
MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJA 

Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis įkurtas 1960 m. rugsėjo 16 d. klebonijos patalpose. Pirmoji darželio 

vedėja L.Švitinienė subūrė 4 darbuotojų kolektyvą, kuris dirbo su 14 vaikučių.  

 

(Pastatas, kuriame 1960m. rugsėjo 16d. Pradėjo veikti darželio grupė) 

 

(Pirmasis vaikučių ir darbuotojų kolektyvas) 

1962 m. atidaryta lopšelio grupė ir įstaiga pavadinta lopšeliu-darželiu. Vedėja pradėjo dirbti 
S.Paulauskienė. 



 

Nuo 1968 m. rugsėjo 1 d. prasiplėtė darželio valdos: įsteigtos 2 darželio grupės, o lopšelis persikėlė 
į naujai atremontuotą pastatą. Muzikos vadove pradėjo dirbti L.Dabrienė ir jaunos specialistės 

J.Bielevičiūtė, M.Pileckytė, B.Guobienė. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1974 m. respublikiniame televizijos konkurse „Dainų dainelė“ mokytojos L.Dabrienės paruošti 

dalyvavo darželio dainininkai Gintaras Tuška ir Lina Dabrytė.) 



 

(1974 m. į mokyklą išleidžiamas gausiausias darželio istorijoje pirmokų būrys. Su jais tuo metu dirbę 

darbuotojai: M.Jablonskienė, A.Galdikienė, A.Skruibienė, J.Intienė, L.Dabrienė, J.Kuprienė, 

B.Guobienė, B.Kusienė, G.Merkelienė, A.Čiunkienė, M.Kniūkštienė, J.Butkienė, vedėja 

S.Paulauskienė, 1976 m. darželyje pradeda dirbti auklėtoja O.Ramonienė.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1977 m. darbuotojų kolektyvas sėdi iš kairės: J.Kuprienė, J.Butkienė, M.Kniūkštienė, vedėja 

S.Paulauskienė, A.Čiunkienė, stovi: A.Burbienė, L.Darienė, A.Skruibienė, B.Kusienė, A.Galdikienė, 

G.Merkelienė, O.Ramonienė, J.Intienė, B.Guobienė.) 



 

(Būrelis vaikų ir darbuotojų išleistuvių į mokyklą dieną.) 

 

(1978 m. kolūkis atidavė naujai suremontuotą pastatą, kuriame įsikūrė darželio grupė. 



1978 m. rugsėjo mėn. lopšelį-darželį lankė 75 vaikai. Pagal amžių jie suskirstyti į 4 grupes. Vedėja 

S.Paulauskienė, auklėtojos J.Kuprienė, B.Guobienė, O.Ramonienė, A.Burbienė, V.Tubinienė ir 

muzikos vadovė L.Dabrienė dirbo su vaikais turėdamos specialųjį vidurinį išsilavinimą. Medicinos 

seselė – J.Butkuvienė. 

Darželyje dirbo 12 techninio personalo darbuotojų. Metai iš metų gerėjo mokomasis auklėjamasis 

darbas. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų savarankiškai, įvairiapusei veiklai. Grupėse įruošti 

žaidimų kampeliai. 

Naujai įrengtoje salėje atsirado galimybė muzikiniam ir fiziniam lavinimui. 

 

1980 –1981 m. lopšelyje-darželyje 86 vaikai pagal amžių suskirstyti į 4 grupes. Viena grupė dirbo 
net 13 valandų per dieną. Darželio techninį personalą sudarė 12 žmonių, kurie dirbo jau ne vienerius 
metus. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatai stiprinti ir racionaliai mitybai. Ruošiant vaikus 

mokyklai dėmesys skiriamas vaikų mokymui ir auklėjimui, gimtajai kalbai, priemonių gamybai. 

Bendraujama su vidurine mokykla, kitomis rajono ikimokyklinėmis įstaigomis. Organizuojamos 
ekskursijos su grupių vaikais į akmenų muziejų įvairiais metų laikais, prie vykstančių statybų, į 

kolūkio dirbtuves, daržininkystės šiltnamius. 



 

(Auklėtojos I.Krištapavičienės padedami vaikai ugdo darbinius įgūdžius.) 

1987 – 1988 m. rugsėjo 1 d. lopšelį-darželį lanko 83 vaikai: 23 vaikai – lopšelio grupėje, 60 – darželio. 

Įstaigoje dirba 22 žmonės, iš jų – 10 pedagogų.  

 

( 1988 m. darbuotojai dirbę tą dieną: sėdi iš kairės pusės K.Pilibaitytė, L.Dabrienė, A.Čiunkienė, 

A.Galdikienė, vedėja S.Paulauskienė, B.Kusienė, stovi – L.Drąsutienė, J.Kuprienė, A.Jasienė, 

A.Jonkienė, I.Kataržienė, J.Eidėjienė, I.Krištapavičienė, B.Guobienė, D.Jotkuvienė) 



Tų mokslo metų uždaviniai: ugdyti vaikų darbinius įgūdžius, grūdinti vaikų organizmą, didinti 
atsparumą ligoms, gerinti fizinį vaikų išsivystymą, formuoti ir tobulinti judesius, sudaryti sąlygas 

vaikų savarankiškai veiklai. 

1989 – 1990 m. darželyje dirbo pedagogės: J.Kuprienė, A.Leilionienė, L.Drąsutienė, I.Kataržienė, 

B.Guobienė, D.Jotkuvienė, vedėja S.Paulauskienė, muzikos vadovė L.Dabrienė. Auklėjami 76 

vaikai. Pedagogai stengėsi kurti tautinį darželį gerumu, nuoširdumu, išauklėti dorovingą, gerą, 

nuoširdų vaiką. Siekiant įgyvendinti numatytus uždavinius auklėtojos sudarė vaikams žaidimams 

tinkamas sąlygas, apipavidalina grupes tautine atributika. 

1990 – 1991 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje buvo 55 vaikai: 8 – lopšelyje, 47 – darželyje. Įstaigoje 

dirbo 23 žmonės. Keliami uždaviniai – skiepyti liaudies tradicijas per gimtąją kalbą, liaudies dainas, 
žaidimus, šokius. Siekiama ugdyti dorovingą asmenybę įvairiose veiklosez, kad būtų panaudotos 

visos galimybės fizinio auklėjimo srityje. 

Pedagogės dalyvavo rajono mastu organizuojamuose renginiuose, praktiniuose, metodiniuose 
užsiėmimuose, ekskursijose. 

1991 – 1993 m. prasidėjus ikimokyklinio ugdymo reformai, mažėjo vaikų skaičius. 1993 m. išleista 

O.Monkevičienės vaikų darželio programa „Vėrinėlis“, grindžiama kūrybiniu kompleksiniu vaikų 

ugdymu. Ikimokyklinės sistemos pažanga numatė neapsiriboti viena programa, dėl to buvo 
vadovaujamasi integruoto ugdymo naujovėmis, Klaipėdos vaikų darželio programos „Šaltinėlis“ 

išplanavimais, orientuojamasi į vaikų brandumą mokyklai rodiklius. 

1994 – 1995 m. darželiui vadovavo D.Jotkuvienė. Vaikų skaičius smarkiai sumažėjo, liko 1 mišraus 

amžiaus grupė su 11 vaikų. 1995 m. gegužės 17 d. Apylinkės tarybos sprendimu liko 4 pedagogai. 

Tuo laikotarpiu klebonas jau buvo atsiėmęs 2 pastatus ir maloniai prašė išsikelti iš paskutinio pastato, 

kuriame tarsi nuomininkas glaudėsi vaikų darželis. 

Nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. darželiui ėmėsi vadovauti L.Drąsutienė. Nuostolinga vaikų įstaiga buvusiai 

rajono valdžiai nepatiko, tad siekė darželį uždaryti. Svarbiausia buvo tai, kad rajono valdžios siekiams 

įvykdyti nepritarė Klaipėdos apskrities švietimas. 1995 m. susidarė parengiamojo mokyklai amžiaus 

grupė, padidėjo vaikų skaičius. Tarpininkaujant Skuodo švietimo skyriaus vedėjai J.Matulevičienei, 

klebonas leido laikinai naudotis patalpomis.Muzikos vadove dirbant A.Zaborienei, 1995 m. susikūrė 

auklėtojų vokalinis ansamblis. 

1996 m. darželis persikėlė į mokyklos bendrabučio patalpas. Darbuotojų, švietimo skyriaus, tėvų, 

seniūnijos pagalba buvo suremontuotos patalpos, įrengta žaidimams aikštelė. 

1996 m. rugsėjo 1 d.  įstaiga naujoje vietoje pradėjo atlikti lopšelio-darželio funkcijas. Naujose 
patalpose pradėjo krykštauti 17 vaikų. Muzikos vadove dirbant L.Kaubrytei, buvo sukurtas darželio 

himnas. Tuo metu darželyje dirbo auklėtojos A.Leilionienė, B.Guobienė, D.Jotkuvienė, J.Kuprienė, 

L.Drąsutienė. Veikė 2 grupės, viena iš jų mišri su 18 vaikų, parengiamojoje grupėje – 21. Dirbo 10 
darbuotojų. Ugdymo uždaviniai: sudaryti sąlygas vaiko aktyviai veiklai, kuri lavintų kūną, ugdytų 

vaiko protą, žadintų emocijas, jausmus, lavintų valią; turtinti vaiko vidinį pasaulį tradicinėmis 

vietinės kultūros vertybėmis; skatinti vaiko saviraiškos ir saviugdos poreikį, puoselėti jo savitumą, 

individualumą. 

1997 – 1998 m. darželio misija – sudaryti vaiko ugdymui palankią aplinką, padėti atsiskleisti sau ir 
savo gebėjimams, puoselėti kultūrines, dvasines vertybes. Vizija – dėti pagrindus intelektualiai, dorai, 

sveikai, iniciatyviai asmenybei, pasirengusiai kurti ir gyventi demokratinėje Lietuvoje. 

1997 m. pradėjus muzikos vadove dirbti V.Pajarskienei, darželis pasuko etnokultūros kryptimi. 



Tais pačiais metais padidėjus vaikų skaičiui, 1998 m. sausio 12 d. įkurta antra priešmokyklinė grupė.  

Darželyje vedami renginiai – pramogos, palaikomi ryšiai su Platelių vaikų lopšeliu-darželiu, Skuodo 

švietimo skyriaus specialistais, bendradarbiaujama su Skuodo ikimokyklinėmis įstaigomis, 

organizuojamos išvykos po aplinkinius rajonus, savo gimtąjį miestelį. 

1998 – 1999 m. dirbo 11 darbuotojų, kurie savo darbe modifikavo vaikų darželio programą 

„Vėrinėlis“, siekdami švietimo reformos ir ugdymo pertvarkos. Vaikų ugdymas grindžiamas veikla, 

paremta etnokultūrinėmis vertybėmis. Įstaigos prioritetai: vaikų saviraiška per įvairis formas 

(etnokultūrą, teatrą, muziką, dailę), vaiko brandos mokyklai užtikrinimas. Mišrioje grupėje – 17 
vaikų, abiejose priešmokyklinėse  grupėse – po 14 vaikų. Spalio mėnesį įvyko netradicinis renginys 

– grupėms suteikti vardai. 

2000 – 2001 m. dirbo 11 darbuotojų, iš jų – 6 pedagogės. Ugdomos 3 grupės vaikų. Visos auklėtojos 

apsigynę vyr. Auklėtojų kvalifikacines kategorijas, vedėja – 1 vadybos kvalifikacinę kategoriją. 

Kolektyvas savo darbe remiasi ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo kosepcija, vaikų 

darželio programa „Vėrinėlis“, švietimo ministerijos ir savivaldybės priimtais nutarimais. Vaikų 

ugdymas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo principais. Visas darželio 

kolektyvas siekė bendrų tikslų, skleidė gerąją patirtį, skatino vaiko individualią kūrybos galią, savęs 

įprasminimo, laisvės, meilės bei tvarkos pradmenų sklaidą. Įstaigoje funkcionavo vaikų ir auklėtojų 

folklorinis ansamblis, vokalinis auklėtojų ansamblis „Volungėlės“, vadovė V.Pajarskienė.  

2002 – 2003 m. darželį lankė 30 vaikų. Veikė 2 mišrios grupės; jaunesniojoje grupėje 13 vaikų, su 

jais užsiėmė auklėtoja J.Kuprienė ir L.Drąsutienė, vyresnėje grupėje 17 vaikų, su kuriais dirbo 

A.Leilionienė ir D.Jotkuvienė. Įstaigoje dirbo 10 darbuotojų, iš jų 5 pedagogai. Įstaigos prioritetai – 
etninė kultūra ir dorovinės vertybės per vaikų saviraišką. Didelis dėmesys skiriamas sveikatingumui, 
kurio kryptys – sistemingas vaikų grūdinimas, sustiprintas vaikų judėjimas, sveikas maitinimas bei 

mitybos kultūra. 

 Perkėlus priešmokyklinę grupę į mokyklą, atlaisvėjo patalpos likusiems vaikams: prasiplėtė gamtos, 

gimtosios kalbos, statybinių žaidimų zonos, susidarė galimybės vaikams rinktis pageidaujamą veiklą. 

Vizija – dėti pagrindus intelektualiai, dorai, sveikai asmenybei per visapusišką veiklą. 

Misija – užtikrinti vaiko vystymąsi pagal amžiaus ypatumus, sudaryti sąlygas vaikui atsiskleisti ir 
tobulėti; ugdyti vaiko saviraišką, kūrybines bei pažintines galias, plėtoti bendravimo patirtį; siekti 

šeimos ir darželio vaiko ugdymo darnos. 

Vaiko prioritetai – sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos ugdymas; etninė kultūra ir dorovinės 

vertybės per vaikų saviraišką; pedagogų profesinis tobulėjimas – pagrindinė ugdymo kokybės sąlyga. 



 

 (Sodinami gydytojo V.Into dovanoti augalai.) 

 

 (Vaikai apsilankė Mosėdžio PSC.) 

2003 – 2004 m. m. pradžioje funkcionuoja 3 grupės: jaunesnio mišraus amžiaus grupė su 14 vaikų, 

iš jų 6 lopšelinio amžiaus , vyresnio mišraus amžiaus – 14 vaikų ir popietinė grupė su 5 vaikais. Iš 

viso dirba 10 darbuotojų, iš jų 5 pedagogai. 

Įstaigos prioritetai – sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos ugdymas, etninė kultūra ir dorovinės 

vertybės per vaikų saviraišką. 



Pedagogų profesinis tobulėjimas – pagrindinė ugdymo kokybės sąlyga.Vaiko ugdymo procesas yra 

persunktas tautinėmis vertybėmis. Smulkioji tautosaka, senolių tradicijos integruojamos į pažintinę, 

meninę veiklą. Darželio folklorinis ansamblis džiugina ne tik tėvelius, bet ir Mosėdžio miestelio 

bendruomenę. 

Vadovo iniciatyva parašytas projektas „Stimuliuojanti aplinka vaiko sveikatingumui ir 

saviraiškai“.Atrasti rėmėjai: „Grūdoteka“ savininkas A.Kaveckas, „Kūlis“ savininkas A.Kataržis, PĮ 

savininkas P.Leilionas, UAB „Mirilda“ savininkas A.Reliuga, „Mittet“direktorė J.Kabalinienė, UAB 

„Skalsa“ savininkas A.Sendrauskas. Užmegzti ryšiai su Parchovo gmyna Lenkijoje. L.Drąsutienė, 

A.Leilionienė, B.Kusienė kartu su Mosėdžio bendruomenės delegacija svečiavosi gmynoje. 

Palaikomi ryšiai su Mosėdžio vidurine mokykla, seniūnija. Vyko susitikimai su priešmokykline klase, 

lankomasi mokyklos bibliotekoje. Auklėtojos siekė, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie savo 

miestelį, todėl vedėsi vaikus pasivaikščioti po parką, lankė akmenų muziejų, daktaro V.Into sodybą, 

taip pat kailių ir patalynės cechuose. Taip pat užmegzti ryšiai su Norvegijos Bratvaag darželiu. 

2004 – 2005 m. darželyje suformuotos 3 grupės: lopšelio  – 11 vaikų, su kuriais dirbo auklėtojos 

D.Jotkuvienė, M.Leilionienė, viduriniojoje – 12 vaikų, su jais užsiėmė auklėtojos J.Kuprienė, 

L.Drąsutienė. 14 vaikų vyresniojoje grupėje dirbo A.Leilionienė, M.Leilionienė. Įrangta salė, kuri 

suteikė galimybę plėtoti vaikų sveikatingumą ir saviraišką. 

Vedėjos iniciatyva buvo parašytas projektas „Priešmokyklinio ugdymo grupės aplinkos kūrimas ir 

stiprinimas“. Projektui įvykdyti buvo numatyti tikslai ir uždaviniai : sudaryti palankias sąlygas vaiko 

visapusiškam ugdymui tenkinant jo prigimtinius poreikius, skatinti vaizduotę, padėti skleistis vaiko 

asmenybei, plėsti socialinės kultūrinės kompetencijos patirtį, sergėti vaiko sveikatą, garantuoti jo 

saugumą, puoselėti vaiko savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, skatinti vaiko kūrybiškumą, 

pažintines galias, puoselėti norą būti mokiniu, stiprinti partnerystės ryšius su tėvais, mokykla. 

2005 – 2006 m. įstaigos prioritetai: dorovinių ir etninių vertybių ugdymas per vaikų saviraišką bei 

tinkamas vaikų brandinimas mokyklai. 

Darželį lankė 45 vaikai, sudarytos 3 grupės ir 7 popietinės priešmokyklinės grupės vaikai. 11 lankė 

lopšelio-darželio grupę, su jais dirbo auklėtojos M.Leilionienė ir L.Drąsutienė. 14–darželio 

jaunesniojoje grupėje, su jais dirbo A.Leilionienė wir M.Leilionienė. 13 – darželio vyresnėje grupėje, 

su jais dirbo J.Kuprienė, D.Jotkuvienė. 7 vaikai popietinėje grupėje, juos augdė D.Drąsutienė – naujai 
į kolektyvą priimta pedagogė. Tais metais pedagogų gretas papildė ir L.Bernotienė. 

Tais metais parašytas projektas „Augu ir stiprėju“, kuriame keliami reikalavimai auklėtojoms padėti 

vaikui išsiaiškinti, kas yra sveikata; siekti išvengti plokščiapadiškumo, stiprinti raumenis, lavinti 

pusiausvyrą, koordinaciją, formuoti taisyklingos laikysenos įgūdžius, lavinti rankų miklumą.  

Įgyvendinant iškeltus tikslus auklėtojos studijavo pedagoginę-metodinę literatūrą, straipsnius, kaupė 

straipsnius sveikatingumo temomis. Buvo stengiamasi vaikų ugdymuipritaikyti netradicinius 

sveikatingumo metodus ir būdus. Sveikatos valandėlės organizuojamos kiekvieną dieną. Buvo 

sudaryti pirštukų mankštos kompleksai ir vedama mankšta. Vaikai daugiau buvo lauke, vaikščiojo po 

parką. 

2006 – 2007 m. darželį lankė 48 vaikai iš Mosėdžio, Puodkalių, M.Kalniškių, Žebrokų, Kernų, 

Šatraminių, Šekų, Šauklių, Daukšių, Nevočių, Šačių kaimų. Lopšelyje 11 vaikų, su jais ugdomąja 

veikla užsiėmė auklėtojos M.Leilionienė, D.Jotkuvienė. Darželio jaunesniojoje grupėje 14 vaikų, 

auklėtojos J.Kuprienė, D.Drąsutienė, vyresniojoje grupėje 13 vaikų, auklėtojos A.Leilionienė, 

D.Drąsutienė, popietinėje priešmokyklinėje grupėje – 12 vaikų, auklėtoja L.Bernotienė. 

 



Darželio prioritetai: 

Tinkamas sąlygų ugdytiniams sudarymas ir kokybiškas ugdymas. 

Dorovinės vertybės ir etninė kultūra per vaikų saviraišką. 

Ugdant vaikus įstaigoje siekiama saugoti ir stiprinti bei puoselėti vaiko psichinę, fizinę sveikatą, 

užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, žadinti ir puoselėti ugdytinių kūrybiškumą, atsižvelgiant į jų 

polinkius, gebėjimus ir visuminę raidą. 

Tęsiamas sveikatingumo projektas. Vaikai įgijo smulkiosios ir stambiosios motorikos judesių 

įgūdžius, išsiugdė asmens higienos įpročius. Vykdytas projektas „Kultūringumo mokyklėlė“. Šio 

projekto tikslas ir uždaviniai buvo gerinti psichologinę atmosferą darželyje, padėti vaikui puoselėti 

dorovines vertybes, skatinti pozityvų vaikų elgesį. Parašytas ir gautas finansavimas projektui 

„Pilietiškumas ir tautiškumas“. Didžiausias pasiekimas – ikimokyklinės ugdymo programos 

sumodeliavimas, pradėta įgyvendinti nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. Taip pat rašomi projektai grupėse, 

skirti vaikų saviraiškai, kalbai, vaidybai tobulinti. 

  

(2006 – 2007 m. darželyje dirbančios pedagogės: L.Bernotienė, D.Drąsutienė, D.Jotkuvienė, 

J.Kuprienė, A.Leilionienė, V.Pajarskienė, M.Leilionienė, D.Drąsutienė) 

Ikimokyklinę įstaigą lanko vaikai iš Mosėdžio miestelio, Šauklių, Udralių, Rukų, Šačių, Šatraminių, 

Žebrokų, Kernų, Mikulčių, Daukšių,  Puodkalių, Igarių, Tauzų, Šaučikių kaimų. Mosėdžio vaikų 

lopšelis darželis yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ugdymą. 

Į ankstyvojo amžiaus grupę vaikai priimami nuo 1-3 metų, ikimokyklines grupes nuo 3-5 metų. 

Įstaigoje veikia prailginto laiko grupė. Ikimokyklinė įstaiga dirba nuo 7.30 – 19.00. 

 

 

 



 

 


