
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS 2012–2014 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

2015-02-04 

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo taryba (toliau – Taryba) yra institucija, atskaitinga 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, analizuojanti švietimo politikos vykdymą, skatinanti 

savivaldybės visuomenę dalyvauti formuojant švietimo politiką, telkianti visuomenę įgyvendinti 

strateginius švietimo planus, metines švietimo veiklos programas. 

Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir 

Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo tarybos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-44. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-44 

patvirtinta nauja Tarybos sudėtis, kurią sudaro 13 deleguotų atstovų iš įvairių asociacijų, 

visuomeninių, savivaldos organizacijų ir institucijų.  

Per ataskaitinį Tarybos veiklos laikotarpį įvyko 12 posėdžių (5 – 2012 metais, 4 – 2013 

metais, 2 – 2014 ir 1 – 2015 metais), kuriuose svarstyti aktualūs švietimo klausimai: 

2012-02-06 posėdyje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus vedėja L. Prižgintienė pristatė Tarybos sudėtį, atviru balsavimu 

išrinkti Tarybos pirmininkas, sekretorius ir pirmininko pavaduotojas, aptarti Tarybos nuostatų nauja 

redakcija. 

2012-03-28 posėdyje svarstytas klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 

2012–2013 mokslo metams nustatymo projektas, kuriuo siekiama, atsižvelgiant į įstaigų vadovų 

pateiktą informaciją ir realią situaciją, nustatyti klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių 

skaičiaus vidurkį klasėse ir grupėse 2012–2013 m. m., siekiant užtikrinti mokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams mokymosi prieinamumą pagal skirtingas programas, sureguliuoti 

mokinių srautų pasiskirstymą, atsižvelgiant į mokyklos aptarnaujamą mikrorajoną bei mažinti 

tuščių mokymosi vietų skaičių. Šiame posėdyje svarstytas „Aukuro“ gimnazijos direktorės 

L. Virkšienės kreipimasis dėl klasių komplektavimo, kuriame siūloma, kad nustatant klasių 

komplektavimą 2012–2013 m. m. laikytis nuostatos, kad būtų nustatytos teritorijos, iš kurių 

gimnazijų privalo priimti mokinius, ir nustatyti vienodą I (IX) gimnazijos klasių skaičių – po 5 

klases kiekvienai gimnazijai. Išklausyta Švietimo skyriaus vedėjos L. Prižgintienės informacija dėl 

veiksmų plano, numatančio patalpų ir skiriamų lėšų bendrojo ugdymo mokyklose, efektyvumo, dėl 

mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimo, kurioje nuo 2012 m. 

sausio 1 dienos bus aiškiau reglamentuotas mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimas mokiniams, 

ugdomiems ligoninėje, 5 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymas ir naudojimas. 

2012-04-19 posėdyje svarstytas Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų koregavimo projektas, kurio tikslas – užtikrinti 

mokyklinio amžiaus vaikams mokymosi prieinamumą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, 

įgyvendinančiose pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Išsamią informaciją, kokia tvarka bus 

priimami asmenys mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją ir antrąją dalis savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms aptarnavimo teritorijas, 

sureguliuoti mokinių srautų pasiskirstymą, pateikė V. Kazakauskienė, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio 

vedėja. Šiame posėdyje svarstytas ir Kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus nuo 

gimimo iki privalomo mokymo pradžios, tvarkos aprašo projektas, kurio tikslas – nustatyti 
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kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams 

(globėjams) pagalbos teikėjus, skyrimo procedūras ir organizavimą. Tai leistų koordinuoti įstaigų ir 

institucijų, teikiančių pagalbą šeimai, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo ugdymo 

pradžios, veiklą. 

2012-05-30 posėdyje svarstytas klausimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės specialiųjų 

(sanatorinių) ikimokyklinių įstaigų pavadinimų pakeitimo. Išklausyta informacija dėl specialiosios 

pagalbos pagrįstumo savivaldybės sanatoriniuose lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“, „Giliukas“ ir 

specialiajame lopšelyje-darželyje „Pušaitė“, atlikto tyrimo duomenimis šiose įstaigose nebuvo nė 

vieno vaiko, turinčio didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, todėl jose nesusidaro 

specialiųjų grupių, kaip nustatyta teisės aktuose. Pagal teisės aktus minėtose įstaigose turi būti 

komplektuojamos bendrosios grupės, todėl būtina keisti įstaigų pavadinimus ir darbo organizavimą. 

Tam prieštaravo Tarybos posėdyje dalyvavusi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė 

Natalja Istomina, teigdama, kad vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikius, yra, todėl būtina 

išlaikyti darželių statusą, nes, panaikinus pavadinimus, neliks ir paslaugų. V. Kazakauskienė dėl 

didelio vaikų sergamumo siūlė atlikti monitoringą, todėl, kad pateikiamose ataskaitose daug 

netikslumų. Kaip viziją ji mato medikų etatų skaičiaus didinimą, o Tarybos pirmininkė 

G. Žmuidienė pasiūlė ikimokyklinio ugdymo įstaigose įvesti fizinio ugdymo auklėtojo etatus. 

Nutarta pritarti sanatorinių lopšelių-darželių „Eglutė“, „Giliukas“, specialiojo lopšelio-

darželio „Pušaitė“ pavadinimų pakeitimams; siūlyti įvesti fizinio ugdymo auklėtojų etatus. 

2012-09-19 posėdyje svarstytas Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinių 

įstaigų bei mokyklų-darželių apskaitos optimizavimo priemonių planas. Išklausius argumentuotus 

pasisakymus „Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus V. Genučio ir Tarybos pirmininkės 

G. Žmuidienės, kurie perteikė bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

nuomonę, Klaipėdos miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovės L. Juknienės 

argumentus, priimtas nutarimas nepritarti Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinių 

įstaigų bei mokyklų-darželių apskaitos optimizavimo planui. 

2013-02-06 posėdyje svarstytas Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

pertvarkos 2012–2015 metų bendro plano pakeitimas. Išklausyta Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorės N. Laužikienės pateikta darbo grupės 

parengta bendrojo ugdymo mokyklų situacijos analizė, išvados ir pasiūlymai. Mokyklos buvo 

sugrupuotos pagal 5 rodiklius: optimali, probleminė ir kritinė. Daugiausia probleminių ir kritinių 

rodiklių surinko „Vitės“, „Saulėtekio“, „Sendvario“ ir Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos. 

Atsižvelgus į pateiktą informaciją apie bendrojo ugdymo mokyklų situaciją, išanalizavus darbo 

grupės pasiūlymus, nutarta pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano projektui. 

2013-02-13 posėdyje svarstytas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m. biudžetas. 

Išklausius informaciją apie Klaipėdos miesto švietimo skyriaus 2013–2015 m. strateginį veiklos 

planą ir jam įgyvendinti numatytas mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto lėšas, renovacijos 

darbų tęstinumui užtikrinti ir elektroninei vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

registravimo sistemai diegti skirtas lėšas, Tarybos pirmininkė G. Žmuidienė pasiūlė Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos Ugdymo ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkui S. Budinui 

artimiausiame kolegijos posėdyje iškelti klausimą dėl strateginio plano papildymo, numatant 5 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų langų keitimui reikalingas lėšas. Nutarta pritarti šiam pasiūlymu.  

2013-05-21 posėdyje svarstytas Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos 

skyriaus kreipimasis dėl švietimo įstaigoms pateikto savivaldybės darbo grupės parengto 

biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavimo projekto. Po ilgų diskusijų ir atsižvelgus į 

tai, kad 2009 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos jau priimtas sprendimas dėl biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos optimizavimo, nutarta pritarti Klaipėdos miesto mokyklų ir 

neformaliojo švietimo įstaigų vadovų kreipimuisi dėl planuojamo biudžetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos centralizavimo su pastabomis: lėšos, kurios bus sutaupytos centralizuojant apskaitą, turėtų 
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būti paliekamos atitinkamame sektoriuje; išbraukti aiškinamajame rašte 3.2 punktą – nustatyti 

didžiausią leistiną pareigybių skaičių biudžetinėse įstaigose; aptarus su biudžetinių įstaigų 

asocijuotomis struktūromis bei atsižvelgiant į jų nuomonę, nustatyti tikslų buhalterinio pareigybių 

etatų skaičių biudžetinėse įstaigose (2013 m. gegužės 8 d. Ugdymo ir jaunimo komiteto posėdžio 

protokolas Nr. TAR-49). 

2013-09-19 posėdyje svarstyti vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir užmokesčio už vaikų išlaikymą 

klausimai. Išklausius Švietimo skyriaus vedėjos L. Prižgintienės pateiktą informaciją apie darbo 

grupės parengtus siūlymus dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo ir nustatytų kainų švietimo 

įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kainų pakeitimų 

ir atsižvelgus į Tarybos narių pasiūlymus, nutarta pritarti vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir užmokesčio už 

vaikų išlaikymą pakeitimams su pastabomis: pradedantiems lankyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes po 1 mėnesio adaptacinio laikotarpio leisti tėvams pasirinkti 2 

kartus per metus (nuo spalio 1 d. ir nuo sausio 1 d.) dienos maitinimų skaičių (atsižvelgiant į 

įstaigos darbo režimą bei maitinimo organizavimo principus); taikyti 50 % mokesčių lengvatą už 

maitinimo paslaugą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu, jeigu šeima augina tris ir daugiau 

nepilnamečius vaikus. Kitu Tarybos nutarimu pritarta, kad pirmenybė priimant į laisvas vietas 

teikiama vaikui: iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei; iš šeimos, kurioje vienas iš 

tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas; iš mokinių ar universiteto, kolegijų studentų, 

besimokančių dieniniuose skyriuose, šeimų; kurio brolis ar sesuo jau lanko tą įstaigą; gyvenančiam 

netoli įstaigos, išskyrus specialiąsias grupes; kurio vienas iš tėvų dirba toje įstaigoje. 

2014-01-15 posėdyje svarstytas 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“ pakeitimas. 

Šiame posėdyje svarstyta ir 2013–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo proceso 

užtikrinimo programa. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Planavimo ir analizės poskyrio vedėja Jolanta Ceplienė pateikė informaciją, 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 Klaipėdos uosto plėtros teritorijos, ūkinio ir techninio ugdymo įstaigų 

aptarnavimo organizavimui.  

Tarybos nariai G. Žmuidienė ir V. Genutis kalbėjo apie mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų 

sanitarinių mazgų ir maitinimo blokų prastą būklę ir pasiūlė jų remontui 2014 m. skirti iš 

viršplaninių lėšų, o 2015 metų biudžete tikslingai numatyti ir skirti reikiamas lėšas sanitarinių 

mazgų ir maitinimo blokų remontui. Tarybos posėdyje buvo kalbama apie ikimokyklinių įstaigų 

teritorijų aptvėrimo ir fasadų remonto būtinumą. 

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: atsižvelgti į 

reorganizuojamųjų mokyklų bendruomenių argumentuotus pasiūlymus; 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; 2015 m. biudžete numatyti ir skirti lėšų švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimui 

ir pastatų fasadų remontui. 

2014-06-11 posėdyje svarstytas Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2022 m. strateginės 

plėtros  klausimas. Pristatytas Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2022 metų strateginės plėtros 

plano švietimo prioritetas – ugdyti atsakingą, turintį savo požiūrį, verslų, kūrybingą žmogų, 
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numatytos priemonės švietimo tikslams pasiekti. Nutarta pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės 

2014–2022 metų strateginio plėtros plano projektui. 

Šiame posėdyje svarstyti ir ikimokyklinių įstaigų ir darželių-mokyklų etatų normatyvų 

pakeitimai. Švietimo skyriaus vedėja L. Prižgintienė informavo, kad keičiami ikimokyklinių įstaigų 

ir darželių-mokyklų etatų normatyvai dėl kai kurių pareigybių panaikinimo. Ikimokyklinių ir 

darželių-mokyklų įstaigų darbuotojų pareigybės suskirstytos į 3 grupes: administracija, ugdymo 

procesas (pedagogai) ir kiti darbuotojai. Pagal rengiamą tvarką įstaigų vadovai galės patys nustatyti 

ir keisti etatų skaičių, neviršijant įstaigos darbo užmokesčio fondo. Sunormintas valytojų skaičius, 

padidintas plotas valytojams ir kiemsargiams. Posėdyje vyko diskusija dėl medikų reikalingumo 

ikimokyklinėse įstaigose, taip pat bendrosios praktikos slaugytojų, kurie atlieka ir dietisto darbą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose. G. Žmuidienė išreiškė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 

nerimą, kad bendrosios praktikos slaugytojus priskyrus Sveikatos biurui, įstaigos liks ir be 

slaugytojų, ir be dietistų. Nutarta pritarti, kad panaikinus bendrosios praktikos slaugytojo pareigybę, 

svarstyti dietisto pareigybės ikimokyklinėse įstaigose steigimo galimybę. 

Vertinant Tarybos veiklą, tenka pasidžiaugti ne tik Tarybos narių aktyvumu svarstant 

aktualius švietimo veiklos klausimus, jų pateiktais pasiūlymais, bet ir aktyviu dalyvavimu darbo 

grupėse, komisijose, kolegijos posėdžiuose, dalykiniuose susitikimuose su Klaipėdos miesto 

savivaldybės meru: 

2012-09-25 kreiptasi raštu į Klaipėdos miesto savivaldybės merą „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų apskaitos optimizavimo priemonių plano projekto“; 

2012-10-02 dalyvauta susitikime su Klaipėdos miesto savivaldybės meru švietimo įstaigų 

aktualiais klausimais; 

2012-11-15 dalyvauta darbo grupės veikloje Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1, pakeitimo projektui parengti; 

2013-02-21 dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje svarstant 

klausimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų apskaitos optimizavimo 

priemonių plano parengimo; 

2013-05-08 dalyvauta darbo grupės veikloje dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir vaikų 

mokesčio šaltinių išsiaiškinimo savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, pakeitimo; 

2013-04-22 dalyvauta darbo grupės veikloje dėl vaiko maitinimo paslaugų teikimo 

savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, pakeitimo tikslingumo nustatymo; 

 20015-01-23 dalyvauta darbo grupės veikloje dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo 

įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tinklo pertvarkos 

bendrojo plano projektui parengti. 

Įvertinus 2012–2014 metų Tarybos veiklą ir svarstytų klausimų Tarybos posėdžiuose 

aktualumą, siūloma sudarant kitos kadencijos Tarybos narių sąrašą numatyti galimybę atšaukti ir 

pakeisti tuos asociacijų, visuomeninių organizacijų deleguotus atstovus, kurie neturi laiko dalyvauti 

Tarybos veikloje. 

 

 

Švietimo tarybos pirmininkė Genovaitė Žmuidienė 


