
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ,

FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, NORMATYVŲ
PATVIRTINIMO

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. T-369
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  16  straipsnio  4  dalimi,
Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:
1.1.  Šiaulių  rajono  savivaldybės  gimnazijų,  pagrindinių  mokyklų,  mokyklų,  mokyklų-

daugiafunkcių centrų darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, normatyvus;
1.2.  Šiaulių  rajono  savivaldybės  lopšelių-darželių  darbuotojų  etatų,  finansuojamų  iš

savivaldybės biudžeto lėšų, normatyvus;
1.3.  Šiaulių  rajono  savivaldybės  formalųjį  švietimą  papildančių  ir  neformaliojo  švietimo

mokyklų ugdymo darbuotojų etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, normatyvus;
1.4. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų etatų normatyvus.
2. Nustatyti, kad:
2.1.  Nesant  normatyvuose  nurodyto  konkretaus  etato  dydžio,  atsižvelgiant  į  mokinių  /

ugdytinių / grupių skaičių, normatyvo rodiklį ir skirtus asignavimus, pareigybių etatai formuojami
0,25 etato tikslumu, taikant aritmetines skaičių apvalinimo taisykles.

2.2. Įstaigos direktorius, neviršydamas įstaigai nustatyto maksimalaus pareigybių skaičiaus,
suderinęs  su  Šiaulių  rajono savivaldybės  švietimo  paslaugų centru,  Šiaulių  rajono savivaldybės
administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyriumi  ir  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracijos
direktoriumi, tvirtina iki einamųjų metų spalio 30 d. faktinį darbuotojų etatų sąrašą.

3. Pripažinti netekusiais galios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
3.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. T-223 „Dėl

Šiaulių  r.  Kurtuvėnų  mokyklos-daugiafunkcio  centro  darbuotojų  etatų,  finansuojamų  iš  Šiaulių
rajono savivaldybės biudžeto lėšų patvirtinimo“ su visais keitimais;

3.2.  Šiaulių  rajono savivaldybės  tarybos 2015 m. spalio  29 d.  sprendimą Nr.  T-274 „Dėl
Šiaulių  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  darbuotojų  etatų  ir  ugdymo  aplinkos  finansavimo
normatyvų patvirtinimo“ su visais keitimais;

3.3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimą Nr. T-186 „Dėl
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

4. Sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 
Šis  sprendimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA 
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 
2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-369

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ,
MOKYKLŲ, MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ,

FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, NORMATYVAI

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Etatų kriterijai / skaičius Pastabos

1 Darbininkas / 
Kiemsargis / Statinių 
priežiūros 
darbininkas / Pastatų 
ir sistemų priežiūros 
darbininkas

Mokykloje iki 200 ugdytinių / 
mokinių – 2 etatai;
201 ir daugiau ugdytinių / 
mokinių – 3 etatai.

1. Kiemsargio 1 etato valymo 
plotas – 4000 m2, bet ne daugiau
nei vienas etatas mokyklai. 

2. Papildomai 1 etatas mokyklos
skyriui / struktūriniam 
padaliniui / mokyklai vykdant 
veiklą pastatuose skirtingais 
adresais.

2 Kompiuterių 
priežiūros specialistas

Mokykloje esant:
iki 30 kompiuterių – 0,25 etato;
31 iki 60 kompiuterių – 0,5 etato;
61 iki 100 kompiuterių – 0,75 
etato;
101 kompiuteris ir daugiau – 1 
etatas.

3 Kūrikas / katilinės 
operatorius

1. Kūrenant gamtinėmis ir 
suskystintomis dujomis, medžio 
granulėmis – 0,5 etato.
2. Kūrenant kietu kuru – 4 etatai.

1. Steigiama šildymo sezonu, 
išskyrus įstaigas, kuriose 
ruošiamas karštas vanduo ne 
šildymo sezonu. 

2. Papildomai 0,25 etato 
mokyklos skyriui / 
struktūriniam padaliniui / 
mokyklai vykdant veiklą 
pastatuose skirtingais adresais.

4 Mokytojas, dirbantis 
pagal ikimokyklinio / 
priešmokyklinio 
ugdymo programą*

1 etatas – 7 val. 12 min. per darbo
dieną. 
Grupei etatų skaičius nustatomas 
pagal darbo trukmę:
4 val. – 0,63 etato;
6 val. – 0,94 etato;
10,5 val. – 1,63 etato;
12 val. – 1,88 etato.

5 Mokytojo, dirbančio 
pagal ikimokyklinio / 
priešmokyklinio 
ugdymo programą, 
padėjėjas

Vienai grupei 1 etatas.

6 Mokinio padėjėjas 
(mokytojo 
padėjėjas)*

Steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Švietimo pagalbos
tarnybos mokinio / ugdytinio specialiųjų poreikių vertinimo išvadą.



7 Neformaliojo 
švietimo mokytojas 
(ikimokyklinio /  
priešmokyklinio 
ugdymo grupėms)

3–5 grupėms – 0,25 etato;
6–9 grupėms – 0,5 etato;
10 ir daugiau grupių – 0,75 etatas.

8 Pailgintos mokymosi 
dienos grupės 
auklėtojas

10–30 mokinių grupei – 0,5 etato;
30–60 mokinių grupei  – 1 etatas.

Dirbančių tėvų vaikams, 
mokyklos nustatyta priėmimo 
tvarka.

9 Rūbininkas / 
Budėtojas

Mokykloje esant nuo 80 iki 200 
mokinių – 0,75 etato; 
201 mokinys ir daugiau – 1 
etatas.

Papildomai 0,5 etato mokyklos 
skyriui / struktūriniam 
padaliniui / mokyklai vykdant 
veiklą pastatuose skirtingais 
adresais ir esant 80 ir daugiau 
mokinių.

10 Sargas** 2,5 etato Skiriama, jei nėra įrengtos 
apsaugos sistemos.

11
Sekretorius / 
Raštvedys / Personalo
specialistas / Asmens 
duomenų pareigūnas

Mokykloje iki 200 ugdytinių / 
mokinių – 1 etatas;
201–500 ugdytinių / mokinių – 
1,5 etato;
501 ir daugiau – 2 etatai.

12 Vairuotojas 1 etatas vienam autobusui.

13 Valytojas 1 etatas – 750–800 m² valomam 
plotui.

14 Valgyklos 
darbuotojai:

14.1 Valgyklos vedėjas Mokykloje esant valgyklai 1 
etatas.

Papildomai 1 etatas  esant 
valgyklai mokyklos skyriuje / 
struktūriniame padalinyje / 
mokyklai vykdant veiklą 
pastatuose skirtingais adresais.

14.2 Virėjas / Virtuvės 
darbininkas

1. Mokykloje esant valgyklai ir 
mokosi***:
iki 100 mokinių – 1 etatas;
101– 200 mokinių – 1,5 etatas;
201– 300 mokinių  – 2 etatai;
301 – 400 mokinių – 2,5 etato.
401 – 500 mokinių – 3 etatai;
501 daugiau mokinių – 3,5 etato.

2. Papildomai skiriama 
ikimokyklinio / priešmokyklinio 
ugdymo grupėms, veikiančioms 6
val. per dieną ir daugiau: 
dviem grupėms – 1 etatas;
kiekvienai kitai grupei po 0,25 
etato.

3. Nesant mokykloje valgyklos – 
0,5 etato.

Mokyklai, teikiančiai maitinimo
paslaugas kitai mokyklai, 
pridedamas kitos mokyklos 
besimaitinančių mokinių / 
ugdytinių skaičius.



*  Finansuojama  vadovaujantis  Mokymo  lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo  ir  panaudojimo
tvarkos aprašo nuostatomis.

**  Derinama su steigėju.
***  Į  mokinių  skaičių  įskaičiuojami  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo grupės  (-ių),

kurių darbo trukmė 4 val., ugdytiniai.
_________________________



PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-369

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ,
FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, NORMATYVAI

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Etatų skaičius

Pastabos4–5 grupių darželyje 6–10 grupių ir daugiau
darželyje

1 Dietistas / 
Sandėlininkas

1 etatas Papildomai 0,5 
etato lopšeliui-
darželiui vykdant 
veiklą pastatuose 
skirtingais adresais.

2 Darbininkas / 
Kiemsargis / Statinių 
priežiūros 
darbininkas / Pastatų 
ir sistemų priežiūros 
darbininkas

2 etatai 3 etatai Papildomai 0,5 
etato lopšeliui-
darželiui vykdant 
veiklą pastatuose 
skirtingais adresais.

3 Katilinės operatorius Kūrenant gamtinėmis ir suskystintomis 
dujomis, medžio granulėmis – 0,5 etato.

Steigiama šildymo 
sezono metu, 
išskyrus įstaigas, 
kuriose ruošiamas 
karštas vanduo ne 
šildymo sezono 
metu.

4 Mokytojas, dirbantis 
pagal ikimokyklinio / 
priešmokyklinio 
ugdymo programą*

1 etatas – 7 val. 12 min. per darbo dieną. 
Grupei etatų skaičius nustatomas pagal darbo 
trukmę:
4 val. – 0,63 etato;
6 val. – 0,94 etato;
10,5 val. – 1,63 etato;
12 val. – 1,88 etato.

5 Mokytojo, dirbančio 
pagal ikimokyklinio /  
priešmokyklinio 
ugdymo programą, 
padėjėjas

1 grupei 1 etatas.

6 Mokinio padėjėjas 
(mokytojo padėjėjas)*

Steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Švietimo pagalbos 
tarnybos mokinio / ugdytinio specialiųjų poreikių vertinimo išvadą.

7 Neformaliojo švietimo
mokytojas 

0,25 etato 0,75 etatas Papildomai 
Kuršėnų lopšeliui- 
darželiui „Eglutė“
neformaliojo 
švietimo programos
(plaukimo) 
mokytojo 1 etatas.



8 Sekretorius / 
Raštvedys / Personalo 
specialistas / Asmens 
duomenų pareigūnas 

0,75 etatas 1 etato

9 Valytojas 1 etatas 750–800  m2 valomam plotui.

10 Virėjas / Virtuvės 
darbininkas

4 grupės – 2 etatai;
5 grupės – 2,5 etato;

6–10 grupės – 4 etatai.

Papildomai 0,5 
etato lopšeliui-
darželiui vykdant 
veiklą pastatuose 
skirtingais adresais.

*  Finansuojama  vadovaujantis  Mokymo  lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo  ir  panaudojimo
tvarkos aprašo nuostatomis.

______________________



PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 22 d.  sprendimu Nr. T-369

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ

DARBUOTOJŲ ETATŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,
NORMATYVAI

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Pastabos
Šiaulių r.
Kuršėnų
kūrybos
namai

Šiaulių r.
Kuršėnų

meno
mokykla

Šiaulių r.
Kuršėnų
sporto

mokykla

1
Darbininkas / Kiemsargis / Statinių 
priežiūros darbininkas / Pastatų ir 
sistemų priežiūros darbininkas

2 etatai 1 etatas 2 etatai

2 Dujų katilinės operatorius 0,5 etato
Steigiama 
šildymo sezono
metu.

3 Metodininkas 1 etatas

4 Neformaliojo švietimo mokytojas* 6 etatai 35 etatai 13 etatų

5
Sekretorius / Raštvedys / Personalo 
specialistas / Asmens duomenų 
pareigūnas

0,75 etato 1 etatas 1 etatas

6 Vairuotojas 1 etatas vienam autobusui. 

7 Valytojas 1 etatas – 750–800 m2 valomam plotui.
*  Finansuojama vadovaujantis  Mokymo lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo ir  panaudojimo

tvarkos aprašo nuostatomis.
____________________



PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-369

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ ETATŲ
NORMATYVAI

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

1. Finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų:

1.1. Direktorius 1

1.2. Sekretorius 1

1.3. Metodininkas 3

1.4. Metodininkas darbui su jaunimu 1

1.5. Kompiuterių priežiūros specialistas 0,25

1.6. Valytojas 1

2. Finansuojama iš Mokymo lėšų*:

2.1. Direktoriaus pavaduotojas 1

2.2. Specialusis pedagogas 1

2.3. Logopedas 1

2.4. Socialinis pedagogas 1

2.5. Psichologas 3**

*  Finansuojama vadovaujantis  Mokymo lėšų  apskaičiavimo,  paskirstymo ir  panaudojimo
tvarkos aprašo nuostatomis.

** Pasibaigus projekto įgyvendinimui. 

__________________________
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