
 

2021−2022 mokslo metams 

Eil. nr. Mokykla Dėstomas dalykas / specialistas Kontaktai  

(tel. nr., el. p.) 
Pastabos 

Ugdoma LT kalba 

1.  Klaipėdos Simono Dacho progimnazija Specialusis pedagogas, logopedas 

(1,5 etato) 

http://www.dachas.lt/ 

 

 

2.  Klaipėdos Sendvario progimnazija Pradinių klasių mokytojai (3 etatai), 

Matematika (1 etatas),  

Fizika (0,7 etato),  

Technologijos  (elektronikos 

daliai,1 etatas).  

https://www.sendvaris.klaipeda.lm.lt/ 
 

 

3.  Klaipėdos ,,Saulėtekio" progimnazija Matematika  (0,5 etato),  

Pradinių klasių mokytoja (1 etatu),  

Geografija (0,5 etato),  

Chemija (0,1 etato) 

http://sauletekiskl.lt/ 

 

 

4.  Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija Geografija (0,6 etato), 

Matematika  (1 etatas)  

http://www.smeltes.lt/ 

 

 

5.  Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija Matematika (0,7 etato) https://verdenesprogimnazija.lt/  

6.  Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija Spec. pedagogas (0,5 etato) https://www.masiotas.lt/ 

 

 

7.  Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Pradinis ugdymas (1 etatas) https://mazvydas19.lt/ 

 

 

8.   Klaipėdos „Versmės“ progimnazija Socialinis pedagogas (1 etatas)  https://versmesprogimnazija.lt/ Laikinam darbui 

9.  Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija IT mokytojo (0,4 etato),  

Biologija (0,3 etato), 

Fizika (0,4 etato) 

https://www.vyturioprogimnazija.lt/ 
 

 

10.  Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija Matematika (1 etatui),  

lietuvių kalba (0,5 etato) 

https://ksgimnazija.lt/  

11.  Klaipėdos Vydūno gimnazija Rusų kalbos mokytojo (1 etatas) https://www.vyduno.lt/ 

 

 

12.  Klaipėdos Baltijos gimnazija Matematika (1 etatas),  

Rusų kalba (0,3 etato),  

Anglų kalba (0,8-1 etato), 

Lietuvių kalba (0,9-1 etato), 

Specialusis pedagogas (0,5-1 etatas) 

https://baltijosgimnazija.lt/ 

 

 

13.  Klaipėdos „Varpo“ gimnazija Matematika (1 etatas) 

Lietuvių k. (1 etatas) 

Anglų k ( 2 etatai) 

Chemija (0,5 etato) 

Biologija (0,5 etato) 

Rusų k. (0,5 etato) 

https://www.varpogimnazija.lt/ 
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2022−2023 mokslo metams 

 

14.  Klaipėdos jūrų kadetų mokykla Matematika (0,85 etato), 

Informacinių technologijų (0,25 

etato) 

https://jurukadetai.klaipeda.lm.lt/ 

 

 

Ugdoma RU kalba 

15.  Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija Lietuvių kalbos ir literatūros 

(0,70 etato) 

https://www.gabijos.klaipeda.lm.lt/ 

 

Terminuotam laikui 

Eil. nr. Mokykla Dėstomas dalykas Kontaktai Pastabos 
Ugdoma LT kalba 

1.  Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija 

Gamtos mokslai-fizika (1 etatas) http://www.dachas.lt/ 

 

 

2.  Klaipėdos ,,Saulėtekio" progimnazija Istorija (1 etatas) http://sauletekiskl.lt/ 

 

 

3.   Klaipėdos Litorinos mokykla Anglų kalba (0,6 etato) https://www.litorinosmokykla.lt/ 

 

 

4.  Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija Matematika (0,9 etato) https://verdenesprogimnazija.lt/  

5.  Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija 

Logopedas (0,5 etato), 

Informacinių technologijų (0,5 etato) 
https://www.stulpinas.lt/ 
 

 

Ugdoma RU kalba 

6.  Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija Etika (1 etatas),  

Anglų kalba (0,5 etato),  

Ekonomika (0,5  etato),  

Geografija (0,5 etato), 

Kitos užsienio kalbos (0,5 etato) 

https://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt/ 

 

Kitos užsienio kalbos 

gali būti - skandinavų, 

italų, ispanų, 

prancūzų. 
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