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DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. Sprendimo Nr. T2-1 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

2.  Dėl 2013–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo proceso užtikrinimo 

programos.  
 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. 

sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Kalbėjo ugdymo ir kokybės  kaitos poskyrio vedėja V. Kazakauskienė, kuri informavo, kad 

2013/2014 m. m. įvykus Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų tinklo pokyčiams, veikia 43 bendrojo 

ugdymo mokyklos (9 pradinės (8 mokyklos-darželiai, iš kurių 1 specialioji mokykla-darželis ir 1 

pradinė), 10 progimnazijų, 11 pagrindinių (2 specialiosios), 1 vidurinė, 12 gimnazijų (iš kurių – 2 

suaugusiųjų). Iš viso mieste yra 49 neformaliojo švietimo mokyklos, iš kurių 43 ikimokyklinio 

ugdymo, 3 neformaliojo vaikų švietimo ir 3 formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigos. 

Pagalbą mokyklai, mokytojui ir vaikui teikia 3 pagalbos įstaigos: Regos ugdymo, Pedagogų 

švietimo ir kultūros centrai bei Pedagoginė psichologinė tarnyba.  

Klaipėdos miesto švietimo įstaigose 2013/2014 m. m.  ugdomi 27046 mokiniai (2012/2013 

m. m. –27244 mokiniai), t.y.196 mokiniais mažiau negu praėjusiais metais. Bendrojo ugdymo 

mokyklose ugdoma 18183 mokiniai, t.y. sumažėjo 546 mokiniais (plg. 2012/2013 m. m. – 18729 

mokiniai). Padaugėjo 164 priešmokyklinio ugdymo programos mokiniais: nuo 1535 iki 1699. 

Ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičius taip pat išaugo 2 pastaruosius metus, t.y. padaugėjo 171 

ugdytiniu (nuo 6993 iki 7164 mokinių). Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

patvirtinta strateginio planavimo tvarka, parengtas kompleksinis planas – vienas iš veiksmingiausių 

įrankių, užtikrinančių kryptingą savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą. Klaipėdos miesto 

švietimo sistemoje šiuo laikotarpiu aktualiausios yra tokios probleminės sritys: mažėjantis mokinių 

skaičius bendrojo ugdymo mokyklose; nepakankamas vietų skaičius ikimokyklinėse įstaigose; 

neefektyvus bendrojo ugdymo mokyklų pastatų panaudojimas; neišspręstas lopšelio-darželio 

„Aušrinė“ iškėlimo iš Žvejybos uosto teritorijos klausimas; neįdiegtas nuotolinis mokymas (6 

švietimo įstaigose) ir greitaveikis internetinis ryšys (18 švietimo įstaigų pastatų); ne visi švietimo 

įstaigų pastatai, patalpos ir teritorijos sutvarkytos pagal Higienos normas; nusidėvėję 

ikimokyklinėse įstaigose vaikiški baldai ir virtuvių įrengimai. 

Pagal išvardintas aktualias problemas Švietimo skyriaus pagrindinės veiklos prioritetinės 

sritys 2014-2016 metais yra numatomos šios: 

1. Ugdymo įstaigų skaičiaus mažinimas, atsižvelgiant į mažėjantį mokinių skaičių Klaipėdos 

mieste. 

2. Racionalus pastatų panaudojimas švietimo reikmėms. 



3. Ugdymosi vietų didinimas ikimokyklinio amžiaus vaikams.  

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo projekto tikslas-sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės 

švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, savivaldybei pakeliamą kainą. 

Atlikta mokyklų situacijos analizė, atsižvelgiant į 5 rodiklius. Pagal kiekvieną rodiklius 

mokyklos sugrupuotos: optimali, probleminė, kritinė. Probleminėmis dėl per mažo mokinių 

skaičiaus nustatytos: Klaipėdos Ievos Simonaitytės, Andrejaus Rubliovo, „Saulėtekio“ pagrindinės 

mokyklos bei Salio Šemerio ir Naujakiemio suaugusiųjų gimnazijos. Daugiausiai kritinių ir 

probleminių rodiklių surinko Klaipėdos Ievos Simonaitytės, Andrejaus Rubliovo, „Vyturio“ 

pagrindinės mokyklos bei Sendvario progimnazija. 

Įvertinus minėtos analizės duomenis, naujoje priedų redakcijoje patikslinamos 2012 metais 

pradėtų vykdyti priemonių formuluotės, planuojami papildomi miesto mokyklų tinklo pokyčiai: 

1) reorganizuoti Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklą, prijungiant prie „Santarvės“ 

pagrindinės mokyklos, o jaunimo klasę nukreipti į Naujakiemio suaugusiųjų gimnaziją; 

2) reorganizuoti Ievos Simonaitytės pagrindinę mokyklą, prijungiant 5-10 klases prie 

Vydūno gimnazijos, o jaunimo klases nukreipti į Naujakiemio suaugusiųjų gimnaziją; 

3) reorganizuoti Salio Šemerio suaugusiųjų gimnaziją, prijungiant prie Naujakiemio 

suaugusiųjų gimnazijos; 

4) pradėti vykdyti struktūros pertvarkymą „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje, 

nekomplektuojant 9 klasių. 

2. SVARSTYTA. Dėl 2013–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo proceso 

užtikrinimo programos. 

Kalbėjo ugdymo ir kultūros departamento planavimo ir analizės skyriaus vedėja Jolanta Ceplienė. Ji 

pristatė 2013–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo proceso užtikrinimo programos 

tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinę. 

J.Ceplienė kalbėjo apie ugdymo proceso užtikrinimo programą, kokios išlaidos numatytos 

veiklos organizavimo užtikrinimui švietimo įstaigose, ugdymo sąlygoms ir aplinkai gerinti, 

neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijai, patalpų pritaikymui bendrojo ugdymo 

mokyklų reikmėms, Klaipėdos lopšelių-darželių pastatų langų pakeitimams, švietimo įstaigų 

iškėlimui iš Uosto plėtros teritorijos, ikimokyklinių ugdymo paslaugų prieinamumui padidinti, 

materialinių, ūkinių ir techninio ugdymo įstaigų aptarnavimo organizavimui. 

Genovaitė Žmuidienė paklausė kaip ikimokyklinėse įstaigose bus sprendžiamas skalbyklų 

klausimas. J. Ceplienė atsakė, kad skalbykloms lėšų neskirta, nes planuojama, kad ikimokyklinėse 

įstaigose skalbyklų neliks ir įstaigos šią paslaugą pirks. 

Genovaitė Žmuidienė ir Vladimiras Genutis pastebėjo, kad neskirta lėšų sanitarinių mazgų ir 

valgyklų maitinimo blokų remontui. Jie pasiūlė 2014m. metais skirti sanitarinių mazgų ir maitinimo 

blokų remontui iš viršplaninių lėšų, o 2015m. biudžete numatyti ir skirti lėšas sanitarinių mazgų ir 

maitinimo blokų remontui. 

Švietimo tarybos nariai kalbėjo apie ikimokyklinių įstaigų teritorijų aptvėrimo ir fasadų 

remonto būtinumą. J.Ceplienė paaiškino, kad dabar aptverta  Prano Mašioto ir dalinai Maksimo 

Gorkio mokyklos, teritorijų aptvėrimui lėšos skirtos dviems lopšeliams-darželiams, bet pinigų 

užteks tik vienam. Genovaitė Žmuidienė pasiūlė 2015 m. biudžete numatyti ir skirti lėšų teritorijų 

aptvėrimui, nes yra būtinybė (siūlės atviros, sienos drėksta, tai kelia pavojų vaikų sveikatai ir 

saugumui). 

NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo 

Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-

2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimams ir 2013–2016 m. Klaipėdos miesto 

savivaldybės ugdymo proceso užtikrinimo programai su pastabomis: 

1. Atsižvelgti į reorganizuojamųjų mokyklų bendruomenių argumentuotus pasiūlymus; 



2. 2014 m. metais skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų 

sanitarinių mazgų ir maitinimo blokų remontui iš viršplaninių lėšų, o 2015 m. šioms reikmėms 

numatyti ir skirti lėšas Klaipėdos m. savivaldybės biudžete. 

3. 2015m. biudžete numatyti ir skirti lėšų švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimui ir pastatų 

fasadų remontui.  

 

BALSAVO. UŽ – 9, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
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