
        PATVIRTINTA 

   visuotinio dalininkų susirinkimo  

   2020 m. gegužės mėn. 06  d. protokolu Nr. V4-1 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRAS 
 (viešosios įstaigos pavadinimas) 

 

2020 m. veiklos planas 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo 

terminas 

Rezultatas Reikalingos  

lėšos, Eur 

Paslaugų verslui programa 

1. Verslo informacijos, 

konsultacijų  paslaugų 

teikimas apsilankius SIC ir 

įvairiomis ryšio priemonėmis 

Norintiems pradėti savo verslą: 

verslo pradžia , įmonės pasirinkimas,  verslo 

planavimas, informacijos paieška, 

finansavimo šaltiniai ir kita .  

Veikiančioms įmonėms: 

ES struktūriniai fondai, darbo teisė, 

rinkodara, informacijos paieška ir jos 

valdymas, kitomis verslui aktualiomis 

temomis.  

 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d. 

 

 

Iš viso per metus: planuojame  

Informuoti, konsultuoti 

pradedančių ir plėtojančius  

verslą verslininkų. 

0 

3. Renginių organizavimas 

(mokymai, sklaidos renginiai, 

parodos, verslo misijos) 

Pradedantiesiems verslininkams, Verslą 

plėtojančioms įmonėms, socialiai 

pažeidžiamos visuomenės grupėms, 

jaunimui it kitomis grupėmis 

Renginiai: temos pasirinktos atsižvelgiant į 

verslo aktualijas ir verslininkų pageidavimus  

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d. 

 

 

 

 

Suteikti mokymų, seminarų, 

sklaidos renginių verslo misijų 

ir kita. 

 

  

 

0 

Mokymų, kursų/seminarų valstybės tarnautojams grafikas 

6. Mokymai Mokymai organizuojami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymas , kur įtvirtintos pagrindinės 

nuostatos dėl valstybės tarnautojų mokymo 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Suorganizuoti  mokymus 

valstybės tarnautojams viešųjų 

pirkimų, darbo kodekso, 

savivaldybių turto valdymo ir 

kitus pagal pageidavimą 

seminarus 

 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui tobulinimo programa 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=84605&p_rys_id=15
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=84605&p_rys_id=15


7. Informavimas 

(el. paštu, internetinėje 

svetainėje www.infoskuodas.lt 

socialiniame tinklapyje 

https://www.facebook.com/inf

oskuodas/ 

 

Informuoti ir kaupti edukacinės patirties 

banką apie įvairiausias sritis: pedagoginę 

sistemą, gerąją ir pažangiausią profesinę 

patirtį, inovacijas, skaitmeninių priemonių ir 

IKT įrankių taikymą, lyderystę 

organizacijoje ir kt..   

Informuoti apie centre organizuojamas 

edukacines, autorines, kūrybinių darbų  

parodas. 

Informuoti  apie  veiklas pateikiant 

mėnesinius švietimo veiklos planus.  

Informuoti (pagal poreikį) apie  rajone 

vykstančius kvalifikacijos renginius, 

švietimo veiklos pokyčius ŠMSM, NŠA, 

Švietimo centrų asociaciją. 

Sausio 1d.- 

gruodžio 31 d. 

Suorganizuotos  22 

informacinės  priemonės, iš jų: 

8 vaizdo konferencijos, 2 

virtualios ir kt. parodos, 12 

informacinių renginių, kuriose 

dalyvaus apie 290 dalyvių 

1000 

8. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių organizavimas 

 

Seminarai, konferencijos, atviros pamokos, 

ugdomosios veiklos, kūrybinės dirbtuvės, 

edukacinės išvykos, nuotolinis 

mokymas(sis), ilgalaikių akredituotų 

mokymo programų vykdymas. Renginiai 

organizuojami: švietimo ekspertams, 

mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams, mokyklų 

bibliotekininkams, socialinių paslaugų 

šeimai darbuotojams ir kt. specialistams. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d. 

Suorganizuota 17 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių, kuriuose dalyvaus 

698 asmenys 

5294,00 

9. Švietimo bendruomenių 

sklaidos renginiai - susitikimai 

Susitikimas su ugdymo, švietimo įstaigų 

vadovais, švietimo skyriaus specialistais. 

Pristatyti kvalifikacijos tobulinimo veiklas, 

naujoves, pasiektus rezultatus ir aptarti 

tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d. 

Suorganizuoti susitikimai su 

švietimo įstaigų vadovais po 1 

kartą kiekvieną  ketvirtį  ir 2 

kartus per mokslo metus su 

rajono mokyklų metodine 

taryba.  

2000 

http://www.infoskuodas.lt/
https://www.facebook.com/infoskuodas/
https://www.facebook.com/infoskuodas/


10. Konsultacijų paslaugos  Kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimas, aptariami reikalavimai lektoriui - 

andragogui, supažindinama su programos 

rengimo pagrindiniais principais, vykdymo 

eiga, programos akreditacijos procedūromis. 

Seminaro organizavimo klausimai 

(techninės priemonės, duomenų ir autorinių 

teisių apsauga ir kt.).   

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d. 

Mokytojai – lektoriai (7 

asmenys)  bus nuolat 

konsultuojami rengiant ir 

įgyvendinant ilgalaikes 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas (40 ir 80 val.). 

Akredituotas programos 

įregistruotos KTPRR (AIKOS) 

sistemoje. 

2000 

11. Pritraukti lėšas įstaigos veiklos 

plėtojimui 

 

Bendradarbiavimas su kitų rajonų švietimo 

įstaigomis: ilgalaikiai mokymai, sklaidos 

renginiai 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Akredituotų ilgalaikių 

programų viešinimas ir 

pardavimas. Mokymuose 

dalyvaus 60 dalyvių. 

1820 

12. Švietimo veiklos metinis 

įsivertinimas. Poreikių tyrimas 

Švietimo veiklos metinis vidinio 

įsivertinimo atlikimas pagal institucijos, 

vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos vertinimo ir 

akreditacijos taisykles. Tiriami KTR 

poreikiai. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Atlikta išsami veiklos analizė, 

numatytos tobulinimo (si) 

veiklos kryptys. 

Poreikių duomenų analizė bus 

panaudota renginių 

organizavimui. 

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa  

12. Grąžinta septynių renovuotų 

namų gyventojų kreditas 

 Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Planuojama grąžinti 21 proc. 

kredito  

4000 

13. Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų planų suderinimas 

su Agentūra teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Atrinktų daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planų 

parengimas; parengtų daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

planų suderinimas su Agentūra teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Sausio 1  d. – 

vasario 20 d 

Planuojama parengti 5 

investicinius planus 

6000 

14. Viso renovuotų Skuodo rajone 

daugiabučių namų 

Skuodo mieste iki 2019* m. buvo atnaujinta 

(modernizuota) 19 daugiabučių gyvenamųjų 

namų. 

Vasario 21 d. 

– gruodžio 31 

d.  

Surenovuota 30 proc. 

daugiabučių namų 

 



15. Administruojami namai Administruos projektus ir užtikrins 

daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimą, 

kokybės priežiūrą,  vykdo finansinę apskaitą 

ir kitus darbus (P. Cvirkos g. 15,  J. 

Chodkevičiaus g. 13, Vilniaus g.11, Vilniaus 

g. 38, Algirdo g. 6, Algirdo g. 8, Šatrijos g. 

8, Šatrijos g. 28, Vilniaus g. 15, J. 

Basanavičiaus g. 6, Algirdo g. 9, Algirdo g. 

11, Vilniaus g. 2, Birutės g. 16, Mosėdžio g. 

13) 

Sausio 01 d. – 

gruodžio 31 d. 

Administruojami pagal 

daugiabučių programą 15  

daugiabučių namų  

8000 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa 

16. Informavimas, konsultavimas Remti bendrųjų visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi gebėjimų teikimą įvairioms 

tikslinėms grupėms (nuo 29-80 metų ir 

daugiau}. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Planuojama suteikti 210 

konsultacijų 

 

17.  Sklaidos renginiai, susitikimai, 

mokymai 

Remti informacinės sklaidos, skirtos 

motyvuoti suaugusiųjų dalyvavimą 

mokymosi visą gyvenimą, iniciatyvas 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Planuojama suorganizuoti 4 

mokymus, 9 sklaidos 

renginius. 

 

18. ES projekto „Erasmus+“, 

„Mažos organizacijos iššūkiai 

ir vaidmuo taikant 

informacines kompiuterines 

technologijas“ paraiškos 

rengimas ir teikimas konkursui 

 

Projekto veiklų dėka bus gerinamas 

institucijos įvaizdis visuomenėje, plėtojamos 

žinios apie nuotolinį mokymą ir praktinį jų 

taikymą, skatinama diegti šiuolaikiškus IKT 

metodus organizuojant suaugusiųjų 

švietimą, tobulinamos žinios naudojant 

naujausia IT darbo procese sustiprinat savo 

darbo įgūdžius. 

Projekto 

įgyvendinimo 

metu 

Didinamas SIC matomumas ne 

tik rajone, bet ir tarptautinėje 

aplinkoje. 

Formuojamas teigiamas 

visuomenės požiūris į 

neformalųjį suaugusiųjų 

mokymąsi, tarptautinį 

bendradarbiavimą. 

 

Skuodo rajono turizmo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 

19. Maršrutų sudarymas 

 

Inicijuoti ir sudaryti originalius maršrutus. 

Numatyti 2 maršrutai pėsčiomis: tęsiamas 

2019 m. sukurtas žygio maršrutas 

geležinkelio bėgiais,  sukurtas naujas 

maršrutas Barstyčių seniūnijoje skirtas 

Pasaulinei turizmo dienai paminėti.  

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Planuojama suorganizuoti 2 

maršrutus 

3400 



20. Dalyvavimas turizmo 

parodose 

 

Atstovauti Skuodo rajoną parodose, 

konferencijose, verslo misijose bei kituose 

renginiuose, tarptautinėse turizmo parodose: 

„Adventur 2021“ Vilnius, Lietuva; „Balttour 

2021“ Ryga, Latvija. 

Sausio 1 d. – 

kovo 31 d 

Dalyvauti 2 paroduose 2600 

 

21. Suvenyrų gamyba ir 

platinimas 

 

Platinti turistinius informacinius leidinius, 

žemėlapius, suvenyrus 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Išplatinti 2500 leidinių 4430 

22 Svetainės tekstų vertimas į 

užsienio kalbas 

 

Skelbti visą su turizmu susijusią informaciją 

www.skouds.lt svetainėje latvių kalba 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Išversti 16 puslapių į latvių 

kalbą 

680  

23 Aptarnautų turistų skaičius 

 

Teikti konsultacijas, turistinę informaciją 

atvykstantiems Lietuvos ir užsienio šalių 

turistams. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Sutikti apie 1100 turistų ir 

analizuoti turistų vietovę iš kur 

yra turistai 

3520 

24 Turistams pasiūlytų 

edukacinių programų skaičius 

Viešinti ir platinti sukurtas edukacines 

programas. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Parduoti 2 edukacinius 

programos paketus 

3120 

25 Rekomendacijos pateikimas 

apie lankytojų apskaitos 

sistemą 

Rinkti ir sisteminti medžiagą, kurios 

pagrindu būtų atlikta įvertinimo analizė dėl 

galimos ir efektyvios lankytojus apskaitos 

sistemos Skuodo rajone. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Monitoringo ir skaičiavimo 

sistemos analizė 

2000 

26 Reprezentacinė veikla Kurti suvenyrų dizainą, vaizdingai 

pasitelkiant pristatyti Skuodo rajono 

išteklius bei siūlomas paslaugas. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Padidinti kasmetinį turistų 

srautą Skuodo rajone 10 proc. 

920 

27 Turizmo projekto paraiška 

skirta finansavimui gauti  iš 

Skuodo rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų 

Pildyti ir teikti paraišką, sukurti turistinį 

produktą Skuodo rajone. 

Sausio 1 d. – 

gruodžio 31 d 

Sukurti ir pastatyti skulptūrą 

Skuodo mieste 

2000 

*  Šioje skiltyje nurodomos numatomos vykdyti priemonės, tame tarpe ir mokamos paslaugos. Jeigu numatoma vykdyti priemonė yra konkretus projektas, papildomai nurodomos visos 

projekto veiklos. 

http://www.skouds.lt/

