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BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras (toliau – Centras) įregistruotas 2001 vasario 1 d. 

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta 

tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų, kurio tikslas – 

tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.  

Centro  tikslai:  

1. Teikiant viešąsias paslaugas verslui skatinti naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų 

steigimąsi ir plėtrą, padėti jiems prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos 

efektyvumą ir konkurencingumą.  

2. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos, Skuodo rajono švietimo politikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo nuostatą – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant 

pažinimo poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyti papildomą kvalifikaciją. 

3. Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą, tenkinti 

pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, skatinti pedagogų ir kitų specialistų 

kūrybiškumą, pažangias iniciatyvas ir siekti jas įgyvendinti. 

4. Panaudojant pažangiausias organizacines, technines, finansines, teisines ir kitas priemones 

rengti ir įgyvendinti pastatų energinį efektyvumą didinančias programas ir projektus. 

5. Kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Skuodo rajono svečiams apie lankytinas 

Skuodo rajono vietoves ir objektus. 

Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje, dalininkų 

kapitalo dydis.  

Skuodo rajono savivaldybės taryba dalininkų įnašas 9021,97, Lietuvos verslo 

darbdavių konfederacijos įnašas 173,77 Eur.  

Iki 2021 m. gruodžio 31 dienos viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 

dalininkais buvo: 

1. Skuodo rajono savivaldybės taryba (9021,97 Eur.); 

2. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Skuodo filialas (173,77 Eur.) 

VšĮ Skuodo informacijos centro dalininkai: 

 

Dalininkų pavadinimas 

2021-12-31 

Dalininkų įnašų 

vertė, Eur. 

Dalininkų kapitalo dydis 

(proc.) 

Skuodo rajono savivaldybės taryba 9021,97 98,11 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 173,77 1,89 

 

VYKDOMOS PROGRAMOS 

 

Skuodo informacijos centras prisideda prie Skuodo rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano 2020–2022 metams strateginių tikslų ir 3.2.1.1. priemonės „Turizmo skatinimo 

priemonių įgyvendinimas“, 02.01.23. priemonės „Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) skatinimas“ įgyvendinimas ir energinio efektyvumo didinimas“, 01.01.02.03 

priemonės – „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas“, 

5.1.1.3. priemonės „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“ įgyvendinimo. 

2021 m. metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Skuodo savivaldybės  

strateginio plėtros plano įgyvendinimu, nurodant Centro veiklos sritis, joms skirtas priemones, 

kiekvienos jų įgyvendinimui reikalingas lėšas pagal finansavimo šaltinius, darbo laiko apimtis, 

planuojamą rezultatą ir įvykdymo terminą; 



1. Skuodo informacijos centro 2021 metų „Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos 

tobulinimas“ 

2. Skuodo informacijos centro 2021 metų „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

skatinimas“ įgyvendinimas ir energinio efektyvumo didinimas 

3. Skuodo informacijos centro nuo 2021 metų „Skuodo rajono turizmo paslaugų prieinamumo 

ir kokybės gerinimas“ 

4. Skuodo informacijos centro nuo 2021 metų „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi“ – finansavimas neskirtas. 

5. Skuodo informacijos centro 2021 metų „Viešųjų paslaugų verslui teikimas skatinimas“ . 

 

DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ IR DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 

METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE. 

 

Iki 2021 metų gruodžio 31 d. Skuodo  informacijos centre dirbo 4 darbuotojai: 

direktorė, vyr. buhalterė, metodininkė, turizmo vadybininkas.  

Direktorė – Gražinitė Jokšienė koordinavo Centro veiklą ir užtikrino Centro veiklos 

programų vykdymą. Rengė projektų paraiškas (švietimui, verslui, renovacijai), atsakinga už 

viešųjų pirkimų organizavimą, teikė viešųjų pirkimų konsultavimo, projektų įgyvendinimo 

administravimo, įvairių dokumentų rengimo paslaugas, buvo atsakinga už dalyvavimą turizmo 

parodose, teikė turistams  informaciją apie Skuodo rajono lankytinas vietas . Iniciavo paraiškos 

teikimą į Kultūros tarybą. Yra Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

programų, finansuojamų iš NVŠ lėšų, vertinimo komisijos narė. Direktorė organizavo 

daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus ir daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą nuo investicijų planų parengimo 

iki statybos užbaigimo, rengė ir teikė atitinkamoms institucijoms ataskaitas, rengė ir teikė VšĮ 

Būsto energijos taupymo agentūrai mokėjimo prašymus valstybės paramai gauti, ruošė ir teikė 

daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams dokumentus, susijusius su 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos veiklomis, teikė informaciją 

gyventojams daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo ir 

efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo klausimais, nagrinėjo gyventojų skundus ir 

pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų, organizavo defektų šalinimą. Administruoja 

svetaines www.infoskuodas.lt renovacija, turizmo, verslo sritis. 

Buhalterė – Emilija Černeckytė tvarkė Centro buhalterinę apskaitą, biudžeto lėšų 

panaudojimą, teikė įvairias ataskaitas savivaldybei bei kitoms atsakingoms institucijoms, 

tvarkė atnaujintų 7 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kredito ir palūkanų 

apskaitą gyventojams, organizavo, administravo ir kontroliavo atnaujintų (modernizuotų) 

daugiabučių namų gyventojų paskolų įmokų surinkimą, rengė gyventojams kredito ir palūkanų 

grafikus, išrašė ir teikė kas mėnesį gyventojams kredito ir palūkanų įmokų sąskaitas bei 

informaciją apie kredito ir palūkanų mokėjimą. E. Černeckytė teikė mėnesines ataskaitas apie 

kredito ir palūkanų surinkimą AB Šiaulių bankui, teikė paraiškas savivaldybei dėl kredito ir 

palūkanų kompensacijų asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, 

konsultavo klientus buhalterinės apskaitos, mokesčių klausimais.  

Metodininkė – Vita Zaborienė atsakinga už kvalifikacijos tobulinimo renginių 

programų rengimą, kokybišką jų vykdymą, informuoja rajono pedagogus apie kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimo aktualijas, konsultuoja programų rengimo klausimais. Rengia 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programas ir registruoja  Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registre (KTPRR).  Iniciuoja ir organizuoja švietimo įstaigų darbuotojams 

pobūdžio renginius edukacines išvykas, gerosios patirties sklaidos renginius, metodinės 

tarybos susitikimus. Administruoja ir prižiūri svetainės www.infoskuodas.lt švietimo sritį. 

http://www.infoskuodas.lt/
http://www.infoskuodas.lt/


Turizmo vadybininkas – Šarūnas Dargis teikė informaciją apie lankytinas vietas, 

kultūros paveldo objektus, kultūrinius renginius, pramogas Skuodo rajone, platino nemokamus 

turistinius–informacinius leidinius apie rajoną, Klaipėdos regioną ir Lietuvą, dalyvavo turizmo 

parodose, prekiavo įvairiais Skuodo kraštą reprezentuojančiais suvenyrais. Praplečiant centro 

veiklas surengė  pėsčiųjų žygius, ruošė ir administravo projektus. Administruoja ir prižiūri 

svetaines www.infoskuodas.lt, www.skouds.lt.   

 

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.  

2021 m. Skuodo informacijos centras ilgalaikio turto neįsigijo.  

 

VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI IR UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ 

VEDĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 2021 M. VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Programa buvo įgyvendinama atsižvelgiant ir į LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetus: skaitmeninio raštingumo tobulinimas, mokinio skirtybių 

suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos, lyderystės ugdymui ir 

mokymuisi stiprinimas. 

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos 

plano 01.01.02.03 priemone – „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo 

užtikrinimas“, VšĮ Skuodo informacijos centro 2021–2023 metų strateginio plano 1. Tikslu - 

skatinti mokymąsi visą gyvenimą, užtikrinant teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę ir 

prieinamumą, veiklos vykdomos vadovaujantis centro įstatais ir kitais dokumentais. 

Skuodo informacijos centro veikla vykdoma įgijus vertinimo ir akreditacijos 

pažymą, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1442, 

akredituota kvalifikacijos tobulinimo institucija rajone, teikianti kokybiškas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaranti galimybę rajono gyventojams mokytis visą 

gyvenimą. 

Pagrindinis tikslas – siekti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės ir 

efektyvumo stiprinant švietimo bendruomenių narių, profesines, bendrąsias, 

specialiąsias, dalykines kompetencijas. Tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginių 

organizavimo veiklą, siekiant sudaryti sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims 

mokytis.  

Tikslui įgyvendinti numatyta teikti kokybiškas paslaugas Skuodo rajono ugdymo 

įstaigų vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, švietimo ekspertams ir 

konsultantams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kitų švietimo įstaigų specialistams, 

profesijos mokytojams, mokyklų bibliotekininkams, laisviesiems mokytojams, sporto 

treneriams ir kitiems suaugusiesiems mokymosi prieinamumą ir įvairovę, atitinkančią rajono 

bei šalies neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką. 

Kvalifikacijos tobulinimas buvo įgyvendinimas kaip organizacinių mokytojų 

bendradarbiavimą skatinančių priemonių visuma, suteikianti galimybę įsivertinti profesinę ir 

skaitmeninę veiklą, įsisavinti naują medžiagą, kūrybiškai išbandyti naujus metodus ir 

interaktyvias priemones, kurti inovatyvias ugdymo(si) aplinkas. Mokytojai dalyvaudami 

kontaktiniuose ir nuotoliniuose mokymuose tobulinosi ne tik individualiai, bet ir kaip ugdymo 

įstaigos kolektyvas, rajono dalykų mokytojų metodinio būrelio narys, besidalijantis 

http://www.infoskuodas.lt/
http://www.skouds.lt/


tarpusavyje geriausios praktikos patirtimi ir dalyvaujantis kolegialiosios patirties veiklose su 

kitų rajonų švietimo bendruomenėmis. Kvalifikacijos tobulinimo procese stengėmės išlaikyti 

dermę tarp individualių pedagogo poreikių, ugdymo įstaigos, savivaldybės bei nacionalinių 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetų. 

Pasikeitus mokyklų kompiuterizavimo lygiui, skaitmeninių priemonių 

pagausėjimui yra priimti nauji reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programų turiniui, jo įgyvendinimui ir mokytojų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos pripažinimui (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 

d. įsakymo Nr. V-598), ir parengtu Nacionalinės švietimo agentūros „Nuotolinio 

mokymo(si)/ugdymo(si) vadovu“, siekiama padėti tinkamai pasirengti COVID-19 

protrūkiams, diegti ir taikyti nuotolinį bei mišrųjį mokymą. Dėl šių priežasčių, parengėme 3 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programas skaitmeninei kompetencijai plėtoti. 

Argumentai:  

Centre informacinių komunikacinių technologijų sistema išplėtota, įstaiga 

apsirūpinusi kompiuterine technika reikalinga kvalifikacijos tobulinimo renginiams 

organizuoti.  

Interneto svetainėje www.infoskuodas.lt skelbiamos naujienos, aktuali 

informacija ir nuorodos mokytojui bei kiti švietimui svarbūs dokumentai. Suteiktos 

konsultacijos apie elektronines mokymosi aplinkas „Epale“, AIKOS ir kitas platformas. 

Funkcionalus SIC puslapis https://www.facebook.com/infoskuodas/, kuris yra ir informatyvus, 

laisvai prieinamas bei patogus skaitytojui, pakankamai greitai gaunami lankytojų vertinimai. 

Parengtos, įregistruotos kvalifikacijos tobulinimo renginių registre ir vykdytos 3 skaitmeninio 

turinio (40 val. ir 80 val. trukmės) ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ir vykdytos 

2 programos pagal atnaujintas bendrąsias programas kūrybiškumo kompetencijai plėtoti bei 

įtraukiojo ugdymo aplinkoms kurti. 

Pedagogai analizavo savo veiklos efektyvumą, įgijo žinių bei gebėjimų, ieškojo 

naujų alternatyvų darbe ir profesinio tobulėjimo galimybių. Dalyvavo pranešėjais 

respublikinėse, regioninėse konferencijose, seminaruose ir kitokio pobūdžio mokymuose. 

Pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą ugdyme buvo tobulinamos šios pagrindinės 

pedagogų kompetencijų sritys: bendrosios kompetencijos (informacinių technologijų taikymo 

ir skaitmeninių įrankių naudojimas), socialinės kompetencijos (pagalba socialiai 

pažeidžiamiems asmenims), dalykinės kompetencijos (tiksliųjų, socialinių, gamtos mokslų, 

technologijų, menų, kūno kultūros stiprinimas), dalykų pagrindų bei naujovių išmanymas, 

(technologijų ir aktyvių metodų taikymas), didaktinės kompetencijos (įskaitant psichologines 

žinias ir jų taikymas, specialiosios pedagogikos išmanymas). Siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo ir toliau numatėme stiprinti pedagogų profesines kompetencijas, pasitelkiant 

universitetų mokslininkus kartu analizuoti, viešinti tyrimus ir duomenimis pagrįstus mokymus 

bei labiau plėtoti STEAM inovacijas. 

2021 m. centras iniciavo ir suorganizavo įvairių įstaigų darbuotojams 47 

skirtingo pobūdžio renginius, kuriuose dalyvavo 1167 dalyvių, iš jų – 44 renginiai 

švietimo bendruomenės nariams, kuriose dalyvavo 1037 dalyviai, bendras valandų 

skaičius 510 val.. Iš bendro pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo renginių išskiriame 3 ilgalaikes 

programas, skirtas IKT kompetencijai plėtoti, 2 programos pagal atnaujintas bendrąsias 

programas kūrybiškumo kompetencijai plėtoti bei įtraukiojo ugdymo aplinkoms kurti, 7 

edukacines išvykas ir 5 gerosios patirties sklaidos renginius (2 rajono mokyklų metodinės 

tarybos renginius – kūrybiškumo kompetencijai plėtoti ir edukacinių aplinkų pažinimui, 3 

parodos: metodinių priemonių pristatymas virtualiai, naudojant „Zoom“ platformą), 2 parodos 

SIC patalpose – Skuodo rajono dailės ir technologijų mokytojų ir jų mokinių kūrybinių darbų 

paroda ir Skuodo rajono mokinių – laureatų darbų paroda (bendradarbiavimas su Bartuvos 

progimnazija tapo tradicija kasmet organizuoti parodą, pagerbiant darbų autorius ir jų 

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


mokytojus). Skaitmeninių priemonių naudojimo praktiniai užsiėmimai ir konsultacijos bei 

privalomi mokymai (PP ir HĮ sveikatos bei vaikų turizmo vadovų programos), kurie buvo 

organizuoti dalykų mokytojams, mokyklų bendruomenėms, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bei kitų tikslinių grupių 

atstovams.  

Vadovaudamiesi mokyklų išorės vertinimo išvadomis, išsikeltais prioritetais 

kvalifikacijai tobulinti, centras siūlė kompetentingus lektorius – ekspertus. Lektorių 

pakvietimą dažniausiai lėmė švietimo bendruomenės pageidavimai, lektorių kompetencija 

(IKT naujovių išmanymas, nuotolinio mokymo dalykinis ir metodinis pasirengimas, turėjimas 

andragoginių, lyderystės gebėjimų, atviras inovacijoms). Stiprus motyvas rinktis lektorius su 

skirtinga patirtimi padiktavo rajono mokyklų bendruomenės, rajono mokyklų metodinės 

tarybos išreikštas poreikis, kvalifikacijos tobulinimo renginių organizatorių bei vertintojų 

rekomendacijos. 

 Daugiausia mokymų, seminarų, paskaitų, vedė mokytojai praktikai, švietimo 

ekspertai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Nuotoliniuose 

mokymuose seminarus vedė ir praktinius užsiėmimus organizavo mokyklų informacinių 

technologijų specialistai, mokytojai ekspertai, švietimo konsultantai, universitetų dėstytojai, 

mokslininkai tyrėjai. Respublikinė konferencija vyko Skuodo vaikų lopšelyje – darželyje, 

kurioje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai, 105 šalies ir rajono 

švietimo bendruomenių atstovai. Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

bendruomenių projekte „Spalvota vaikystė mandaloje“, skirtame vaikų gynimo dienai paminėti 

dalyvavo 70 dalyvių iš 17 savivaldybių.  Regioninė metodinė - praktinė konferencija vyko ir 

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, kurioje dalyvavo 84 dalyviai. Respublikiniai 

renginiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje. SIC metodininkė 

prisidėjo prie konferencijų ir kitų renginių organizavimo (programų rengimo ir viešinimo, 

pažymų išdavimo, dalyvių registravimo). Grįžtamoji informacija apie renginių kokybę buvo 

renkama iš dalyvių ir lektorių. Tai buvo atliekama tiek formaliu, tiek neformaliu būdu. 

Renginių vertinimai nuolat apibendrinami ir aptariami su lektoriais, mokyklų vadovais, 

pavaduotojais ugdymui, rajono mokyklų metodinių būrelių pirmininkais, švietimo skyriaus 

specialistais.  

Argumentai:  

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 2021 metais buvo grindžiamas geriausios 

praktikos principu. Pedagogai perėmė geriausias ugdymo praktikas, kurios buvo rajono 

pedagoginės veiklos aplinkoje, todėl buvo sutelkta įvairių formų kvalifikacijos tobulinimo 

veiklų.  Suorganizuotos 7 edukacinės išvykos – praktiniai užsiėmimai Telšių, Kretingos, 

Plungės, Anykščių rajonų, Neringos, Klaipėdos, Palangos miestų ugdymo įstaigose, kur dalykų 

mokytojai turėjo galimybę susipažinti su šiuolaikinėmis mokymo(si) aplinkomis, dalyvauti 

praktiniuose užsiėmimuose, pasisemti profesinės patirties, užmegzti bendradarbiavimo ryšius.  

Bendradarbiaudami su šalies švietimo centrais rengėme programas, kurios 

skatino diskusijas apie įgyvendinamus pokyčius bendrojo ugdymo sistemoje. Dialogas vyko 

nuotoliniu būdu tarp skirtingų savivaldybių, kur vyko aktyvus dalijimasis patirtimi, skatinant 

ir diegiant IKT inovacijas. SIC parengtos ilgalaikės programos (40 val. trukmės) buvo 

sėkmingai įgyvendintos nuotoliniu būdu Šiaulių, Plungės, Klaipėdos rajonų įstaigose ir 

Palangos, Kauno miesto mokyklose. Besimokantieji domėjosi inovacijomis, kurios apėmė 

įvairias sritis, pavyzdžiui: atnaujintą ugdymo turinį, mokinių mokymosi pažangos vertinimo 

būdus, mokymo ir mokymosi virtualias aplinkas ir platformas, ugdymo proceso organizavimo 

būdus, naujausias metodines priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, 

informacinių technologijų taikymą pamokose ir neformalioje aplinkoje. 

Mokymasis dirbti ir mokyti nuotoliniu būdu, virtualioje aplinkoje, įvairiose 

platformose buvo vienas iš didžiausių iššūkių ir svarbiausių siekinių. Renginių metu buvo 



naudojamos mokymos(si) formos: konsultacijos, stebėjimas, diskusijos, refleksijos, praktiniai 

užsiėmimai, savarankiški darbai ir atvejo analizės. 2021 metų SIC pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programas laikome gerąja mokymosi praktika dėl keleto priežasčių: efektyvi ir 

pozityvi komunikacija padėjo išspręsti daugelį problemų, susidoroti su iššūkiais dirbant 

nuotoliniu būdu ir su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Psichologinių ir neuromokslų 

mokymų metu, įgytos žinios bei įgūdžiai pravertė apmąstant dažniausiai daromas klaidas ir 

ieškant būdų, kaip jas taisyti. Mokymus ir praktinius užsiėmimus vedė mokslininkai praktikai, 

kurie sinchroniniu ir asinchroniniu būdu suteikė galimybę mokytojui mokytis, klausti ir atlikti 

praktines užduotis sau tinkamu laiku.  

Mokytojai pastebėjo, kad atvira ir įtraukianti mokymosi aplinka padeda susitelkti 

ties mokymo procesu. Lektorių konsultacinė pagalba mokytojui buvo teikiama ir pasibaigus 

mokymams, sukurtose atskirose besimokančiųjų pokalbių grupėse. 

 Nuolat palaikėme ir palaikome bendradarbiavimo ryšius su rajono švietimo 

skyriaus specialistais, mokyklų vadovais su kuriais derinome kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, diskutuodami dažna ir aktualia tema, kaip padėti rajono mokytojui tobulėti, sukurti 

tokią mokymosi aplinką, kurioje galėtų įdomiai mokytis ir priimti naujoves, o įgytas žinias 

sėkmingai taikyti darbinėje aplinkoje.  

 Centro darbuotojai rodė iniciatyvą tobulinti savo kvalifikaciją. Nuotoliniu būdu 

dalyvavome mokymuose, įgijome naujų žinių IKT taikymo ir kvalifikacijos tobulinimo 

renginių organizavime, atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinime ir kt.. Institucija imasi 

įvairios specialios veiklos, kuri reprezentuoja organizaciją, rūpinamės funkciniu estetiniu 

vaizdu (klientams rengiamos ataskaitos, pristatymai, virtualios parodos, diskusijos, 

informaciniai renginiai, publikuojamos nuotraukos, dovanojami rašikliai, puodukai, lininiai 

krepšeliai ir kitos reprezentacinės priemonės). Rūpinamės paslaugų ir mokymo aplinkos 

kokybe, nuoširdžiu klientų aptarnavimu, atvira komunikacija ir virtualioje aplinkoje, 

analizuojame besimokančiųjų atsiliepimus, aptariame pasiūlymus įvaizdžiui ir darbo kokybei 

gerinti.  

Rengė įvairaus pobūdžio veiklos ataskaitas, kurias pateikė: savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriui, rajono mokyklų metodinei tarybai ir Nacionalinei švietimo 

agentūrai, informaciją teikėme šalies švietimo centrų asociacijai. Svarbiausias ataskaitų tikslas 

- veiklos sisteminimas, nuoseklumas, savianalizė, problemų nustatymas bei veiklos tobulinimo 

galimybių numatymas. Centro veikloje akcentuojama vadovų lyderystė, mokytojų profesijos 

kompetencijų gilinimas, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo(si) kokybę bei Skuodo rajono 

institucijų bendradarbiavimą ir socialinės partnerystės skatinimą.  

Pagrindžiantys dokumentai: 

1. Skuodo informacijos centro veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma (LR 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1442 yra 

akredituotas 3 (trejiems) metams; 

2. VšĮ Skuodo informacijos centro 2021–2023 metų strateginio planas; 

3. Skuodo informacijos centro 2021 metų mėnesiniai veiklos planai; 

4. Edukacinių išvykų programos; 

5. Kvalifikacijos tobulinimo renginių registras ; 

6. Vertinimo anketos (SIC klausimynas) 

7. Rajono mokytojų metodinių būrelių planai; 

8. Straipsniai Skuodo informacijos centro platformoje 

https://www.facebook.com/infoskuodas/; 

9. Skuodo informacijos centro internetinė svetainė https://www.infoskuodas.lt 

Argumentai: Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių programų kūrimą inicijuoja metodininkė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

programos vertinamos vadovaujantis programų vertinimo tvarką reglamentuojančiais 

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


dokumentais. Centro metodininkė, atsakinga už kvalifikacijos tobulinimo renginių programų 

rengimą, kokybišką jų vykdymą, informuoja rajono pedagogus apie kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo aktualijas, konsultuoja programų rengimo klausimais, vykdo stebėseną, 

organizuoja grįžtamąjį ryšį ir palaiko bei kuria partnerystės ryšius bendradarbiavimui. 

Centras formaliu ir neformaliu būdu tiria įgyvendinamų programų efektyvumą. 

Gautus duomenis naudoja programoms tobulinti, naujoms kurti, švietimo veiklai gerinti bei 

šiuolaikiškoms veikloms organizuoti.  

Esamos padėties įsivertinimas: Dalinai pasiekėme 2021 metams užsibrėžtus tikslus ir 

uždavinius, todėl, kad COVID-19 atveju, dalį renginių teko atidėti arba nebevykdyti, kurie 

buvo suplanuoti kontaktiniu būdu. Teko atidėti edukacinius renginius, kurių vykdymas 

priklausė ir nuo priimančių švietimo institucijų, apribojančių kolegialiosios patirties 

pasidalijimą šalies mokyklose. Suaktyvėjo mokymasis nuotoliniu būdu, akivaizdžiai teigiamą 

poveikį besimokantiesiems suteikė praktiniai užsiėmimai, lektorių konsultacijos dėl 

skaitmeninių priemonių efektyvaus naudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo. Psichologiniais 

mokymais siekėme padidinti mokyklos bendruomenės suvokimą apie emocijų įtaką darbinei 

atmosferai, paanalizuoti streso, konflikto padarinius ir jų įveikos būdus, susipažinti su emocijų 

valdymo galimybėmis. 

Stipriosios švietimo veiklos pusės:  

1. Skuodo informacijos centro (švietimo) veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma 

(LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1442 yra 

akredituotas 3 (trejiems) metams; 

2. Planinga, nuosekli ir profesionali veikla formuojant centro įvaizdį, organizuojant 

vadovų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą; 

3. Įvairios ir inovatyvios ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo mokymų programos 

jų organizavimo formos;  

4. Įgyta patirtis rengiant, įgyvendinant, organizuojant sklaidą ir tęstinumą Erasmus+ 

projektą „ Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant kompiuterines technologijas. 

5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (rajono mokyklomis, kūno kultūros 

ir sporto centru, socialinių paslaugų šeimai ir atviru jaunimo centrais, pedagogine psichologine 

tarnyba ir švietimo pagalbos tarnybomis, sveikatos biuru, bibliotekomis ir muziejais, šalies 

švietimo centrų asociacija, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis); 

6. Aktyviai dalyvaujama Nacionalinės švietimo agentūros susitikimuose, 

konsultacijose siekiant užtikrinti sėkmingą pasiruošimą būsimiems pokyčiams, susijusiems su 

ugdymo turinio atnaujinimu, įtraukiuoju ugdymu, STEAM aplinkos stiprinimu, skaitmeninių 

įrankių naudojimu. Mums svarbu įsiklausyti ir išgirsti visus švietimo bendruomenės narius, 

socialinius partnerius bei turėti bendrą sutarimą dėl inicijuojamų kokybiškų veiklų, jų aprėpties 

ir siekiamų rezultatų. 

Silpnosios švietimo veiklos pusės:  

Mažai rengiama ilgalaikių programų švietimo bendruomenei socialinei ir emocinei 

kompetencijai plėtoti. Plėsti bendradarbiavimą su universitetais ir kitomis aukštosiomis 

mokyklomis įgyvendinant aktualias švietimui programas susijusias su tyrimais ir duomenimis 

paremtomis situacijos analize. 

Institucijos veiklos tobulinimo galimybės: 

Aktyviau dalyvauti įgyvendinant nacionalinius projektus orientuotus į švietimo bendruomenės 

kvalifikacijos tobulinimą, grįžtamojo ryšio analizę, pritaikomumą. 

1 lentelėje pateikiama informacija lentelėje-statistiniai duomenys (2021 m.) apie švietimo 

veiklą 
1 lentelė 

SIC Biblioteka Centre yra 460 egzempliorių 

edukacinių leidinių ir knygų, kurias 



skolinasi mokytojai - lektoriai, 

švietimo konsultantai mokymuisi ir 

savišvietai. 2021 m. išduotos tik 11 

knygų (dėl COVID situacijos ir 

NŠA naujų edukacinių knygų 

talpinimo elektroninėje 

platformoje). 

Internetinė platforma Veiklos planai ir kiti aktualūs 

dokumentai talpinami SIC 

internetinėje svetainėje 

www.infoskuodas.lt; 

Straipsniai apie vykusius švietimo 

renginius ir jų refleksijas talpinami 

https://www.facebook.com/infosku

odas/ . Parašyti 5 straipsniai ir 

patalpintos renginių nuotraukos SIC 

socialiniuose tinkluose bei dalintasi 

sėkminga patirtimi nuotoliniuose 

susitikimuose su šalies švietimo 

bendruomenėmis. 

Seminarai, paskaitos ir kiti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

44  

Edukacinės patirties bankas (naujai parengtos metodinės 

veiklos kortelės) 

21  

Gerosios patirties sklaida  Organizuotos 2 kūrybinės veiklos 

rajono mokyklų metodinės tarybos 

nariams. Metodinių priemonių 

pristatymas virtualiai naudojant 

„Zoom“ platformą ir 1 informacinių 

technologijų praktikumas 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams. Praktiniai užsiėmimai 

specialiesiems pedagogams ir 

logopedams. 6 atviros pamokos 

menų mokytojams (pamokų įrašai ir 

jų aptarimas su ekspertais).  

Kūrybinių darbų parodos Surengtos 3 virtualios rajono 

mokinių kūrybinių darbų ir dailės 

olimpiados bei laureatų parodos. 

Konsultavimas ir programų rengimas Parengtos 5 ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos ir 

įregistruotos KTPRR (40 val. 

trukmės). Mokytojams praktikams 

ir lektoriams - mokslininkams 

teikėme konsultacijas dėl 

programos įgyvendinimo proceso ir 

refleksijos, grįžtamojo ryšio 

organizavimo. Konsultacijos vyko 

per visus 2021 metus. 

Projektinė veikla ir partnerystės tinklai Nauji partnerystės tinklai užmegzti 

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


su Tauragės ŠC, Telšių švietimo 

centro STEAM skyriumi, 

Klaipėdos universiteto Jūrų 

institutu, Jūrų muziejumi, 

Klaipėdos muzikiniu teatru. 

Tęsiame bendradarbiavimą su VU 

Šiaulių akademija sprendžiant 

įtraukiojo ugdymo klausimus, šalies 

kvalifikacijos institucijomis 

plečiant tinklaveiką.  

Įvaizdžio kūrimas Centras išduoda LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintą kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimą. 

Rašikliai, puodukai, lininiai 

maišeliai, kvietimai su SIC ženklu 

reprezentuojami šalies švietimo 

įstaigose. 

 

2 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius 

Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

2018 

m. 

201

9 

m. 

202

0 

m. 

202

1 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

202

1 m. 

2018 

m. 

201

9 m. 

202

0 m. 

2021 

 m. 

44 41 39 44 217 352 879 510 686 915 863 1037 

  
3 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal tipą 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai 

Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2021 

m. 

Seminarai 104  73 160 35 228 142 150 122 

Kursai  0 100 100 0 0 23 15 0 

Edukacinės 

išvykos- 

praktiniai 

seminarai 

72  115 14 42 156 340 49 127 

Nuotoliniai 

mokymai (HĮ ir 

PP sveikatos 

programos) 

8 0 24 42 24 0 43 129 

Turizmo renginių 

vadovų saugos ir 

sveikatos 

programa 

0 0 0 16 0 0 0 53 



Ilgalaikės 

programos 

(mokymai) 

0 40 544 280 0 115 472 183 

Forumai 0 0 4 0 0 0 87 0 

Konferencijos 6 12 0 10 132 201 0 189 

Parodos 6 3  6 6 28 28 7 36 

Kūrybinės 

dirbtuvės 
0 3  3 0 0 8 18  0 

Paskaitos 0 0 0 6 0 0 0 29 

Gerosios patirties 

renginiai 
21 6 4 61 118 58 22 175 

Iš viso 217 352 879 510 686 915 869 1043 

 

 

 

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) SKATINIMAS“ 

ĮGYVENDINIMAS IR ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS 

ATASKAITA 

 

Programa buvo įgyvendinama atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 

metų strateginio veiklos plano 02.01.23. priemonės „Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) skatinimas“ įgyvendinimas ir energinio efektyvumo didinimas“.  

Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštesnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo 

daugiau sutaupyti šilumos energijos ir prailginti pastato ilgaamžiškumą. Centras prisideda prie 

Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos 2050 metų tikslo transformuoti esamą pastatų fondą, 

kad jis būtų efektyviai vartojantis energiją ir nepriklausomas nuo iškastinio kuro. Tam, kad 

būtų pasiekti šie tikslai, renovacijoje per 30 metų periodą turi dalyvauti bent 75 proc. visų 

pastatų. Lietuvos pastatų fondo 98 proc. nuosavybė yra privati, todėl siekiant esminio pokyčio 

renovacijos srityje reikia šviesti, skatinti ir įtikinti renovacijos nauda namų savininkus. 

Skuodo rajone yra 63 daugiabučiai namai. Dauguma pastatų – daugiabučiai: 23 penkių 

aukštų, 16 keturių aukštų, 15 trijų aukštų, 9 dviejų aukštų. Skuodo mieste iki 2021 m. gruodžio 

31 d. buvo atnaujinta (modernizuota) 19 daugiabučių gyvenamųjų namų. Tai sudaro 30 proc. 

visų daugiabučių namų. Atnaujinti (modernizuoti) gyvenamieji namai iki 2021 vasario 1 d. 

parodyta  
1 lentelė 

Bendrojo naudojimo 

objektų valdytojas  

Atnaujintų 

(modernizuotų) 

namų skaičius 

(vnt.)  

Atnaujintų 

modernizuotų 

namų naudingasis 

plotas (kv. m) 

Projektų 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

(metais) 

Investicijų 

suma (tūkst. 

Eur)  

Savivaldybės 

administracijos 

įgyvendinami 

projektai (ES parama 

– 85 proc.)  

12 12 416 2011 – 2015 2 299 290 

VšĮ Skuodo 

informacijos centro 
7 12 348,70 2015 – 2021  2 021 374,11 



įgyvendinami 

projektai 

Iš viso 19 24 764,70  4 320 664,11 

Palyginimas (proc.)  30    

 

Įgyvendinat programą VšĮ Skuodo informacijos centras iki 2021 gruodžio 31 

vykdė šias veiklas: 

1. Pristatė susirinkimuose daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams 

parengtus naujus bei koreguotis Investicijų projektus. Organizavo namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

rengimo ir Banko pasirinkimo lengvatinės paskolos sutarties su pasirinktu banku sąlygomis 

susirinkimus.  

2. Parengė dokumentus bei suderina kredito ir kredito draudimo sutartis. 

3. Teikė paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.  

4. Organizavo viešuosius pirkimus 

5. Atliko namo modernizavimo procesų valdymą ir monitoringą: vykdo atliekamų 

darbų terminų priežiūrą; rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę; pasirašė priėmimo-

perdavimo aktus su rangovais; vykdė rangos darbų priežiūrą; teikė ir suderino reikiamą 

dokumentaciją ir ataskaitas su Būsto energijos taupymo plėtros agentūra ir kita.  

6. Konsultavo namo gyventojus apie renovacijos organizavimo procesą, etapus, 

skatino dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Teikė 

metodinius patarimus ir medžiagą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

susirinkimams renovacijos klausimais, teikė ataskaitas Būsto energijos taupymo plėtros 

agentūrai; šilumos energijos taupymo klausimais. 

7. Vykdė finansinė apskaita daugiabučių namų P. Cvirkos g. 15, J. Chodkevičiaus 

g. 13, Šatrijos g. 8, Vilniaus g. 38, Algirdo g. 6, Algirdo g. 8, Vilniaus g. 11 Skuodas. 

8. Vykdė susitikimus su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros atstovais, dalyvavo 

organizuojamuose mokymuose, konsultacijose. Informaciją apie Programos galimybes, 

rezultatus platino elektroniniu paštu, kabindami skelbimus daugiabučių namų laiptinėse, 

bendravo su žiniasklaida. 

Nemažai laiko pareikalavo investicinių projektų koregavimas, kurį buvo būtina atlikti 

dėl sparčiai besikeičiančių kainų bei suderinti su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). 

Svetainėje www.infoskuodas.lt yra „Renovacija“ skiltis, kurioje patalpinti visų daugiabučių 

investicijų planai, pranešimai, kvietimai teikti paraiškas, atnaujinti (modernizuoti) 

daugiabučiai namai Skuode mieste, klausimai – atsakymai.  Prižiūri ir administruoja Centro 

darbuotojai. 

Išsamią informaciją pateikiame lentelėse. 
2 lentelė. 6 kvietimas 

Eil. 

Nr. 

Adresas Būsena Darbų  

suma, Eur 

1 Šatrijos g. 29, 

Skuodas 

Vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Statybos 

rangovas UAB „Mirigita“ 2021 m. gruodžio mėn. 

paprašė papildomą susitarimą dėl sutarties pratęsimo. 

Vadovaujantis Pirkimo sutarties CPO149688 4.2, 4.2.3, 

4.2.4 punktais numatančiais teisę į darbų pabaigos 

pratęsimą bei tiekėjo rašte išdėstytais nenumatytas ir 

nuo Tiekėjo nepriklausiančių aplinkybių, numatytu 

terminu darbai negalėjo būti atlikti, terminą partęsti iki 

2022 m. birželio 31 d. 

711841,79 

http://www.infoskuodas.lt/


2 Vilniaus g. 15, 

Skuodas 

Po pakoreguoto investicijų plano ir finansuotojo 

pritarimo buvo nupirktas statybos rangovas UAB 

„Ducona“. Darbai vyksta, sutartis galioja iki 2022 m. 

rugpjūčio 30 d. 

447772,24 

3 Basanavičiaus g. 6, 

Skuodas 

Techninis darbo projektas, paruoštas, statybos leidimas 

gautas. Po pakoreguoto investicijų plano ir finansuotojo 

pritarimo neatsiranda nei vieno rangovo, kas norėtų 

renovuoti daugiabučio.  

0 

4. Algirdo 4 Skuodas Nupirktas pakoreguotas investicijų planas ir pristatytas 

gyventojams. Balsavimo metu gyventojai sutiko su 

renovacija. Dokumentai pateikti Aplinkos projekto 

valdymo agentūrai. 

0 

 
3 lentelė. 7 kvietimas 

Eil. 

Nr. 

Adresas Būsena Darbų  suma, 

Eur 

1 Algirdo g. 9, 

Skuodas 

Vyksta statybos rangos darbai. Rangovas UAB „Žilinskis ir 

Co“.  

777777,78 

2 Algirdo g. 11, 

Skuodas 

Techninis darbo projektas, paruoštas, statybos leidimas 

gautas. Po pakoreguoto investicijų plano ir finansuotojo 

pritarimo nėra nei vieno rangovo kas norėtų renovuoti 

daugiabutį. 

0 

3 Vilniaus g. 2, 

Skuodas 

Techninis darbo projektas, paruoštas, statybos leidimas 

gautas. Po pakoreguoto investicijų plano 2022-01-31 buvo 

nupirktas statybos rangovas UAB „Žilinskis ir Co“. Darbai 

vyksta, sutartis galioja iki 2023 m. kovo 30 d. 

245700,00 

4 Birutės g. 16, 

Skuodas 

Techninis darbo projektas, paruoštas, statybos leidimas 

gautas. Pakoreguotas investicijų planas, gautas finansuotojo 

pritarimas, tačiau nėra rangovo, kas renovuotų daugiabutį.  

0 

5 Mosėdžio g. 13, 

Skuodas 

Vyksta statybos rangos darbai. Rangovas UAB „Žilinskis ir 

Co“. 

470555,54 

 
4 lentelė. 8 kvietimas  

Eil. Nr. Adresas Būsena 

1. Dariaus ir Girėno 33, Skuodas Balsavimo metu dauguma gyventojų nesutiko 

su renovacija. 

2. Vilniaus g. 44, Skuodas Balsavimo metu dauguma gyventojų nesutiko 

su renovacija. 

3. P. Cvirkos g. 3, Skuodas Balsavimo metu dauguma gyventojų nesutiko 

su renovacija. 

4. J. Chodkevičiaus g. 15, Skuodas Nupirktas techninis darbo projektas, atilikta  

ekspertizė.. Gautas statybos leidimas.  

5. Šatrijos g. 14 Skuodas  Nupirktas investicijų planas ir pristatytas 

gyventojams. Balsavimo metu gyventojai sutiko 

su renovacija. Dokumentai pateikti Aplinkos 

projekto valdymo agentūrai 

 

Vadovaujantis UAB „Skuodo šiluma“ duomenis matosi, kad suvartotas šilumos kiekis 

kWh/m2 renovuotose daugiabučiuose sutaupoma dvigubai daugiau šilumos nei nerenovuotose 



daugiabučiuose namuose. Pateikiame 4 lentelę 2020 m. ir 2021 m. 3, 4, 5 aukštų daugiabučių 

namų šilumos vidurkio kainą (Eur. už 1 m2) .  

5 lentelė 

 Palyginimas (Eur. už 1 m2) 

3 aukštų 4 aukštų 5 aukštų 

2020 m 2021 m. 2020 m.  2021 m.  2020 m.. 2021 m 

Renovuoti daugiabučiai 

namai 

0,57  0,70 0,52  0,82 0,37  0,41 

Nerenovuoti daugiabučiai 

namai 

1,15  1,50 1,00  1,27 0,83  1,03 

 

Investiciją į daugiabučių namų atnaujinimą per 2016 – 2021 metus sudarė 4337779,34 

Eur. Informacija apie kredito ir palūkanų grąžinimą per 2016 – 2021 metus pateikta 5 lentelėje.  

6 lentelė 

Adresas Bendra 

kredito 

suma (Eur.) 

Valstybės 

parama   

(Eur.) 

Gyventojų 

skola po 

paramos 

suteikimo 

(Eur.) 

Grąžint

a 

kredito 

suma 

bankui 

(Eur.) 

Sumo

kėta 

palūk

anų 

suma 

(Eur.) 

T. tarpe 

savivald

ybės 

kompen

suota 

kredito 

ir 

palūkan

ų suma 

(Eur.) 

Saviv. 

kompe

nsacija 

per 

2021 

m.  

Chodkevičiau

s g. 13 

182514,18 69350,68 113163,48 38668 

 

16810 16139 2100 

P. Cvirkos g. 

15 

222974,93 86083,39 136891,53 55867 

 

17928 

 

16095 2473 

Šatrijos g. 8 225794,92 65676,64 160118,28 51977 9653 8060 3450 

Algirdo g. 6 34218,02 99628,13 243089,89 72468 12732 6669 4274 

Algirdo g. 8 298122,78 84601,12 213521,66 70741 8873 4625 3131 

Vilniaus g. 

11 

360301,15 102274,57 258026,58 92310 10055 5709 3799 

Vilniaus g. 

38 

379072,67 108776,70 270305,97 89498 10674 8415 5510 

Šatrijos g.29 

Skuodas 

711841,79       

Vilniaus g. 

15 

447772,24       

Algirdo g. 9 

Skuodas 

777777,78       

Mosėdžio g. 

13 

470555,54       

Vilniaus g. 

15, Skuodas 

4447772,24       

Vilniaus g. 2, 

Skuodas 

245700,00       

Viso: 4665146,00 616 391,23 1395117,39 471529 86725 65712 24737 



 

Problemos ir pasiūlymai. 

1. Dėl susidariusios COVID19 situacijos dauguma susirinkimų buvo atšaukti, todėl 

bendravimas vyko telefonu, el. paštais. Numatyti darbai bei veiklų įgyvendinimas vėluoja. 

2. Neįvykę rangos darbų pirkimai. 

3.Kylančios statybinių medžiagų kainos ir darbuotojų trūkumo stringa renovacijos procesas . 

4. Didžioji namo gyventojų dalis, kuri dažniausiai niekaip nebūna susijusi su statyba, siekdama 

sutaupyti, balsuodama dėl investicinio plano sprendinių, neįsiklauso į specialistų nuomonę, o 

priima nuomonę to, kuris rėkia garsiausiai. Dėl to kai kurie gyventojai pasiduoti gyventojų 

balsų daugumai. 

5. Nenori prisiimti įsipareigojimų, tenkančių už renovaciją. 

6. Gyventojai nedalyvauja susirinkimuose, turi išankstinį nusistatymą prieš renovaciją. 

7. Skolininkai ir su tuo susiję finansuotojo neigiamas sprendimas. 

Pasiūlymai. 

Skuodo rajono tarybos nariai, kartu su Skuodo rajono administracija galėtų dalyvauti 

daugiabučių namų susirinkimuose, paragintu gyventojus renovuoti daugiabučius namus.  

 

 

SKUODO RAJONO TURIZMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS 

GERINIMAS PROGRAMOS ATASKAITA 

 

Programa buvo įgyvendinama atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 

metų strateginio veiklos plano 3.2.1.1. priemonės „Turizmo skatinimo priemonių 

įgyvendinimas“. 

Skuodo informacijos centras, panaikinus šalyje karantiną, kryptingai siekė teikti 

informaciją su turizmu susijusiais klausimais. Informacija buvo teikiama apie esamus miesto, 

rajono turizmo išteklius. Tai yra paslaugos, gamtos ištekliai, lankytinos vietos, maršrutai, 

edukacinės programos, maitinimo, apgyvendinimo paslaugos. Informacijos teikimas apėmė ir 

mažiau žinomas lankytinas vietas, miesto bei rajono apgyvendinimo galimybes. Teikta 

informacija apie visą maitinimo, apgyvendinimo įstaigų infrastruktūrą, informaciją apie 

apsistojimo galimybes ir kokias paslaugas teikia Skuodo rajone esančios įstaigos. Visus metus 

suteikta patogi prieiga apie vykstančius renginius. Centro lankytojams buvo suteikta 

informacija ir apie kitus Klaipėdos regione esančius turizmo išteklius, o esant pageidavimui ir 

apie visoje Lietuvoje esančius objektus, esamas paslaugas. 

Buvo teikiamos papildomos paslaugos: konferencijos, nuotoliniai pažintiniai turai 

susiję su turizmo klausimais, pristatyti rajono ištekliai, turizmo galimybės rajone, tendencijos, 

planuojami ir numatomi ateities produktai. Dalomosios medžiagos platinimas skaitmeniniais 

kanalais ir internetinėje erdvėje. Sudarinėjami ekskursiniai paketai, nauji maršrutai (dviračių, 

pėsčiųjų, jutiminiai), bendradarbiavimas su gidais, naujų pėsčiųjų žygių organizavimas. 

Vykdyta prekyba suvenyrais su Skuodo krašto atributika reklamuojanti naują Skuodo prekinį 

ženklą bei verslininkų, amatininkų, tautodailininkų sukurtus produktas. Vykdyta 

nenutrūkstama komunikacija su Klaipėdos regionu užtikrinant sklandų dalomosios medžiagos 

sklaidą turizmo centruose.  

Centras vykdė veiklą susijusią su rajono objektais išnaudojant stipriąsias puses – laukinį 

turizmą. Buvo sukurti 5 nauji maršrutai. 2021 m. kovo 26 d. sukurtas 13 km. atstumo dviračių 

maršrutas „Po mažąją Šveicariją“ apimantis Barstyčių seniūnijos teritoriją, skirtas pabrėžti 

miestelį kaip mažąją kultūros sostinę, didinti jo žinomumą. 2021 m. balandžio 9 d. sukurtas 

pėsčiųjų maršrutas „Sveikatingumo takas“ skirtas po miesto Skuodo parką, maršrutas 

integruotas pilnai su „Google“ žemėlapių platformą dėl lengvesnio pasiekiamumo. 2021 m. 

gegužės 15 d. esant COVID-19 prastai padėčiau ir siekiant didinti atvykimą į Skuodo rajoną 



organizuotas pirmasis pavienis pėsčiųjų žygis „SOLO žygis Lenkimuose“. Lenkimuose žygis 

skirtas visiems turintiems išmanųjį telefoną, bet kokiu metų laiku, prieinamas visus metus. 

2021 m. rugpjūčio 18 d. paskelbtas maršrutas geležinkelio bėgiais, apimantis Skuodo miesto 

teritoriją. 2021 m. spalio 2 d. bendradarbiaujant kartu su Žemaitijos Nacionalinio parko 

direkcijos atstovais Pasaulinei turizmo dienai skirtas dviračių žygis, kuris buvo skirtas 

supažindinti su Skuodo rajone „Miško takas“ ilgų atstumų maršrutu, kuris yra maršruto E11 

dalis, einanti per Latvijos, Lietuvos ir Estijos miškus, nacionalinius parkus. 2021 m. buvo 

atliktas ~20 km. atkarpos einančios per Skuodo rajoną ženklinimas, atidarymo proga buvo 

organizuotas dviračių žygis. 

Dėl susiklosčiusios pandemijos 2020 m. ekskursijų skaičius buvo drastiškai kritęs. 2021 

m. prasidėjus intensyviausiam lankytojų judėjimui matome pagausėjimą. 2021 m. buvo 

pravesta 11 ekskursijų iš kurių 5 po miestą, 6 po rajoną. Viso gido paslaugomis pasinaudojo 

375 turistai. 

Dėl COVID-19 pandemijos teko adaptuotis ir prisitaikyti. Buvo atsisakyta rengti 

tradicinių renginių, tokių kaip Centro Kalėdinės mugės. Remiantis Skuodo rajono savivaldybės 

biudžeto 2021 metų lėšomis finansuojamų tikslinių programų aprašymu, kurio vienas iš tikslų 

buvo atstovauti Skuodo rajoną parodose, konferencijose, verslo misijose bei kituose 

renginiuose, tačiau Centras negalėjo dalyvauti tarptautinėje turizmo ir aktyvaus 

laisvalaikio parodoje „Adventur 2021“ parodų centre Vilniuje bei tarptautinėje turizmo 

parodoje „Balttour 2021“ Rygoje. Nepaisant pandemijos, Centras ieškojo būdu kaip plėsti 

rajono žinomumą ir jungėsi prie įvairių iniciatyvų. 2021 m. liepos 20-21 d. Klaipėdos rajono 

turizmo informacijos centras įgyvendino projektą pagal 2014-2020 m. Intereg projektą „Baltų 

kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelio didinimas“. Centras 

kartu keliavo į patirties mainus tarp Latvijos ir Lietuvos „Baltų kelio“ patvirtintus objektus. 

Vizito tikslas buvo skatinti „Baltų kelio“ įtrauktus objektus, dalis jų apima ir Skuodo rajoną. 

2021 m. rugsėjo 2-6 dienomis Centras kartu su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir su 

partneriais iš Lietuvos ir Latvijos įgyvendino 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas 

Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (Hiking project). 

Projekto metu buvo numatytas išvykstamasis pažintinis vizitas į Estiją, siekiant pasidalinti 

patirtimi ir daugiau sužinoti apie pėsčiųjų maršrutų kūrimą ir vystymą, jų reklamavimą ir siekį 

pritraukti kuo daugiau naujų turistų išbandyti šį maršrutą, kurio dalis eina ir per Skuodo rajono 

teritoriją. 2021 m. liepos 22-25 d. Centras dalyvavo Klaipėdos jūros šventėje „Pasiilgo miesto 

istorijos“, kurios metu pristatytos Skuodo krašto vertybės, labiausiai lankomi turistiniai 

objektai, nauji maršrutai. Šventės metu didžioji dalis buvo iš kitų Lietuvos miestų atvykę 

turistai. Siekis buvo kuo plačiau supažindinti su mūsų rajone esančiais ištekliais. Manome, kad 

bet kokios formos dalyvavimas ir įsitraukimas į parodas, šventes, turus, pozityviai skatina 

atvykti daugiau lankytojų į Skuodo kraštą. 

Centro darbuotojai teikė informaciją apie lankytinas vietas, kultūros paveldo objektus, 

kultūrinius renginius, pramogas Skuodo rajone, platino nemokamus turistinius–informacinius 

leidinius apie rajoną, Klaipėdos regioną ir Lietuvą, dalyvavo išvykstamuosiuose vizituose 

siekiant didinti Skuodo krašto žinomumą, prekiavo įvairiais Skuodo kraštą reprezentuojančiais 

suvenyrais. Praplečiant centro veiklas surengė  pėsčiųjų žygius, ruošė ir administravo 

projektus. Administruoja ir prižiūri svetainę www.infoskuodas.lt, 2 Facebook socialinio tinklo 

puslapius. 

 

 

 

 

 

http://www.infoskuodas.lt/


1 lentelė. Centro lankytojų 2021 m. statistika 

Mėnuo Iš jų Lietuvos 

lankytojai 

Iš jų užsienio 

lankytojai 

Sausis - - 

Vasaris 6 - 

Kovas - - 

Balandis 14 2 (Italija) 

Gegužė 55 - 

Birželis 78 - 

Liepa 218 2 (Olandija) 

Rugpjūtis 360 3 (Latvija) 

Rugsėjis 102 - 

Spalis 36 - 

Lapkritis 31 - 

Gruodis 49 4 (Anglija, JAV) 

Viso 943 11 

*Nuo 2020 m. kovo mėn.  jau buvo prasidėjusi COVID-19 pandemija. 

 

2021 m. viso bendras apsilankiusių turistų skaičius Skuodo informacijos centre siekė 

943 lyginant su 2020 m. buvo 787. 2021 m. į centrą atvyko 11 užsienio turistai, 4 turistais 

daugiau nei 2020 m. Atvykėliai buvo iš Italijos, Olandijos, Latvijos, Anglijos, JAV. Centro 

darbuotojų suteikta daugiau nei 450 konsultacijų įvairiais turizmo klausimais. Konsultacijų 

skaičius išaugo 2021 m., lyginant su 2020 m. Pažymime, kad ši statistika tik apsilankiusių mūsų 

centre. 2021 m. didžiausias turistų srautas buvo III metų ketvirtyje. Pateikiame Centro 

lankytojų palyginimą tarp 2020-2021 m. 
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2021 m. pandeminiu laikotarpiu informacijos poreikis nemažėjo, dauguma turistų buvo 

konsultuojami elektroniniu paštu, telefonu, užklausų gavimu internetinėje svetainėje, 

socialinių tinklų pagalba. 
2 lentelė. Aktualiausi klausimai 

Nr. Lietuvos turistai Užsienio turistai 

1. Maitinimas miesto centre  Skuodo miesto ir rajono 

žemėlapiai 

2. Aktyvaus laisvalaikio 

pramogos (veiklos šeimoms su 

vaikais) 

Skuodo miesto ir rajono lankomi 

objektai 

3. Skuodo miesto ir rajono 

lankytini objektai 

Apgyvendinimas 

4. Suvenyrai su Skuodo miesto 

simbolika 

Maitinimas 

5. Kulinarinis paveldas  

6. Gidų kontaktai  

7. Edukaciniai užsiėmimai  

 

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, lankydamiesi Skuodo rajone, domėjosi 

lankytinais objektais, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigomis, ekskursijų organizavimų, 

maršrutų sudarymu, gidų paslaugomis, dviračių takais, vandens maršrutais, poilsiavietėmis 

(kempingais), edukacinėmis programomis. Padidėjęs domėjimasis pačiame Skuodo mieste 

esančiais lankytinais objektais. Turistams aktualios pramogos skirtos šeimoms, ypatingai su 

mažesnio amžiaus vaikais. Domėjimasis sportinio inventoriaus nuoma, dviračiais, dviračių 

takais, vandens telkiniais, nematytais maršrutais, rajono žemėlapiais. 

Centras siekė kuo įvairiau organizuoti veiklą ir skatinti domėjimuisi apie rajoną. 

www.infoskuodas.lt svetainė buvo pilnai paruošta naudojimui su visais lankytinais objektais, 

maršrutais, atsiradusiomis naujomis galimybėmis patiems lankytojams susidėlioti savo norimą 

maršrutą svetainėje ir jį įgyvendinti.  

Centras dalyvavo Erasmus+ projekte „Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant 

informacines kompiuterines technologijas“ Nr. 2020-1-LT01-KA104-077781, suma 7708,00 

Eur. Tai kvalifikacijos tobulinimo projektas įtraukiantis visus Centro darbuotojus. Šiuo 

projektu Centro kolektyvas sustiprino bendrąsias kompetencijas, įgijo tarptautinės patirties 

apie informacinių kompiuterinių technologijų taikymo metodus. Įgyta patirtis įnešė naudos 

ilgalaikėje perspektyvoje ir turizmo srityje, įnešė naujų idėjų, padėjo patobulinti užsienio kalbą, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 2021 m. lapkričio 8 d. pateikė paraišką 

Lietuvos kultūros tarybai „Legendos apie kietą kuršių kraštą“. Projektu siekiama pasitelkiant 

naujus ir nestandartinius metodus padėti atskleisti Skuodo miesto išskirtinumo ženklus. 

Padaryti Skuodo miesto kultūros objektus žinomesnius, kurie padėtų sustiprinti miesto 

identitetą, formuoti kuršių krašto įvaizdžio kūrimą. 

Centras bendradarbiavo su daugybe partnerių įgyvendinant bendras veiklas. Centras 

kartu su Klaipėdos regiono turizmo centrais 2021 m. vasario 23 d. vykdė virtualų susitikimą 

kartu su Latvijos turizmo verslo bendruomene ir Latvijos turizmo agentūromis. Susitikimo 

metu buvo pristatyti Klaipėdos regiono turizmo naujovės, esami turizmo ištekliai, Latvijos 

turistai pakviesti atvykti į Lietuvą, Klaipėdos regioną. Bendradarbiauta su Lietuvos turizmo 

skatinimo agentūra VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ suteikiant informaciją apie kempingų vietas 

Skuodo rajone, suteiktas vietovių sąrašas apie galimas vandens pramogas. 2021 m. liepos 16 

d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis „Vasara Vakarų Lietuvoje“ su Klaipėdos regiono 

turizmo informacijos centrais. Buvo įgyvendintos šios veiklos: sukurta socialinių tinklų 

kampanijos koncepciją, socialinių tinklų komunikacijos plano parengimą, 21 socialinio tinklo 

http://www.infoskuodas.lt/


„Facebook“ įrašų sukūrimą, straipsnių parengimas ir publikavimas portaluose. Centras 

prisidėjo prie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos įgyvendinamo projekto Nr. LLI-448 

„Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra 

Lietuvoje“. Padėjo suženklinti trasą, ją viešinti, prisiimti dalinę atkarpos priežiūrą. Dalyvavo 

bendroje išvykoje ir užsiėmė bendra sklaida projekte „Baltų kelias“. Dalyvavo „START 

CITIES“ vebinare dėl tvaraus turizmo vystymo. Dar labiau stiprinant ryšius su Klaipėdos 

regionu ir reprezentuojant Skuodo kraštą buvo dalyvauta Klaipėdos miesto šventėje „Pasiilgo 

miesto istorijos“. 

Siekiant reprezentuoti Skuodo kraštą bei jame esančius lankytinas objektus, į pagalbą 

buvo pasitelktas profesionalus fotografas, kuris leido įamžinti ir sukurti 50 skirtingų fotografijų 

su pagrindiniais lankytinais paveldo, kultūros ir turizmo objektais. Fotografijos apima du 

sezonus, vasarą ir rudenį. Šiems objektams viešinti pasitelkus socialinį tinklą „Facebook“ buvo 

sukurti 6 profesionalūs įrašai, 6 video filmukai, kurių pagalba siekiama padidinti krašto 

žinomumą. Dar didesniam matomumui ir kryptingam judėjimui link žinomumo buvo kurtas 

turizmo skatinimo komunikacijos priemonės planas Skuodo rajone. Plano tikslas išskirtinių 

turistų pritraukimas į Skuodą, ilgalaikių komunikacinių veiksmų seka, kurie sulauktų 

akivaizdžios sėkmės. 

Atlikti kiti darbai susiję su rajono didinimo žinomumu. Buvo sutvarkytas Kubiliškės 

piliakalnio informacinis stendas. Kaip viena iš naujo komunikacijos plano veiklų dalių – 

paskelbtas fotografijų konkursas „Augintiniai rudenį prie Skuodo rajono lankytinų objektų“. Į 

lankytinų objektų sąrašą įtrauktas naujas objektas, su aprašymu ir fotografijomis – „Lenkimų 

bebrynas“. 

Centras prižiūri du „Facebook“ socialinius tinklus bei svetainę www.infoskuodas.lt, 

šią svetainę administruoja Centro darbuotojai. Rinkta ir sisteminta informacija. Nuo 2021 m. 

Centras turėjo galimybę visiškai atsinaujinti svetainę su visa pateikiama informacija. Tai 

suteikė galimybę pradėti matuoti ir apsilankiusiųjų skaičių. Svetainės administravimo 

laikotarpiu buvo optimizuojamos ir paieškos sistemos (SEO), kurios leidžia valdyti vartotojų 

tampant labiau matomais „Google“ paieškos sistemoje. Unikalių vartotojų naudojant organines 

paieškas www.infoskuodas.lt sulaukė 5807 lankytojų. „Facebook“ dvejuose 

administruojamose socialinio tinklų paskyrose Centro skelbtas turinys buvo parodytas 39672 

kartus. 

Viso per 2021 m. buvo išdalinta 2900 vienetų įvairiausios dalomosios medžiagos skirtos 

turistams (brošiūros, skrajutės, lankstinukai, knygutės, žemėlapiai, atvirutės). Lyginant su 2020 

m., matomas žemesnis leidinių išdalinimo skaičius, kadangi nebuvo galimybės vykti į 

tarptautines parodas, kurių metu taip pat išdalinama nemaža dalis įvairios dalomosios 

medžiagos. 2021 m. buvo išdalinta beveik 2900 vienetai. Centro pagrindinis tikslas yra teikti 

nemokamą informaciją, todėl visus turistinius ledinius atvykęs suinteresuotas asmuo į Centrą 

galėjo gauti nemokai, pasiimti ir konsultuotis ne tik apie Skuodo kraštą, bet ir kitus Lietuvos 

miestu ir jų lankomus objektus, naujienas. 
3. lentelė. Lankstinukų platinimo rodikliai 

Centro dalijamoji medžiaga (įvairi) 

2020 m. 4820 vnt. 

2021 m. 2900 vnt. 

 

Taip pat bendradarbiauta su kitomis internetinėmis svetainėmis bei tinklaraščiais, vietos 

bei nacionaline žiniasklaida („Mūsų žodis“, portalai www.delfi.lt, www.15min.lt, 

www.baltictravelnews.com, www.seimosgidas.lt ir kt.), kurių pagalba dalintasi turistine 

informacija, naujienomis, maršrutais. www.terrapublica.lt pasidalinta turizmo naujienomis 

leidyklai apie Skuodo kraštą periodiniam metiniui leidiniui. Bendradarbiavimas su turizmo 

agentūra  www.lithuania.travel.lt  „Keliauk Lietuvoje“ skatinant Skuodo rajono matomumą, 

http://www.infoskuodas.lt/
http://www.infoskuodas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.baltictravelnews.com/
http://www.seimosgidas.lt/
http://www.terrapublica.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/


teikiant medžiagą naujiems produktams sukurti. Keistasi informacija su kitais turizmo 

informaciniais centrais. Kabinti informaciniai plakatai prie skelbimų lentų. Informaciniai 

leidiniai buvo reguliariai paliekami projekto „Surink Lietuvą“ partnerio įsigijimo vietoje.  

 
4. lentelė. Apibendrintos ir įgyvendintos Centro veiklos 

2020 m. 2021 m. 

4 nauji maršrutai (žygiai) 5 nauji maršrutai (įskaitant 1 dviračių trasą) 

Sukurta 1 edukacinė programa Dalyvavimas 1 miesto šventėje 

Dalyvavimas 3 parodose Su Klaipėdos regionu įgyvendintos 4 

bendros veiklos 

Su Klaipėdos regionu įgyvendintos 4 

bendros veiklos 

3 įgyvendintos veiklos su įvairiais partneriais 

(*Klaipėdos regionas neįtrauktas) 

3 įgyvendintos veiklos su įvairiais partneriais 

(* Klaipėdos regionas neįtrauktas) 

www.infoskuodas.lt svetainės nuolatinė 

priežiūra 

www.skouds.lt svetainės nuolatinė priežiūra 

www.infoskuodas.lt svetainės atsinaujinimas 

Tvarkomi ir prižiūrimi du socialinio tinklo 

„Facebook“ kanalai skirti turizmo plėtrai. 

(Sukurti ir paskelbti 6 profesionalūs įrašai) 

Sukurtas naujas ir praplėstas „Facebook“ 

kanalas skirtas turizmo plėtrai 

Įsigyti nauji suvenyrai su „Kietas kuršių 

kraštas“ tematika. (4 skirtingų rūšių) 

Pateiktos 3 projektų paraiškos Pateiktos 2 projektų paraiškos 

Dalyvauta 1 mokymuose Dalyvauta 2 išvykose ir 1 mokymuose 

Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai 

pateikta pratęsimo paraiška dėl teisės naudoti 

turizmo ženklą „I“ 

Sukurtos profesionalios turizmo ištekliams 

reklamuoti skirtos nuotraukos (50 vnt.) 

Į latvių kalbą išversta su turizmu susijusi 

informacija 

Paieškos sistemų (SEO) optimizacija 

svetainėje www.infoskuodas.lt (pilnai 

nebaigta) 

Atlikta monitoringo ir sistemos skaičiavimo 

analizė 

Sukurti reprezentaciniai video 2-3 min. 

trukmės apie Skuodo kraštą (6 vnt.) 

Įsigyta nauja Centro įranga Parengtas ir naudojamas 1 turizmo 

rinkodaros planas 

 

 
5 lentelėje pateikta informacija apie Skuodo rajono lankytojų 2021 m. statistika 

Objektas/veikla Lankytojų 

skaičius 

Gidų ekskursijos 372 

Projekto „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimo punktas 250 

R. Vaclovo Into akmenų muziejus 15365 

I. Navidansko parkas 111 

Šauklių riedulynas 141 

Barstyčių (puokės akmuo) 281 

Truikinų šaltinis 97 

Šilalės kūlis 122 

Skuodo krašto muziejus (įskaitant edukacines programas, 

užsiėmimus, lankytojus) 

1841 

Apuolės piliakalnis 1852 

VšĮ Skuodo informacijos centras 943 

Viso 21375 

http://www.infoskuodas.lt/
http://www.skouds.lt/
http://www.infoskuodas.lt/
http://www.infoskuodas.lt/


 

 

Turimais duomenimis per 2021 m. Skuodo rajone apsilankė 21087 asmenų. 2021 m. 

grąžintos vienos didžiųjų rajono švenčių, tokios kaip „Karybos ir amatų festivalis Apuolė“, 

kurios metu susirenka didelė dalis turistų iš visų Lietuvos miestų. Visumoje turėjome pozityvų 

15% lankytojų šuolį lyginant su 2020 m., kai vyravo karantinas. Kasmetinės tendencijos dėl 

lankomiausio objekto rajone išlieka tos pačios ir stabiliai kyla kiekvienais metais. 2021 m. 

Respublikinis V. Into akmenų muziejus turėjo 15365 lankytojų, stabilus 3% padidėjimas. 

Tikslių duomenų Centras neturi, tačiau buvo jaučiamas didesnis pagausėjimas ne tik prie 

Barstyčių (Puokės) akmens, bet ir aplink visą Barstyčių miestelį, kadangi jis buvo paskelbtas 

mažąja kultūros sostine, tinkama sklaida ir bendruomenės įsitraukimas užtikrino didesnius 

miestelio turistų srautus. 2021 m. taip pat pagerėjo užsakomų gidų turų paslaugos, tokių 

paslaugų buvo užsakyta 11, 2020 metais per tokį pat laikotarpį buvo užsakyta tik 4.  

Pažymėtina, kad didžioji dalis lankytinų objektų yra laukinio pobūdžio, todėl tikslaus lankytojų 

skaičiaus įsivertinti nebuvo galimybės. Duomenų iš privačių juridinių asmenų, tokių kaip 

apgyvendinimo įstaigos – Centras nerinko. 

„VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS VERSLUI“ PROGRAMOS ATASKAITA 

 

Programa buvo įgyvendinama atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 

metų strateginio veiklos plano 5.1.1.3. priemonės „Viešųjų paslaugų verslui teikimas“ 

2021 m. buvo paruošta „Investicinė aplinka Skuodo rajone“ lietuvių ir anglų kalbomis 

(2022 m. bus koreguojamas) ir apie laisvus sklypus ir pastatus Skuodo rajone. Visa informacija 

pateikta https://www.infoskuodas.lt/valdikliai/laisvi-sklypai-1/ ir https://www.skuodas.lt.  

Parengėm analizę pagal pateiktas Skuodo rajono savivaldybės administracijos užduotis: 

išanalizuoti Lietuvos bei užsienio valstybių ir jų pritaikymo ir skatinimo srityje ir teikti  

Savivaldybės vadovams dėl jų pritaikymo. Susisteminta ir pateikta ne mažiau 23 savivaldybių 

patirtis ir 3 užsienio šalių. 

Pagrindiniai analizės aspektai: 

1. Kokios priemonės yra taikomos, kokios priemonės efektyvios ar neefektyvios. 

2. Kiek investicijų pritraukta per paskutinius 3 metus, kokios srities, vidutinį vienos 

investicijos vertė ir pan.? 
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Lankytojų skaičius Skuodo rajone

https://www.infoskuodas.lt/valdikliai/laisvi-sklypai-1/
https://www.skuodas.lt/


3. Skuodo rajono savivaldybės ir analizuojamų savivaldybių investicinės aplinkos 

palyginimas – panašumų ir skirtumų išryškinimas. Analizuojamų savivaldybių investicinės 

aplinkos palyginimas. 

Analizė buvo atlikta pasitelkiant oficialiais, pasiekiamais informacijos šaltiniais: 

Statistikos departamentas  (prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės), Lietuvos laisvosios rinkos 

institutas „Lietuvos savivaldybių indeksas 2019“, Lietuvos savivaldybių tinklapiuose pateikta 

informacija apie investicinę aplinką, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), VšĮ 

„Versli Lietuva“, Lietuvos bankas, VŠĮ „Investuok Lietuvoje.  

Dėl žmogiškųjų išteklių verslo programai neparengėm nei vieno projekto.  

 

VEIKLOS PAJAMOS PER FINANSINIUS METUS 

 

2021 metų Centro pajamos iš visų veiklų sudarė  80846  Eur, iš jų : 

1. finansavimo pajamos – 44302 Eur (pagal Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. 

balandžio 7 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. (4.1.8.)-R5-273. 

2.  kiti finansavimo šaltiniai – 7917 Eur  (Švietimo mainų paramos fondas pagal 

projektą „Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant informacines kompiuterines 

technologijas“); 

3. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes  – 28627  Eur;  

 
1 lentelė. Centro veiklos pajamos 

Eil. 

Nr. 

Pajamų rūšies pavadinimas Pajamos, Eur Pokytis 

2021 m. 2020 m +/- % 

 PAGRINDINĖS VEIKLOS  

PAJAMOS 

80846 94876 -14030 -14,78 

1. FINANSAVIMO PAJAMOS     

1.1 Iš savivaldybių biudžetų 44302 36000 8302 23,06 

1.2 Pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes 

28627 25522 3105 12,17 

1.3 Iš kitų finansavimo šaltinių 7917 33354 -25437 -76,26 

 
2 lentelė. Veiklos rezultatas 

 Metai Pokytis 

2021 2020 +/- % 

Grynasis veiklos 

rezultatas 

-2545 -4833 -2288 -47,34 

 

 

Sąnaudos per finansinius metus 

2021 m. Centro grynasis veiklos rezultatas – nuostolis 2545 Eur. 

Pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta – 83391 Eur sąnaudų. Šią sumą sudaro 

suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina, darbo užmokestis darbuotojams, socialinio 

draudimo išlaidos, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, sunaudota elektros, šiluminė energija, ryšių 

paslaugos, transporto eksploatavimo sąnaudos, ūkinės prekės. 

Kitos veiklos sąnaudos: komandiruočių išlaidos, kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

parodose, registrų centro išrašai dėl renovuojamų namų ir kt. 
3 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų rūšies Sąnaudos Pokytis 

2021 2020 +/- % 

 Sąnaudos 83391 99709 -16318 -16,37 



1, Suteiktų paslaugų, parduotų 

prekių savikaina 

16668 13159 3509 26,67 

2. Veiklos sąnaudos  66723 86550 -19827 -22,91 

2.1 Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo 

52783 45841 6942 15,14 

2.2 Nusidėvėjimo (amortizacijos) 632 190 442 232,63 

2.3 Patalpų išlaikymas ( šildymas, 

el. energija, vanduo, nuotekos, 

komunalinės atliekos) 

3156 2363 793 33,56 

2.4 Ryšiai 944 877 67 7,64 

2.5 Transporto išlaidos 188 853 -665 -77,96 

2.6 Kitos sąnaudos (kanceliarinės 

priemonės, trumpalaikis turtas, 

komandiruotės, parodos, 

kvalifikacijos kėlimas, reklama 

ir kita) 

9020 26427 -17407 -65,87 

 www.infoskuodas.lt duomenų 

bazės atnaujinimas 

0 9999 -9999 -100 

 

 

 

Direktorė     Gražinitė Jokšienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


