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Pagėgių savivaldybėje 
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Problemos ir konteksto analizė 
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1- 5 metų vaikų skaičius  Lietuvoje didėja 

142.111 
142.486 

143.449 

144.321 

145.923 

147.789 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1-5 metų vaikų skaičius Lietuvoje 2008-2013 m. 

Išvada :  
• Lietuvoje  1-5 metų vaikų skaičius per paskutinius 5 metus didėja 
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Pagėgių savivaldybėje 1- 5 metų vaikų skaičius 
stabilizavosi ir truputi didėja. 

522 
496 501 

420 406 427 
464 462 444 

380 363 380 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1-5 metų vaikų skaičius Pagėgių ir Rietavo savivaldybėse 2008-2013 m. 

Pagėgiai Rietavas

•  

Išvada :  
• Pagėgių ir Rietavo savivaldybėse nuo 2008 iki 2010 m. ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius 

mažėjo; 
• 2013 m. Pagėgių savivaldybėje ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius pradėjo didėti. 
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Mažai lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 
Pagėgių savivaldybėje 

19% 

53% 

43% 

Pagėgiai Lietuva Rietavas

59 

353 

 
 

Išvada :  
• Pagėgių savivaldybėje ikimokyklinio  amžiaus  mokymo įstaigas lanko 59 vaikai , t.y.  19 % 

savivaldybės 1- 5 metų vaikų; 
• Lietuvoje  1-5 metų vaikų lankančių  mokymo įstaigas yra 53%; 
• Pagėgiuose lankančių vaikų skaičius yra daug mažesnis nei Lietuvoje, todėl vaikus reikia 

pritraukti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 
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Problemos konteksto apžvalga PEST metodu 

Politiniai veiksniai: 

1) Ikimokyklinis ugdymas yra 
paliktas savivaldybės 
kompetencijai; 

2) Vyriausybės programoje 
numatyta steigti ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo 
grupes bendrojo ugdymo 
mokyklose (bus įgyvendinta 
2014–2016 metais); 

Technologiniai veiksniai 

1) Pagėgių lopšelyje – darželyje yra 
3 kompiuteriai, 2 stacionarūs ir 
1 nešiojamas; 

2) 2011 m. skirta lėšų ugdymo 
priemonėms įsigyti 2500 Lt, o 
panaudota 2214, 95 Lt 
(76,38%) , 2012 m. skirta tik 
300 Lt.  

 

Ekonominiai veiksniai 

1) Ekonominis augimas; 

2) Švietimo finansavimas; 

3) Investicijos ir t.t. 

 

 

 

 

  

Socialiniai veiksniai 

1) Nemotyvuotos šeimos; 

2) Nedarbo lygis Pagėgiuose 
11,4%; 

3) Didėja soc. rizikos šeimų 
skaičius; 

4) Mažėja gyventojų skaičius; 

5) Mažėja vaikų gimstamumas 

 

 

Problemos 
aplinka 
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Rietavo savivaldybėje  skiriama daugiau lėšų 
ikimokykliniam ugdymui 

867,7 

166,7 

378,4 

247,3 
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1.200,0

1.400,0

Rietavas Pagėgiai

Kitos lėšos

Sav.b. lėšos.

MK lėšos

• Rietavo lopšelyje darželyje yra 2,36 karto  vaikų daugiau, negu Pagėgiuose.   
• Rietave yra 11 grupių  (vidutiniškai po 16 vaikų), Pagėgiuose yra  4 grupės (vidutiniškai po 18-19 

vaikų),  todėl  Rietave MK lėšos  atitinkamai skirtos didesnės. Tačiau savivaldybės  ir kitos lėšos, 
skirtos  turimam grupių skaičiui yra didesnės Pagėgiuose. 

1,25 mln. litų  

414 tūkst. litų  

177 vaikai 

75 vaikai 
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Rietavo savivaldybėje 1 vaikui skiriama daugiau 
lėšų negu Pagėgių savivaldybėje 

7249 

6653 
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7.300,0

Rietavas Pagėgiai

• Rietavo lopšelyje darželyje 1 vaikui  per metus skiriama 596 litais daugiau negu 
Pagėgiuose. 
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Finansinė Pagėgių savivaldybės gyventojų 
padėtis 

11,4 

11,3 

11,24
11,26
11,28

11,3
11,32
11,34
11,36
11,38

11,4
11,42

Pagėgiai Lietuva

40,9 

125,4 
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Nedarbo lygis 2013 m.  Socialinių pašalpų skaičius 1 tūkst. gyventojų 

• Gyventojams nepakanka lėšų sumokėti už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo 
įstaigoje. 
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Vidutinis darbo užmokestis, atskaičiavus 
mokesčius 

1447,9 1505,4 
1425,6 1459,2 

1731,1 1745,8 
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2013 m. 1-as ketvirtis 2013 m. 2-as ketvirtis

Pagėgiai Rietavas Lietuva

• Iš vidutinio darbo užmokesčio rodiklių negalima daryti išvados, kad darbo užmokestis 
įtakoja vaikų lankomumą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. 
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17,5 

27 

1,9 1,1 

8,8 9,9 

35,3 
32,5 

10,3 
8 

Pagėgiai Rietavas

Aukštasis Aukštesnysis ir spec. Vidurinis Pagrindinis Neraštingi

Tėvų išsilavinimas 

10 
16,3 14,9 16,9 

53,6 

64,7 

30,8 
27,4 

0,4 0,2 

Pagėgiai Rietavas

• Tėvų išsilavinimas galimai įtakoja ikimokyklinės įstaigos vaikų lankomumą , nes yra 
didelis skaičius tėvų, turinčių žemą išsilavinimo lygį. 

Amžiaus grupė 20-29 m. Amžiaus grupė 30-39 m. 
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Pedagogų kvalifikacija 

4 
5 

0 
1 

0 0 0 
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1 1 

Auklėtoja Vyr.auklėtoja Auklėtoja
metodininkė

Muzikos
mokytoja

Muzikos
mokytoja

metodininkė

Vyr.logopedė

Pagėgiai Rietavas

• Pagėgių lopšelyje-darželyje trūksta specialistų - logopedo, psichologo. Todėl darželis 
negali užtikrinti vaiko visuminio ugdymo , apimančio vaiko fizinę, emocinę ir socialinę 
raidą. 

• Žema pedagogų kvalifikacija 
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Pedagogų atlyginimas 

1316 
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2015 
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Pagėgiai Rietavas

Lopšelis darželis Mokykla

• Lopšeliuose – darželiuose atlyginimai mažesni negu mokyklose, todėl, jei yra galimybė, 
pedagogai mieliau renkasi darbą mokykloje 
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Vaikų, tėvų, pedagogų lūkesčiai ikimokykliniame 
ugdyme 

Vaikai Tėvai Pedagogai 

• Žaidimų, veiklos 
įvairovė  

• Gera ugdymo programa 

• Paruošimas mokyklai 

• Metodų taikymas 
atitinkantis vaiko 
ypatumus 

• Darbo sąlygų 
sukūrimas 

• Žaislų buvimas 

• Sveikatos ir saugumo 
užtikrinimas  

• Prieinama paslaugų 
kaina 

• Saugi aplinka 
 

Ugdymo 
turinys 

Aplinka 

• Draugai 
• Šilti santykiai su 

vaikais 
• Šilti santykiai Bendravimas 

• Tėvai turi daugiausiai reikalavimų ikimokykliniam ugdymui  
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Rietavas 

Pagėgiuose daugiau teikiama pirmenybių 
priimant vaikus negu Rietave 

 Neįgaliems vaikams 

 Vaikams iš nepilnų šeimų 

 Mokinių ir studentų, besimokančių 
dieniniuose skyriuose, vaikams 

 Socialiai remtinų šeimų vaikams 

 Vaikams iš tų šeimų, kuriose yra 3 ir 
daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra 
pirmos ir antros grupės invalidas 

Pagėgiai 

 

• Priėmimo prioritetai abiejose savivaldybėse yra panašūs. 

• Pagėgiuose pirmenybė  dar teikiama tikrosios karinės tarnybos tėvų vaikams ir vaikams, kurių  
broliai ir seserys lanko tą įstaigą. 

    Neįgaliems vaikams 

    Vaikams iš nepilnų šeimų 

 Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis, 
studentas     ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose 
skyriuose 

 Vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų    
grupei 

    Šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų 

 Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmosios ir 
antrosios  grupės invalidas 

    Šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą 

    Vaikams, kurių broliai ir seserys jau lanko tą įstaigą 
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Sumažėjo tėvų, gaunančių mokesčio lengvatas 
Pagėgiuose 
 
 
 Vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš 

vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko 
gimimo liudijime, teismo pripažintas 
dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, 
teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka 
laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), 
pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 

  Šeima augina tris ir daugiau vaikų, pateikus 
šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą; 

 Tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus 
tai patvirtinančią pažymą; 

 Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, 
kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo 
įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus 
pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir 
rugsėjo mėnesiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tėvų, auginančių tris ir daugiau vaikų,  
vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per 
mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 
remiamų pajamų dydžio. 

 Šeima gauna socialinę pašalpą pagal 
Socialinės paramos skyriaus pateiktas 
pažymas. 

    Vaikas auga socialinės rizikos šeimoje pagal   

Vaikų teisių apsaugos skyriaus pateiktas    
pažymas  

• Mokesčio lengvatos dabar skiriamos tik socialiai remtinų tėvų, socialinės rizikos šeimų 
vaikams. 

2013 m. kovo 26 d. 2013 m. rugsėjo 26 d. 
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 Pavėžėjimo   problemos  

Tėvai 
bedarbiai 

Neturi 
transporto 
priemonių 

Neturi lėšų 
autobusų 
bilietams 

Vairuotojai 
neveža vienų 
vaikų be tėvų 

Maršrutiniai 
autobusai 

važiuoja 2-3 
kartus per 

savaitę 

Atsivežti 
vaikams iki 3 
metų amžiaus 
naudojamos 

automobilinės 
saugos 
kėdutės 

Nėra numatytas 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų  
pavėžėjimas 

• Kadangi šiuo metu nėra skiriama lėšų vežiojimo paslaugai plėtoti, o ir pats procesas yra gana 
sudėtingas, todėl savivaldybė susiduria su prieinamumo problema 
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SSGG (per problemos prizmę) 

Naudingos Žalingos 

V
id
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ė

s 
Iš

o
ri

n
ė

s 

Stiprybės 

1. Kvalifikuoti darbuotojai. 

2. Vykdoma projektinė veikla. 

Silpnybės 

1. Aplinka (pastatai). 

2. Auklėtojų kaita. 

3. Problemos nesprendžiamos 
savivaldybėje. 

4. Silpnas bendravimas (ryšys) su tėvais. 

5. Sporto salės nebuvimas. 

6. Pavėžėjimas 

 
Galimybės 

1. Vaikų perkėlimas į Vaikų globos namus 
(didesnės patalpos gerintų poreikį 
lankyti darželį). 

2. Veiklos organizavimas grupėse kartu su 
tėvais. 

3. Atvirų durų dienų organizavimas. 

4. Sąlygų lanksčiam lankomumui 
sudarymas 

Grėsmės 

1. Higieninių normų neatitikimas, nesaugi 
aplinka (plotas 1 vaikui). 

2. Logopedo nebuvimas (grėsmė kalbinių 
sutrikimų ugdymui). 

3. Gyventojų skaičiaus mažėjimas 
(gimstamumas). 

4. Emigracija. 
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Pagrindinės problemos 

 Laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
trūkumas 

 Kvalifikuotų specialistų trūkumas 

 Tėvų švietimo trūkumas 

 Neišplėtota pavėžėjimo paslauga 

 Per mažai lengvatų šeimoms 
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Galimi sprendimai 
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Sprendimų medis   

 
Kaip išspręsti 

patalpų trūkumą? 

 
Keisti  į kitas patalpas 

 
 

Plėsti  esamas patalpas 

Persikelti į  vaikų globos namus 

Pastatyti naują pastatą 

Renovuoti senąjį darželio pastatą 

Priestato pastatymas 

Kurti privatų vaikų darželį 

Ikimokyklinių grupių steigimas 
prie mokyklų 

 

Ikimokyklinių grupių steigimas 
kaimo bendruomenių patalpose 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Prieš priimant sprendimą, turi būti apsvarstytas ne 
tik galutinis efektas, bet ir įgyvendinimo galimybės 

Alternatyva D Alternatyva A 

Alternatyva B 
Alternatyva C 

Įgyvendinamumas 

P
o

te
n

ci
al

u
s 

p
o

ve
ik

is
 

S
ti

p
ru

s 
S

il
p

n
a

s 

Sunku Lengva 

1 3 

5 2 4 

7 

6 
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Įgyvendinimo planas 

Keisti į kitas patalpas 

1 

Uždaviniai Priemonės 

1. Persikelti  į vaikų globos 
namus 

2. Ikimokyklinių grupių 
steigimas prie mokyklų 

 

Stebėsenos rodikliai 

• Papildomų vietų įstaigoje 
skaičius 

• Ikimokyklinių grupių skaičius 

 

 Naujų vietų sukūrimas Tikslas 

Siektinos 
reikšmės 

• >30 

• Kiekvienoje 
mokymo 
įstaigoje 

 

Surasti naujas patalpas 

2 

1. Privačių darželių kūrimas 

 

2.  Ikimokyklinių grupių 
steigimas  kaimo 
bendruomenėse 

• Privačių darželių skaičius 

 

• Grupių skaičius 

 

• 1 

 

• 3 
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Sprendimų medis   

Kaip pedagogai 
tobulins 

kvalifikaciją? 

Respublikiniai renginiai 

Savivaldybės, vietos  
institucijos  renginiai 

Savišvieta 

Persikvalifikavimas 
(logopedo specialybė) 

Aukštesnės kvalifikacijos siekimas 

Seminarai, paskaitos, konferencijos 

Gerosios patirties 
 sklaida  

Bendradarbiavimas su  ŠC 

Inerneto  svetainės , moksliniai 
straipsniai , spauda ir kt. 

Dalyvavimas parodose 
(pvz.LITEXPO) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Prieš priimant sprendimą, turi būti apsvarstytas ne 
tik galutinis efektas, bet ir įgyvendinimo galimybės 

Alternatyva D Alternatyva A 

Alternatyva B 
Alternatyva C 

Įgyvendinamumas 

P
o

te
n

ci
al

u
s 

p
o

ve
ik

is
 

S
ti

p
ru

s 
S
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p

n
a

s 

Sunku Lengva 

2 1 3 4 

5 

6 

7 
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Įgyvendinimo planas 

Organizuoti 
respublikinius, 
savivaldybės, vietos  
institucijos  renginius  

1 

Uždaviniai Priemonės 

1. Persikvalifikavimas 

(logopedo specialybė). 

2. Aukštesnės kvalifikacijos 
siekimas. 

3. Seminarai, paskaitos, 
konferencijos. 

4. Gerosios patirties  sklaida. 

5. Bendradarbiavimas su  ŠC. 

 
 
 
. 

Stebėsenos rodikliai 

1.       Turės logopedą. 

2. Įgys vyresn.auklėtojo 
kvalifikaciją. 

3. Tobulins profesines žinias 5 
dienas per metus. 

4.  Spausdins straipsnius spaudoje, 
skaitys pranešimus metodinėse 
grupėse. 

 

 

 

 Tobulinti ikimokyklinių įstaigų pedagogų kvalifikaciją Tikslas 

Siektinos 
reikšmės 

1. 1 

2. 2 

3.       100 % 
peda 

           gogų 

4.        2 

 

Susikurti savišvietos 
planą 

2 

1. Inerneto  svetainės , 
moksliniai straipsniai , 
spauda ir kt. 

2. Dalyvavimas parodose 
(pvz.LITEXPO) 

 

 

1. Domėsis švietimo naujovėmis, 
vyriausybiniais nutarimais. 

2. Dalyvaus  LITEXPO švietimui 
skirtoje  parodoje, stebės 
ekspoziciją, klausysis paskaitų ir 
kt. 

 

1. 100% 

          peda 

           gogų 

2. 50 % 
peda 

           gogų 
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Sprendimų medis   

Tėvų, nevedančių vaikų į 
ikimokyklinę įstaigą,  

švietimo organizavimas 

Teoriniai užsiėmimai 

Praktiniai užsiėmimai 

Pedagoginės paskaitos tėvams,  
nevedantiems vaikų į lopšelį-

darželį 

Individualus darbas su šeimomis 

Atvirų durų dienos – 
supažindinimas su įstaiga 

Praktiniai užsiėmimai su tėvais ir 
vaikais, nelankančiais įstaigos 

Dalyvavimas įstaigos 
organizuojamose šventėse 

Šeimų, nevedančių vaikų į įstaigą, 
popietės 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Prieš priimant sprendimą, turi būti apsvarstytas ne 
tik galutinis efektas, bet ir įgyvendinimo galimybės 

D 

Įgyvendinamumas 
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Įgyvendinimo planas 

Suteikti tėvams teorinių 
pedagoginių žinių vaikų 
ugdymo klausimais 

1 

Uždaviniai Priemonės 

1. Pedagoginės paskaitos 
tėvams 

2. Individualus darbas su 
tėvais 

3. Atvirų durų dienos – 
supažindinimas su įstaiga 

 

 

Stebėsenos rodikliai 

1. Paskaitų skaičius per metus 

2. Dalyvaujančių šeimų, turinčių 
ikimokyklinio amžiaus vaikų, 
skaičius 

3. Atvirų durų dienų skaičius 

 

Ikimokyklinės įstaigos bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais  Tikslas 

Siektinos 
reikšmės 

1. 3 

2. 100 
proc. 

3. 2 

Supažindinti tėvus su 
praktine ikimokyklinės 
įstaigos veikla 

2 

1. Praktiniai užsiėmimai su 
tėvais ir vaikais, 
nelankančiais įstaigos 

2. Dalyvavimas įstaigos 
organizuojamose šventėse 

3. Šeimų, nevedančių vaikų į 
lopšelį-darželį, popietės 

 

1. Praktinių užsiėmimų 
ikimokyklinėje įstaigoje skaičius 

2.  Švenčių skaičius 

3. Popiečių skaičius 

1. 3 

2. 2 

3. 2 
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Laukiamas poveikis 

Interesų grupė 

MOKINIAI 

Poveikis 

• Sudarysime jaukią, saugią aplinką 

• Galimybė vaikui ugdytis mokymo įstaigoje 

• Vietoje bus suteikta logopedinė pagalba 

Poveikio 
vertinimas 

Teigiamas 

MOKYTOJAI 
• Teiks kvalifikuotesnes paslaugas, sumažės 

pedagogų kaita 
Teigiamas 

VISUOMENĖ 

• Saugesnė visuomenė 
• Sumanesnė visuomenė 
• Bus  labiau tenkinami visuomenės poreikiai, 

pagerės vaikų  lankomumas 

Teigiamas 

TĖVAI 
• Tėvų švietimas įtakos tėvų įgūdžius, vertybes ir 

žinias vaikų ugdymo klausimais 
Teigiamas 

ĮSTAIGA 
• Ugdymo įstaiga įgys naujų ugdymo partnerių 

• Išaugs  tėvų pasitikėjimas ugdymo įstaiga 
Teigiamas 

SAVIVALDYBĖ 
• Dirbs kvalifikuotesni darbuotojai, mažės gyventojų 

migracija, kils savivaldybės rodikliai 
Teigiamas 


