KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ
PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO PAVYZDINIŲ NORMATYVŲ
PATVIRTINIMO
2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-119 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų
bendrojo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu
Nr.679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u pridedamus Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų
pareigybių skaičiaus nustatymo pavyzdinius normatyvus:
1.1. Bendrojo ugdymo mokyklų, išskyrus mokyklas-darželius, darbuotojų pareigybių
skaičiaus nustatymo pavyzdinius normatyvus;
1.2. Mokyklų-darželių darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo pavyzdinius normatyvus;
1.3. Lopšelių-darželių darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo pavyzdinius normatyvus;
1.4. Specialiųjų bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo
pavyzdinius normatyvus;
1.5. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo
pavyzdinius normatyvus;
1.6. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos pedagoginės psichologinės
tarnybos ir Klaipėdos regos ugdymo centro darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo pavyzdinius
normatyvus.
2. P a v e d u Ugdymo ir kultūros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis
įsakymas.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus 2018 m.
spalio 26 d. įsakymą Nr. AD1-2549 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų
pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Oleg Marinič
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. gegužes 22 d.
įsakymu Nr. AD1-851
KLAIPĖDOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO, KLAIPĖDOS
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO
CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO PAVYZDINIAI
NORMATYVAI
1. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro pareigybės ir jų skaičius:
Eil.
Pareigybės
Pareigybės
Pareigybių
Pastabos
Nr.
pavadinimas
lygis
skaičius
1
2
3
4
5
1. Direktorius
A(A2)
1
2. Direktoriaus
A(A2)
1
Ūkio ir bendriesiems klausimams.
pavaduotojas
3. Metodininkas
A(A2)
8
4. Specialistas
B
3
Įstaigoje ne daugiau kaip viena pareigybė
gali būti A(A2) lygio.
5. Raštinės
B
1
administratorius
6. Darbininkas
D
0,5
Pastato ir sistemų priežiūros darbininkas.
7. Valytojas
D
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
valomąjį plotą (700 kv. m vienai
pareigybei), pritaikius pakeitimo
koeficientus: tualetams, dušinėms – 3,
kompiuterių klasėms – 1,5, pagalbinėms
patalpoms, rūsiams – 0,25, kitoms
patalpoms – 1.

2. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos pareigybės ir jų skaičius:
Eil.
Pareigybės
Pareigybės Pareigybių
Pastabos
Nr.
pavadinimas
lygis
skaičius
1
2
3
4
5
1.
Direktorius
A(A2)
1
2.
Direktoriaus
A(A2)
1
pavaduotojas
3.
Padalinio,
A(A2)
0,5
susijusio su
ugdymu, vedėjas
4.
Psichologas
A(A1)
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
savivaldybėje gyvenančių ikimokyklinio ir
5.
PsichologasA(A1)
mokyklinio amžiaus vaikų skaičių (žr. 3
psichoterapeutas
punktą).
6.
Specialusis
A(A2)
pedagogas
7.
Socialinis
A(A2)
1
pedagogas
8.
Neurologas
A(A2)
0,5
Pagal patvirtintus Pedagoginės
psichologinės tarnybos nuostatus

3
9.
10.

Metodininkas
Specialistas

A(A2)
B

1,5
2

11.
12.

Raštinės
administratorius
Darbininkas

B

1

D

1

13.

Valytojas

D

Įstaigoje ne daugiau kaip viena pareigybė
gali būti A(A2) lygio.
Pastato ir sistemų priežiūros darbininkaskiemsargis.
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
valomąjį plotą (700 kv. m vienai
pareigybei), pritaikius pakeitimo
koeficientus: tualetams, dušinėms – 3,
pagalbinėms patalpoms, rūsiams – 0,25,
kitoms patalpoms – 1.

3. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos pareigybių skaičius pagal savivaldybėje
gyvenančių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičių:
Eil.
Vaikų skaičius (tūkst.)
Pareigybės
Nr.
30 ir
pavadinimas
10 12 14 16 18 20 22 24
26
28
daugiau
1. Psichologas
(pareigybių
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
skaičius)*
2. Psichologaspsichoterapeutas
0,5 1 1,5
2
2,5
2,5
(pareigybių
skaičius)
3. Specialusis
pedagogas
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
5
5,5
6
(pareigybių
skaičius)
* Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai papildomai skiriamos 5 psichologo
pareigybės psichologinei pagalbai teikti ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vadovaujantis
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo nuostatomis.
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.

4.

4. Klaipėdos regos ugdymo centro pareigybės ir jų skaičius:
Pareigybės
Pareigybės Pareigybių
Pastabos
pavadinimas
lygis
skaičius
2
3
4
5
I.
Pareigybės finansuojamos iš specialiosios tikslinės dotacijos – Mokymo lėšų ir
Savivaldybės biudžeto lėšų
Direktorius
A(A2)
1
Padalinio,
A(A2)
2
susijusio su
ugdymu, vedėjas
Judesio
A(A2)
1
Pareigybė steigiama, kai įstaigoje ugdomi
korekcijos
mokiniai su judesio ir padėties korekcijos
mokytojas
sutrikimais, nuo 5 iki 10 mokinių –
(pedagogas)
0,5 pareigybės, daugiau kaip 10 mokinių –
1 pareigybė.
Ikimokyklinio
A(A2)
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
ugdymo
patvirtintą ikimokyklinio amžiaus vaikų
mokytojas
grupių skaičių (žr. 5 punktą).

4
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

Priešmokyklinio
A(A2)
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
ugdymo
patvirtintą priešmokyklinio amžiaus vaikų
mokytojas
grupių skaičių (žr. 5 punktą).
II. Pareigybės, finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Neformaliojo
A(A2)
1,5
Orientacija erdvėje ir savarankiškas
(papildomojo)
judėjimas, kompiuterinis raštingumas,
ugdymo
kasdieninio gyvenimo ir komunikacijos
mokytojas
įgūdžių ugdymas.
Pareigybė steigiama patvirtintai programai
vykdyti – 0,5 pareigybės vienai programai,
bet ne daugiau nei 1,5 pareigybės įstaigai.
Įstaigoje turi būti įrengta atskira edukacinė
erdvė.
Meninio ugdymo
A(A2)
1
mokytojas
(pedagogas)
Direktoriaus
A(A2)
1
Ūkiui ir bendriesiems klausimams.
pavaduotojas
Bendrosios
B
2
Pareigybė steigiama, jeigu įstaiga ir
praktikos
darbuotojas turi licencijas tai veiklai
slaugytojas
vykdyti.
Kineziterapeutas
A(A2)
1
Pareigybė steigiama, kai įstaigoje ugdomi
vaikai su judesio ir padėties bei
neurologiniais sutrikimais ir jeigu įstaiga
bei darbuotojas turi licencijas tai veiklai
vykdyti.
Gydytojas
A(A2)
0,5
Pareigybė steigiama, jeigu įstaiga ir
oftalmologas
darbuotojas turi licencijas tai veiklai
vykdyti.
Socialinis
B
1
darbuotojas
Specialistas
B
1,5
Įstaigoje ne daugiau kaip viena pareigybė
gali būti A(A2) lygio.
Sandėlininkas
C
1
Raštinės
B
1
administratorius
Auklėtojo
C
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
(mokytojo)
patvirtintą ikimokyklinio ir
padėjėjas
priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių
skaičių (žr. 5 punktą).
Darbininkas
D
2
Ne daugiau kaip 0,5 pareigybės
kvalifikuoto darbuotojo, kuri priskiriama C
lygiui (elektrikas).
Virėjas
C
2
Vairuotojas
C
1
Kiekvienai transporto priemonei nustatoma
ne daugiau kaip po 1 pareigybę.
Kiemsargis
D
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
valomąjį plotą (2300 kv. m vienai
pareigybei), bet ne daugiau kaip 2
pareigybės įstaigai (žr. pastabų 2 punktą).
Valytojas
D
Pareigybių skaičius nustatomas pagal
valomąjį plotą (700 kv. m vienai
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Mokytojo
padėjėjas

C

pareigybei), pritaikius pakeitimo
koeficientus: tualetams, dušinėms – 3,
pagalbinėms patalpoms, rūsiams – 0,25,
kitoms patalpoms – 1.
Pareigybė steigiama integruotai
ugdomiems vidutinių, didelių ir labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams, kurie negali
savarankiškai dalyvauti ugdymo procese,
Savivaldybės administracijos komisijos
sprendimu.

5. Klaipėdos regos ugdymo centro pareigybių skaičius pagal grupės darbo laiką:
Eil.
Darbo trukmė ir pareigybių skaičius
Pareigybės pavadinimas
Nr.
10,5 val.
12 val.
24 val.
1
2
3
4
5
1.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas,
priešmokyklinio ugdymo mokytojas
1,6
1,82
1,82
2.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ar
priešmokyklinio ugdymo mokytojas, dirbantis
specialiojoje grupėje
2,2
2,5
2,5
3.
Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas
1,13
1,13
1,5

PASTABOS:
1. Klaipėdos regos ugdymo centre specialiojo pedagogo (logopedo, surdopedagogo,
tiflopedagogo) pareigybių skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtintu Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.
2. Kiemsargio pareigybei taikomas pakeitimo koeficientas:
Eil.
Valomas objektas
Pakeitimo koeficientas
Nr.
1
2
3
1.
Gatvės, šaligatviai:
1.1. patobulinta danga (asfaltas, tašyti akmenys ir kt.)
1
1.2. akmens ir skaldos danga
0,75
1.3. negrįsta danga
0,4
2.
Kiemai:
2.1. asfaltuoti ir grįsti takeliai, sporto ir kitos aikštelės
0,3
2.2. žalioji zona ir kitas nuolatos valomas plotas
0,2
3. Įstaigų vadovai gali keisti tos pačios grupės pareigybių pavadinimus, suderinę su įstaigos
darbo taryba, neviršydami patvirtinto darbo užmokesčio fondo bei nustatyto didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus,.
4. Įstaigų vadovai tvirtina biudžetinės įstaigos pareigybių sąrašus ir parengia įstaigos
darbuotojų pareigybių aprašymus.
5. Pareigybės steigiamos naudojantis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu, atsižvelgiant į
įstaigos finansines galimybes.
___________________________

