rezultatai pagerės 2 proc. 

(nuo 44,6 proc. (2021 m.) 

iki 46,6 proc. (2023 m.)

Kabineto baldai: spintos, 

laboratorinis stalas, 

mokytojo, mokinių stalai, 

kėdės, traukos spinta, 

spinta su dviguba 

plautuve. 11679,0 Eur, iš 

jų traukos spinta 540,0 Eur

1 planšečių įkrovimo 

spinta – 1599,0 Eur

fizikos rinkiniai 7–8 klasei 

-  4561,83 Eur

Chemijos, biologijos 

laboratorinės priemonės 

(mikroskopai 2000,0 Eur, 

Įranga perkama:

2022 m. I, II 

ketvirčiai.

Veiklos vykdomos:

2022 m. III, IV 

ketvirčiai, 

2023 m. I, II 

ketvirčiai.



ekranas.

1–10 klasių mokiniai 

atliks mokslines-

tiriamąsias veiklas:

2022 m. III, IV ketvirtį ne 

mažiau kaip po 40 val,

2023 m. I, II ketvirtį ne 

mažiau kaip po 40 val.

2023 m. 8 klasės mokinių 

NMPP gamtos mokslų 

srityje aukštesnįjį lygį 

pasieks ne mažiau kaip 11 

proc. mokinių.

„Ecolabbox” 560,0 Eur, 

augalų daigumo 

eksperimentų rinkinys 

548,0 Eur)  6136,99 Eur

3D akiniai 15 vnt. x 

120,93 Eur = 1813,95 Eur

Nešiojami kompiuteriai -

544,5 Eur x 2 vnt. = 

1089,0 Eur

Interaktyvus ekranas – 

2980,0  Eur

2.2. IT kabineto 

modernizavimas. Arduino 

programavimo moduliai. 

Modeliavimo Sketchup 

programa. Braižymo 

programos AutoCad versija 

mokyklai.

Bus atnaujintas IT 

kabinetas: 15 vnt. 

stacionarių kompiuterių, 1 

lazerinis projektorius, 10 

Arduino priemonių 

komplektų, 16 mokinio 

darbo vietų. 

Stacionarūs kompiuteriai

15 x 793,917 Eur = 11908,

76 Eur

10 Arduino komplektų x 

60 Eur = 600,0 Eur

mokinio baldai (suolai, 

kėdės) – 5484,93 Eur

1 lazerinis projektorius –  

3600,0 Eur



2.3.  IT taikymas pradinio 

ugdymo programos ugdymo 

procese, veiklas organizuojant

mokyklos bibliotekoje- 

skaitykloje. Programa 

„Vedliai“.

 10 pradinėse klasėse 

dirbančių mokytojų 

dalyvaus mokymuose 

„Vedliai”.  Bibliotekos-

skaityklos baldai bus 

pritaikyti mokinių 

ugdymui, 4 interaktyvūs 

ekranai bus skirti pradinių 

klasių mokiniams.

„Vedlių” mokymai vienam

mokytojui – 150,0 Eur

Lektoriaus paslauga:

150,0 Eur x 10 mokyt.= 

1500,0 Eur

Interaktyvus ekranas –

4 x 2980, 0 Eur = 11920,0

Eur

Baldai skaityklai (mokinio

suolai, kėdės) – 1176,0 

Eur

2 nešiojami kompiuteriai –

2 x 544,5 Eur  = 1089,0 

Eur

Nuo 2022-09-01 iki 

2023-05-31

2.4. Mokinių mokėjimo  

mokytis įgūdžių formavimas, 

naudojant aktyvinančius 

metodus, IT platformas  ir 

programas. Ugdymo 

platformos Google for 

education, elektroninių 

mokymosi aplinkų EDUKA, 

EMA naudojimas.

8 klasės mokiniams bus 

skiriamas matematikos 

modulis (1 savaitinė 

pamoka). Pagalba bus 

teikiama 21 mokiniui 

1 mokytojo DU:

11,16 Eur x 37 val. = 

412,92 Eur

412,92 Eur  x 1,45 proc. 

soc. d. = 5,99 Eur

412,92  + 5,99 = 418,91 

Eur

Nuo 2022-09-01

8 klasės mokiniams 

skiriamas IT modulis (1 

1 mokytojo DU:

11,16 Eur x 37 val. = 

Nuo 2022-09-01



savaitinė pamoka). 

Pagalba bus teikiama 21 

mokiniui. 

412,92 Eur

412,92 Eur  x 1,45 proc. 

soc. d. = 5,99 Eur

412,92 + 5,99  = 418,91 

Eur

Perkamos 24 EDUKA 

licencijos mokytojams, 

153 EDUKA licencijos 

5–10 klasių mokiniams ir 

133 EDUKA licencijos 1-

4 klasių mokiniams.

1 licencija mokytojui – 

15,0 Eur,

24 x 15,0 Eur = 360,0 Eur,

1 licencija mokiniui – 19,0

Eur

153 x 19,0 Eur = 2907,0 

Eur

133 x 19,0 Eur = 2527,0 

Eur

2022 m. rugsėjis

Perkamos 47 biologijos 

EMA licencijos 7–-8 

klasių mokiniams, 108 

matematikos EMA 

licencijos 5–8 klasių 

mokiniams.

1 licencija mokiniui – 5,0 

Eur

47 x 5,0 Eur = 235,0 Eur

108 x 5,0 Eur = 540,0 Eur

2022 m. rugsėjis

2.5. Kokybės krepšelio 

viešinimas.

Straipsnis rajono 

laikraštyje „Banga”; 

Švietimo naujienose, 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės interneto 

300,0 Eur 2022 m. II, IV 

ketvirčiai

2023 m. II ketvirtis



svetainėje.

Iš viso 2 uždaviniui: 74845,28 Eur

Iš viso tikslo 

įgyvendinimui:

93 218,00 Eur

**Mokytojų (DU) darbo užmokestis skaičiuojamas (Skaičiavimuose naudojama: Mokytojo metodininko, pedagoginis darbo stažas daugiau kaip 25 metai

pastoviosios dalies koeficientą – 9,28, pareiginės algos bazinis dydis – 181, mokytojo vidutinį mėnesinį valandų skaičius – 151,92, draudėjo socialinio

draudimo įmokos – 1,45 proc. (nedarbo socialinis draudimas 1,31 proc. ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas 0,14 proc.)

9,28*181/151,92*1,1887*1,0145=13,33 eurų už 1 val.

Partnerio atsakingas asmuo

Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Gotlibienė________________
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

Direktorė Dalia Baliutavičienė

______________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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