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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.  

2020 m. lapkričio 11 d. vykusiame visuotiniame dalininkų susirinkime buvo nutarta 

(2020-11-11 dalininkų susirinkimo protokolu Nr. V4-2), kad VšĮ Klaipėdos verslo konsultacinio 

centro, kodas 140869748, įnašą perduoti Skuodo rajono savivaldybei ir paskirstyti dalininkų 

įnašą taip: Skuodo rajono savivaldybės taryba dalininkų įnašas 9021,97, Lietuvos verslo 

darbdavių konfederacijos įnašas 173,77 Eur.  

Iki 2020 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 

2020-11-11 – 2020-12-31 

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. 

2020 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 2020 metų „Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos 

tobulinimas“ 

2. Skuodo informacijos centro 2020 metų „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

skatinimas“ įgyvendinimas ir energinio efektyvumo didinimas 

3. Skuodo informacijos centro nuo 2020 metų „Skuodo rajono turizmo paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas“ 

4. Skuodo informacijos centro nuo 2020 metų „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi“ – finansavimas neskirtas. 

5. Skuodo informacijos centro 2020 metų „Viešųjų paslaugų verslui teikimas skatinimas“ – 

finansavimas neskirtas. 

 

DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ IR DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 

METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE. 

 

Iki 2020 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. 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, 

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.  

Centras yra akredituotas Švietimo ir mokslo ministerijos. Kreiptasi į Ekonomikos ir 

inovacijų ministeriją užtikrinant galimybę naudotis „I“ ženklo išskirtinėmis teisėmis ir pratęsti 

sutartį 5 metams.  Sutartis pasirašyta 2020 m. gruodžio 9 d.  

 

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

2020 m. Skuodo informacijos centro įsigytas ilgalaikis turtas 2 nešiojami kompiuteriai suma 

1403,47 Eur.  

 

VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ 

PAVADUOTOJŲ UGDYMUI IR UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ 

KVALIFIKACIJOS 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, Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano 

01.01.02.03 priemonę – „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo 

užtikrinimas“, veikla vykdoma vadovaujantis VšĮ Skuodo informacijos centro įstatais. 

Skuodo informacijos centro veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma (LR Švietimo, 

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

Tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo veiklą, siekiant sudaryti sąlygas 

įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims mokytis.  

Tikslui įgyvendinti buvo 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 

švietimo politiką. 

Kvalifikacijos tobulinimas buvo įgyvendinimas kaip organizacinių mokytojų 

bendradarbiavimą skatinančių priemonių visuma, suteikianti galimybę įsivertinti profesinę ir 

skaitmeninę (IKT) veiklą, įsisavinti naują medžiagą, kūrybiškai išbandyti naujus metodus ir 

interaktyvias priemones. Mokytojai tobulinosi ne tik individualiai, dalyvaudami nuotoliniuose 

mokymuose, bet ir kaip ugdymo įstaigos kolektyvas, rajono dalykų mokytojų metodinio būrelio 

narys, besidalijantis tarpusavyje geriausios praktikos patirtimi ir 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 bei nuostatoms, priimti nauji reikalavimai 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų turiniui, jų 

įgyvendinimui ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos pripažinimui (LR švietimo ir 

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


mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598), įsakymas įsigaliojo 2019 m. sausio 2 

d. ir parengtu Nacionalinės švietimo agentūros 2020 metų Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) 

vadovu siekiama, tinkamai pasirengti (COVID protrūkiams), diegti ir taikyti nuotolinį bei mišrųjį 

mokymą.  

2020 m. centras iniciavo ir suorganizavo švietimo įstaigų darbuotojams 36 įvairaus 

pobūdžio renginius, kuriuose dalyvavo 698 dalyvių, bendras valandų skaičius 619 val.. Iš bendro 

pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo renginių išskiriame 7 ilgalaikes programas, skirtas IKT 

kompetencijai plėtoti, 2 edukacines išvykas – praktiniai seminarai Telšių, Kelmės, rajonų 

ugdymo įstaigose, kur dalykų mokytojai turėjo galimybę susipažinti su šiuolaikinėmis 

mokymo(si) aplinkomis, pasisemti profesinės patirties ir 5 gerosios patirties sklaidos renginius (2 

parodos, 2 rajono mokyklų metodinės tarybos susitikimus - kūrybines dirbtuves, 1 metodinių 

priemonių pristatymą virtualiai naudojant „Zoom“ platformą), 1 forumą (respublikinį), kurie 

buvo organizuoti dalykų mokytojams, mokyklų bendruomenėms, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bei kitų tikslinių grupių 

atstovams.  

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. Centro parengtos ilgalaikės programos (40 val. trukmės) buvo sėkmingai įgyvendintos 

nuotoliniu būdu Utenos, Plungės, Klaipėdos rajonų ir Klaipėdos miestų mokyklose, 

besimokantieji domėjosi inovacijomis, kurios apėmė įvairias sritis, pavyzdžiui: ugdymo turinį, 

mokinių mokymosi pažangos vertinimo būdus, mokymo ir mokymosi virtualias aplinkas ir 

platformas, ugdymo proceso organizavimo būdus, informacinių technologijų taikymą pamokose 

ir neformaliojoje 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. 2020 metų Centro 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. Docentas, neurohirurgas, tarptautinių „Koučerių“ specialistas K. Skauminas, 

psichologas, psichodramos specialistas E. Karmaza, VU gamtos mokslų dekanas R. Skaudžius ir 

kiti lektoriai aktyviai įsijungę į Skuodo r. švietimo bendruomenėms organizuojamus renginius. 

Mokytojai pastebėjo, kad atvira ir įtraukianti mokymosi aplinka padeda susitelkti ties mokymo 

procesu. Lektorių konsultacinė pagalba mokytojui buvo teikiama ir pasibaigus mokymams, 

sukurtose atskirose pokalbių grupėse. 

  Centro darbuotojai rodo iniciatyvą tobulinti savo kvalifikaciją. Nuotoliniu būdu 

dalyvauta mokymuose, įgyta naujų žinių viešinimo, IKT taikymo ir kvalifikacijos tobulinimo 

renginių organizavime. Institucija imasi įvairios specialios veiklos, kuri reprezentuoja 

organizaciją, rūpinamasi funkciniu estetiniu vaizdu (klientams rengiamos ataskaitos, pristatymai, 

virtualios parodos, diskusijos, informaciniai renginiai, nuotraukos, rašikliai ir kt. reprezentacinės 

priemonės). Rūpinamės paslaugų ir mokymo aplinkos kokybe, nuoširdžiu klientų aptarnavimu, 

komunikacija ir virtualioje aplinkoje, analizuojame besimokančiųjų atsiliepimus, aptariame 

pasiūlymus įvaizdžiui gerinti.  

 

Pateikiama informacija lentelėje-statistiniai duomenys (2020 m.) apie švietimo veiklą 

 

Centro biblioteka Centre yra 460 egzempliorių 



edukacinių leidinių ir knygų, kurias 

skolinasi mokytojai - lektoriai, 

švietimo konsultantai mokymuisi ir 

savišvietai. 2020 m. išduotos tik 7 

knygos (dėl COVID situacijos ir 

NŠA edukacinių knygų talpinimo 

elektroninėje platformoje). 

Internetinė platforma Veiklos planai ir kiti aktualūs 

dokumentai talpinami Centro 

internetinėje svetainėje 

www.infoskuodas.lt; 

Straipsniai apie vykusius švietimo 

renginius ir jų refleksijas talpinami 

https://www.facebook.com/infosku

odas/ Parašyta 12 straipsnių ir 

patalpintos renginių nuotraukos 

SIC socialiniuose tinkluose bei 

dalintasi sėkminga patirtimi 

nuotoliniuose susitikimuose su 

šalies centrų asociacijos nariais. 

Seminarai, paskaitos ir kiti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

36 

Edukacinės patirties bankas (naujai parengtos metodinės 

veiklos kortelės) 

14  

Gerosios patirties sklaida  Organizuotos 2 kūrybinės veiklos 

rajono metodinės tarybos nariams. 

Metodinių priemonių pristatymas 

virtualiai naudojant „Zoom“ 

platformą ir 1 informacinių 

technologijų praktikumas gamtos 

mokslų mokytojams, IKT 

specialistams. 

Forumas Organizuotas 1 respublikinis 

forumas su Skuodo vaikų lopšelio 

– darželio specialistais . 

Kūrybinių darbų parodos Surengtos 2 virtualios rajono 

mokinių kūrybinių darbų ir dailės 

olimpiados dalyvių parodos. 

Konsultavimas ir programų rengimas Parengtos 7 ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos ir įregistruotos KTPRR 

(40 val. ir 52 val. trukmės). 4 

mokytojams praktikams ir 

lektoriams mokslininkams teikėme 

konsultacijas dėl programos 

įgyvendinimo proceso ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

dokumentų pateikimo. 

Konsultacijos vyko per visus 2020 

metus, atskiroms tikslinėms 

grupėms. 

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


Projektinė veikla ir partnerystės tinklai Nauji partnerystės tinklai užmegzti 

su Palangos, Plungės švietimo 

pagalbos tarnybomis, Klaipėdos, 

Telšių rajonų švietimo centrais, 

Vilniaus ir ISM, Klaipėdos 

universitetais, tęsiame 

bendradarbiavimą su Šiaulių 

universitetu sprendžiant įtraukiojo 

ugdymo problemas.  

Įvaizdžio kūrimas Centras išduoda LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintą kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimą. 

 

1 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius 

Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

2018 m. 2019 

m. 

2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 

m. 

2020 m. 

44 41 36 217 352 619 686 915 698 

  

2 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal tipą 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Pastabos 

Edukacinės išvykos- 

praktiniai seminarai 
72  115 14 156 340 49 

Dėl COVID 

daugiau 

neorganizuoja

ma  

Nuotoliniai mokymai 

(HĮ ir PP) 
8 0 24 24 0 43   

Ilgalaikės programos 

(mokymai) 
0 40 544 0 115 472 

(52 val.) 2020 

m.  vykdė 

Socialinių 

paslaugų 

šeimai centras 

Konferencijos 6 12 0 132 201 0   

Forumai 0 0 4 0 0 87 
Nuotoliniu 

būdu 

Parodos 6 3  6 28 28 7 Virtualiai 

Kūrybinės dirbtuvės 0 3  3 0 8 18  
Nuotoliniu 

būdu 

Gerosios patirties 

renginiai 
21  6 24 118 58 22 

Nuotoliniu 

būdu 

Iš viso 217 352 619 686 915 698  

 

 

 

 

 



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI ATASKAITA 

 

Skuodo rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2020 metų ataskaita parengta vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020 m. 

strateginio plėtros plano 2 prioriteto „Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio 

vystymo“ 2.4 strateginį tikslą „Vystyti šiuolaikišką švietimo sistemą, užtikrinančią švietimo 

kokybę ir užimtumą“. Programos tikslui pasiekti iškeltas 2.4.2. uždavinys „Plėsti švietimo 

paslaugų spektrą ir gerinti švietimo darbuotojų darbo kokybę“ ir jo įgyvendinimo priemonės: 

2.4.2.4. „Dalyvavimas švietimo centrų ir Suaugusiųjų švietimo asociacijų veikloje, partnerystės 

plėtra naujam projektiniam darbui ir renginių organizavimu. 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T9-142 

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras paskirtas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos įgyvendinimo koordinatoriumi. 

Programos paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.  

2020 m. programą įgyvendino Skuodo rajono savivaldybėje veikiančios šios institucijos: Viešoji 

įstaiga Skuodo informacijos centras, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji 

biblioteka, Skuodo rajono kultūros centras, Socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo muziejus, 

Skuodo meno mokykla, Trečiojo amžiaus universitetas, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų 

mokykla bei kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai Skuodo rajone, tai nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos - Skuodo rajono ir miesto vietos veiklos grupės. 

Planuojant ir įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas, Centro darbuotojai 

glaudžiai bendradarbiauja su Švietimo ir sporto skyriaus specialistais. Rengiami darbiniai 

susitikimai su įstaigų atstovais, teikiančiais Neformaliojo švietimo paslaugas suaugusiesiems 

Skuodo rajone. 

Kasmet rengia veiklos ataskaitas ir pateikia savivaldybei, organizuoja apklausas, pateikia 

statistinius duomenis, bendradarbiauja su šalies Neformaliojo suaugusiųjų koordinatoriais kartu 

dalyvaudami mokymuose bei aktyviai organizuodami suaugusiųjų švietimo savaites. 

Visa aktuali informacija yra patalpinta Centro internetinėje svetainėje, 

www.infoskuodas.lt/ skiltyje Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Renginiai su nuotraukomis 

nuolat talpinami Facebook SIC puslapyje. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietime ir tęstiniuose mokymuose per 2020 metus dalyvavo 6 

115 asmenų, skaičiuojant procentais – 44 procentai visų suaugusiųjų. Tikėtina, kad kai kurie 

suaugusieji renginiuose dalyvavo ir keletą kartų. Esant COVID-19 pandemijai, didžioji renginių 

dalis buvo atšaukta, kita dalis persiorganizavo į nuotolinius susitikimus, dar kiti asinchroniniu 

būdu, pateikta filmuota medžiaga bendravo su besimokančiaisiais. 

2020 m. SIC parengė du tarptautinius projektus: 

1. Projektas „Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant informacines kompiuterines 

technologijas“, kuriame dalyvauja tik vienas paramos gavėjas, pagal ‚Erasmus+“ programą. 

Pasirašyta sutartis sumai 7708,00 Eur.  

2. Programos „ERASMUS+“ strateginių partnerysčių projektas „Senjorų galimybės versle ir jų 

saviraiška taikant užsienio šalių patirtį“. Finansavimas neskirtas.   

Organizavo viešinimo veiklas ir teikė konsultacinę pagalbą Skuodo trečiojo amžiaus 

universitetui dėl projekto „Brandaus amžiaus žmogaus grožis: nuo galimybių įvairovės iki savęs 

atradimo“, kurių tikslinės grupės - rajono suaugusieji nuo 45 metų ir vyresni. Projektas buvo 

sėkmingai įgyvendintas. Įvairius projektus aktyviai ir inovatyviai įgyvendino ir kiti rajono 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, kurie persiorganizavo į nuotolines kūrybines veiklas. 

Išvados ir apibendrinimas  

Veiksmų plane numatytoms įstaigų veikloms vykdyti papildomų lėšų iš savivaldybės 

biudžeto neskirta. Įstaigos naudojo valstybės deleguotas, projekto ir socialinių partnerių 



projektines ir rėmėjų lėšas. Dažniausiai planuojamos veiklos numatomos vykdyti panaudojant 

įstaigos žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus. 

Analizuojant rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos planą, apibendrinant 

renginius pastebėta, kad į veiklas labiausiai yra įtraukti miesto gyventojai, tačiau kai kurių įstaigų 

renginiai vyksta ir seniūnijose, pastebime aktyvesnį suaugusiųjų gyvenimą ir seniūnijose, 

mažuose miesteliuose, tampančiais kultūros sostinėmis. COVID-19 pandemijos metu, renginių 

žymiai sumažėjo, tai patvirtina ir bendradarbiaujančių įstaigų specialistai bei akivaizdžiai parodo 

ir pateikti statistiniai teikėjų duomenys. 

Priedas Nr. 1 (lentelėje pateikti duomenys apie organizuotus renginius suaugusiems)  

Uždaviniai Institucijos Rezultatas 

1. Institucijos sudarė sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei 

formavo jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo 

švietimo paslaugas Skuodo rajono savivaldybėje. 

1.1.Rėmė bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų teikimą įvairioms tikslinėms 

grupėms.  

1.1.1 Rengė ir  

įgyvendino bei 

padėjo 

įgyvendinti 

bendrųjų ir 

profesinių 

kompetencijų 

programas 

(projektus) 

suaugusiesiems  

Skuodo informacijos 

centras 

1 Koordinatorius dalyvavo mokymuose ir įgijo 

žinių apie neformalųjį suaugusiųjų švietimo 

koordinavimą regioniniu ir savivaldybės lygmeniu. 

Telšių švietimo centre įgyta žinių ir praktinės 

patirties apie paraiškų teikimą ir tarptautinių 

projektų vykdymą. Parengė 2 tarptautines 

paraiškas, tapo aktyvus EPALE narys. Laimėto 

tarptautinio projekto veiklos dėl COVID-19 

pandemijos yra atšauktos ir nukeltos vėlesniam 

laikui. 

Suorganizuoti: 1 sklaidos renginys ir 1 pasitarimas, 

kuriuose dalyvavo kuratorė švietimo ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė A. Jasienė ir institucijų 

vadovai, vykdantys suaugusiųjų neformalųjį 

švietimą Skuodo rajone. Dalyvavo 13 dalyvių. 

Suorganizuotas 1 informacinis renginys apie  

Skuodo trečiojo amžiaus universiteto projekto 

sėkmingą įgyvendinimą ir Skuodo informacijos 

centro indėlį projekte „Brandaus amžiaus žmogaus 

grožis: nuo galimybių įvairovės iki savęs 

atradimo“. Ataskaitą apie projekto įgyvendinimą 

išsamiai pateikė Reda Šopagaitė, (TAU) pirmininkė 

ir padėką pareiškė Skuodo informacijos centrui už 

veiklų viešinimą, fotografavimą, nuotraukų ir 

straipsnių talpinimą socialiniuose tinkluose, o 

Skuodo bendruomeniniams šeimos namams, 

muziejui - už bendradarbiavimą priimant lektorius, 

patalpų suteikimą, aktyvų dalyvavimą. 

Aptartos lektorės A. Tirunienės teiktos paraiškos 

dėl anglų kalbos kursų, kurių tikslinės grupės - 

rajono suaugusieji nuo 45 metų ir vyresni. Projektas 

laimėtas, antrasis etapas sėkmingai įpusėjo. Mokosi 

2 užsienio kalbų grupės, 23 dalyviai, grupei 

skiriama  mokymosi 100 valandų. 

SIC prisidėjo prie projekto viešinimo: 

fotografavimas, straipsnių rašymas, skelbimų ir 

nuotraukų talpinimas SIC socialiniuose tinkluose. 



SIC pateikė informaciją, užpildė dokumentus apie 

projekto organizatorius ir užsienio kalbų mokymų 

eigą bei pasidalino nacionaliniuose neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose. Grįžo 

įvertinimas, padėka į savivaldybę organizacijai 

TAU, džiaugiamės prisidėjimu, aktyviu raginimu 

(A. Tirunienę) sutikti viešinti veiklą nacionaliniu 

lygmeniu. 

Centro veikla gyventojus pradžiugino žygių 

organizavimu netradicinėse aplinkose, tai naujas 

lankytinų vietų, istorinių objektų pažinimas, 

bendrystės pajautimas.. Pateikta filmuota medžiaga 

SIC internetinėje svetainėje siuntė žinią rajono 

gyventojui, kiek įdomių veiklų galima organizuoti 

artimoje aplinkoje ir naujai pažinti gamtos išteklius. 

Iš viso renginiuose dalyvavo 86 suaugusieji. (Be 

pedagogų ir verslo) 

Skuodo kaimo verslų, 

amatų ir paslaugų 

mokykla  

Asmenų skaičius pagal formaliojo tęstinio 

profesinio mokymo programas nuolat dalyvauja 

apie 30 suaugusiųjų. 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras ir Skuodo 

informacijos centras 

bei Skuodo rajono 

savivaldybė 

Projektų vykdomos veiklos, praktiniai užsiėmimai 

skirti rajono suaugusiems, atskiroms tikslinėms 

suaugusiųjų grupėms. 

Centro darbuotojai prisidėjo prie grupių sudarymo, 

renginių viešinimo socialiniuose tinkluose bei 

komunikavo su įstaigomis apie planuojamus 

renginius elektroniniu paštu.  

Dalyvavo  rajono suaugusiųjų 1244. 

1.1.3. 

Įgyvendino 

neformaliojo 

švietimo 

programas, 

skirtas trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

nariams 

 Skuodo meno 

mokykla ir Trečiojo 

amžiaus universitetas 

Trečio amžiaus universiteto renginiai: Šokių , 

Sveikatos, Meninės saviraiškos mokymų dalyvių ir 

Anglų kalbos kursų grupių dalyviai.  

Įvairiose kūrybinės veiklose, kuriose suaugusieji 

išbandė naujus metodus ir ugdė mokymosi visą 

gyvenimą kompetenciją. Iš viso renginiuose 

dalyvavo 165 suaugusiųjų. 

 

 

Skuodo rajono kultūros 

centras 

Iš viso įvairaus pobūdžio edukacinių renginių per 

metus visame rajone vyko 36. Meninio ugdymo 

programos, skirtos dailės gebėjimų turintiems 

asmenims, norintiems tobulėti suaugusiems.  

Kompaktinės plokštelės pristatymas, „Lietuvių 

liaudies instrumentinė muzika. Skuodo krašto 

tradiciniai muzikantai“, naujas ir patrauklus 

renginys - video renginių ciklas „Kultūriniai 

susitikimai“ su kraštiečiais, video rubrikos „Atrask 

iš naujo“ ir kiti suaugusiųjų saviraiškos renginiai, 

kur mokėsi rajono suaugusieji ir, kurie tobulino 

meninės raiškos kompetencijas.  

Iš viso:1 923 dalyvių, rajono suaugusiųjų 

Skuodo rajono 

savivaldybės R. 

Ispanų kalbos kursai, edukaciniai užsiėmimai 

„Pynimas iš laikraščių“, susitikimai su rašytojais, 



Granausko  viešoji 

biblioteka 

parodų pristatymai, edukaciniai užsiėmimai 

tautodailės metams paminėti, kūrybinės dirbtuvės ir 

skaitmeninio raštingumo mokymai - projektas 

„Prisijungusi Lietuva“ bei kiti renginiai 

suaugusiems, kurie persikėlė į nuotolinį 

bendravimą. 

Dalyvavo: 1011 dalyvių, rajono suaugusiųjų 

 Skuodo muziejus Skuodo rajono suaugusieji lankėsi muziejuje,  

dalyvavo edukacinėse programose ir ekskursijose 

muziejaus viduje bei video užduočių sprendimuose 

Dalyvavo: 1384 suaugusiųjų 

 Skuodo socialinių 

paslaugų šeimai 

centras 

Tėvų švietimo programa tėvams. Tėvai patobulino 

pozityvaus bendravimo įgūdžių kompetencijas, 

mokėsi taikyti žinias kasdieniniame gyvenime. 

Socialinių darbuotojų mokymai, kurių metu plėtojo 

profesines  ir bendravimo kompetencijas. 

Programose dalyvavo: 23 suaugusiųjų 

1.2. Rėmė informacinės sklaidos, skirtos motyvuoti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą 

gyvenimą, iniciatyvas.  
Skuodo 

informacijos 

centras 

ir kiti Tiekėjai 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

Skuodo rajone  

Centro internetinėje svetainėje www.infoskuodas.lt  

sukurta informacinė bazė, kurioje talpinama 

informacija apie LR vyriausybės teisinius 

dokumentus ir Skuodo r. savivaldybės tarybos 

sprendimus dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programos vykdymą Lietuvoje 

ir Skuodo rajone. Nuolat atnaujinamos ir 

talpinamos internetinės nuorodos ir aktuali 

informacija apie suaugusiųjų švietimą ir tęstinį 

mokymąsi paskyroje Neformalusis suaugusiųjų 

švietimas. Buvo parašyti straipsniai ir parengti 

reklaminiai skelbimai apie neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo renginius, publikuotos 

nuotraukos, talpinami plakatai dėl COVID-19 

pandemijos apsisaugojimo ir kita aktuali 

informacija. Teikėjai pasitelkė „Mūsų žodžio “ 

redakciją dėl bendradarbiavo viešinant įvairius 

renginius, skirtus neformaliajam suaugusiųjų 

švietimui Skuodo r. savivaldybėje, viešino savo 

įstaigų renginius internetinėse svetainėse, įvairiuose 

socialiniuose tinkluose, taip pasiekdami ir 

kviesdami rajono gyventojus mokymuisi ir 

savišvietai.  

1.2.1. Rėmė 

suaugusiųjų švietimo 

savaitės ir mokymosi 

visą gyvenimą 

iniciatyvą 

(organizavo ir 

aktyviai dalyvavo 

veiklose) 

Skuodo rajono 

(NVO) 

Nevyriausybinės 

organizacijos ir 

asociacijos 

Organizuoti Suaugusiųjų švietimo renginiai, 

kuriuose dalyvavo rajono kaimo bendruomenių 

nariai. Sustiprėjo tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas ir partnerystė. 

Pagal pateiktus duomenis Suaugusiųjų švietimo 

renginiuose dalyvavo: 249 suaugusieji 

Išvados Turimais duomenimis teigiame, kad neformalusis suaugusiųjų švietimas 

http://www.infoskuodas.lt/


 

. 

ir tęstinis  mokymasis Skuodo rajone 2020 metais ženkliai sumažėjo, 

pasikeitė renginių pobūdis, suaugusiųjų galimybės dalyvauti 

renginiuose buvo apribojamos (dėl COVID-19 pandemijos) arba 

nukeliamos programinės veiklos neaiškiam terminui. Mokymai 

persikėlė į virtualią erdvę, kurie ne visiems rajono gyventojams buvo 

priimtini, patogūs ir patrauklūs. Gyventojai pasigedo gyvo, socialinio 

bendravimo. Teikėjams buvo naujas iššūkis, kuris kvietė įveikti 

sunkumus, dirbti komandose, bendradarbiauti, spęsti problemas 

kūrybingai, sugalvoti vis naujesnes mokymosi formas ir pateikti 

suaugusiųjų mokymuisi. 

 

„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. 

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

aukštų, 16 keturių aukštų, 15 trijų aukštų, 9 dviejų aukštų. Skuodo mieste iki 2020 m. gruodžio 

31 d. buvo atnaujinta (modernizuota) 18 daugiabučių gyvenamųjų namų. Tai sudaro 29 proc. visų 

daugiabučių namų. Modernizavus šiuos daugiabučius namus, pratęsiamas jų eksploatacijos 

laikas, padidėja rinkos vertė, sumažinamos šiluminės energijos sąnaudos, pagerėja estetinė jų 

išvaizda ir gyvenimo juose kokybė. Taip pat didėja energijos vartojimo efektyvumas, taip 

mažinamas anglies dioksido išmetimas ir prisidedama prie klimato kaitos švelninimo. 

Įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose 

namuose programą, 2020 metais baigti rengti 3-jų daugiabučių namų techniniai darbo projektai, 

dviem daugiabučiams namams, Šatrijos g. 29 ir Vilniaus g. 15 atlikta ekspertizė. 2020 m. 

lapkričio mėn. nupirkti Šatrijos g. 29 daugiabučiui namui atnaujinimo (modernizavimo) statybos 

rangos darbai.  

Vadovaujantis Aplinkos ministerijos paskelbtais kvietimais teikti paraiškas pagal 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, iki 2020 gruodžio 31 d atlikome 

šiuos darbus: 
1 lentelė. 6 kvietimas 

Eil. 

Nr. 

Adresas Būsena 

1 Šatrijos g. 29, Skuodas Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP ekspertizės 

paslauga, nupirktas statybos rangovas UAB „Mirigita“, vyksta 

atnaujinimo (modernizavimo) darbai. 

2 Vilniaus g. 15, Skuodas Parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP ekspertizės 

paslauga. Statybos rangos darbams nebuvo tiekėjų nei per 

CPO LT ir CVPIS katalogus. Priežastis per maža kaina. 

Paruoštas pakoreguotas investicijų planas. Planuojamas 

papildomas  susirinkimas su gyventojais  dėl finansuotojo ir IP 

varianto pasirinkimo. 

3 Basanavičiaus g. 6, 

Skuodas 

Iš šešto karto nupirktas techninis darbo projektas.  Ruošiama 

ekspertizė. 

 

 

 



2 lentelė. 7 kvietimas 

Eil. 

Nr. 

Adresas Būsena 

1 Algirdo g. 9, Skuodas Nupirktas techninis darbo projektas. Ruošiama ekspertizė. 

Vėliau bus perkami statybos rangos darbai.  

2 Algirdo g. 11, Skuodas Nupirktas techninis darbo projektas. Ruošiama ekspertizė. 

Vėliau bus perkami statybos rangos darbai. 

3 Vilniaus g. 2, Skuodas Nupirktas techninis darbo projektas. Ruošiama ekspertizė. 

Vėliau bus perkami statybos rangos darbai. 

4 Birutės g. 16, Skuodas Nupirktas techninis darbo projektas. Ruošiama ekspertizė. 

Vėliau bus perkami statybos rangos darbai. 

5 Mosėdžio g. 13, 

Skuodas 

Nupirktas techninis darbo projektas. Ruošiama ekspertizė. 

Vėliau bus perkami statybos rangos darbai. 

 
3 lentelė. 8 kvietimas  

Eil. Nr. Adresas Būsena 

1 Apuolės g. 4, Skuodas Nupirktas investicijų planas ir pristatytas 

gyventojams. Ruošiami dokumentai balsavimui.  

2  Dariaus ir Girėno 33, Skuodas Nupirktas investicijų planas ir pristatyti 

gyventojams. Ruošiami dokumentai balsavimui. 

3 Vilniaus g. 44, Skuodas Nupirktas investicijų planas ir pristatyti 

gyventojams. Ruošiami dokumentai balsavimui. 

4 P. Cvirkos g. 3, Skuodas Nupirktas investicijų planas ir pristatyti 

gyventojams. Ruošiami dokumentai balsavimui. 

5 J. Chodkevičiaus g. 15, Skuodas Nupirktas investicijų planas ir pristatyti 

gyventojams. Ruošiami dokumentai balsavimui. 

 

Įgyvendinat programą VšĮ Skuodo informacijos centras vykdė šias veiklas: 

1. Pristatė susirinkimuose daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams parengtus naujus 

bei koreguotis Investicijų projektus.  

2. Parengė bei suderino kredito draudimo sutartis. 

3. Vykdė atliekamų darbų terminų priežiūrą; atliko rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę; 

pasirašė priėmimo-perdavimo aktus su rangovais; vykdė rangos darbų dokumentacijos pildymo 

priežiūrą; teikė ir suderino reikiamą dokumentaciją ir ataskaitas su Būsto energijos taupymo 

plėtros agentūra. 

4. Konsultavo renovuojamojo namo gyventojus renovacijos organizavimo klausimais; teikė 

patarimus ir medžiagą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimams 

renovacijos klausimais, teikė ataskaitas Būsto energijos taupymo plėtros agentūrai šilumos 

energijos taupymo klausimais. 

5. Vykdė finansinę apskaitą 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. 

Pagal UAB „Skuodo šiluma“ duomenis matosi, kad suvartotas šilumos kiekis kWh/m2 

renovuotose daugiabučiuose sutaupoma dvigubai daugiau šilumos nei nerenovuotose 

daugiabučiuose namuose. 2020 m. 3, 4, 5 aukštų daugiabučių namų šilumos vidurkio kainą (Eur. 

už 1 m2) parodyta 4 lentelėje.  

4 lentelė 

 2020 m kaina EUR. už 1 m2 

3 aukštų 4 aukštų 5 aukštų 

Renovuoti daugiabučiai namai 0,57 0,52 0,37 

Nerenovuoti daugiabučiai namai 1,15 1,00 0,83 

 



Centras nuo pagrindų atsinaujino svetainę www.infoskuodas.lt. Svetainėje yra 

„Renovacija“ skiltis, kurioje matosi daugiabučių investicijų planai, pranešimai, kvietimai teikti 

paraiškas, atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai Skuode mieste, klausimai – atsakymai. 

Prižiūri ir administruoja Centro darbuotojai.  

Centro darbuotojai vykdė susitikimus su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros 

atstovais, dalyvavo organizuojamuose mokymuose, konsultacijose. Informaciją apie Programos 

galimybes, rezultatus platinome elektroniniu paštu, kabindami skelbimus daugiabučių namų 

laiptinėse, bendravome su žiniasklaida. 

Investiciją į daugiabučių namų atnaujinimą per 2016 – 2020 metus sudarė 2723340,44 

Eur. Informacija apie kredito ir palūkanų grąžinimą per 2016 – 2020 metus pateikta 5 lentelėje.  

5 lentelė 

Adresas Bendra 

kredito 

suma (Eur.) 

Valstybės 

parama   

(Eur.) 

Gyventojų 

skola po 

paramos 

suteikimo 

(Eur.) 

Grąžinta 

kredito 

suma 

bankui 

(Eur.) 

Sumokėt

a 

palūkanų 

suma 

(Eur.) 

T. tarpe 

savivaldyb

ės 

kompensu

ota kredito 

ir 

palūkanų 

suma 

(Eur.) 

Saviv. 

Kompe

nsacija 

per 

2020 

m.  

Chodkevičia

us g. 13, 

Skuodas 

182514,18 69350,68 113163,48 31134 

 

14264 14039 3598 

P. Cvirkos g. 

15, Skuodas 

222974,93 86083,39 136891,53 50010 

 

15205 

 

13622 2487 

Šatrijos g. 8, 

Skuodas 

225794,92 65676,64 160118,28 43944 5844 4610 4017 

Algirdo g. 6, 

Skuodas 

34218,02 99628,13 243089,89 55046 5432 2395 2395 

Algirdo g. 8, 

Skuodas 

298122,78 84601,12 213521,66 59803 3838 1494 1494 

Vilniaus g. 

11, Skuodas 

360301,15 102274,57 258026,58 74588 4632 1910 1910 

Vilniaus g. 

38, Skuodas 

379072,67 108776,70 270305,97 69332 4500 2906 2906 

Šatrijos g.29 711841,79       

 Viso: 2723340,44 616 391,23 1395117,39 383947 53715 40976 18807 

 

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. Neįvykęs viešasis pirkimas per CPO dėl techninio darbo pirkimo daugiabučiui namui J. 

Basanavičiaus g. 6 Skuodas. Neatsirado nei vieno tiekėjo, per maža pasiūlyta kaina. Vyko 

derybos su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, dėl Investicijų plano koregavimo. 

3. 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. 

4. Nenori prisiimti įsipareigojimų, tenkančių už renovaciją. 

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

6. 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 stipriai buvo paveiktas COVID-19 pandemijos, tačiau 

darbuotojai kryptingai siekė numatytų tikslų ir teikė informaciją visais įmanomais kanalais. 

Informacija buvo teikiama apie miesto ir rajono turizmo paslaugas ir išteklius. Šie apėmė 

pagrindines ir mažiau žinomas lankytinas vietas, miesto bei rajono apgyvendinimo galimybes. 

Teikta informacija apie maitinimo įstaigas, kaimo turizmo sodybų bei kitas turizmo paslaugas 

teikiančias įstaigas. Platinta ir teikta informacija apie vykstančius renginius. Centro lankytojams 

perduota informacija ir apie kituose miestuose bei rajonuose esančius turizmo išteklius, juose 

veikiančias įstaigas, kuriose teikiamos turizmo paslaugos. 

Teikė papildomas paslaugas: konferencijas bei išvykstamuosius pažintinius turus 

susijusius su turizmo klausimais, pristatant rajono išteklius, turizmo galimybes rajone, 

tendencijas, ateities vizijas. Lankstinukų platinimas įvairiose maitinimo, kitose viešosiose 

įstaigose, renginiuose, naujų maršrutų kūrimas, ekskursinių paketų sudarymas pagal paklausimus, 

individualių maršrutų sudarymas. Naujų pėsčiųjų žygių organizavimas, gidų koordinavimas. 

Vykdė prekyba suvenyrais su Skuodo krašto atributika įtraukiant vietinių bei kitų miestų 

verslininkų, amatininkų bei tautodailininkų sukurtus produktus. Užtikrino partnerystę su kitomis 

rajone esančiomis įstaigomis, kurios užtikrino galimybę įsigyti turistinę valomąją medžiagą. 

Centras vykdė veiklą susijusią su rajono objektais išnaudojant laukinį turizmą, buvo 

surengti 4 pėsčiųjų žygiai. 2020 m. birželio 9 d. rengtas pėsčiųjų žygis „Vasaros atidarymas 

Barstyčiuose“, žygiu skatinta Barstyčių miestelio žinomumas kaip paskelbtos mažosios kultūros 

sostinės. 2020 m. rugpjūčio 8 d. pėsčiųjų žygis „Vasaros įkarštis“, šis maršrutas 2019 m. 

susilaukė didžiulio pasisekimo, kilo poreikis maršrutą pakartoti. 2020 m. žygis buvo praplėstas ir 

apėmė didesnę teritoriją Skuodo rajone. 2020 m. rugsėjo 26 d. žygis skirtas Pasaulinei turizmo 

dienai paminėti. Žygio metu žygeiviai buvo supažindinti su vienu iš žymiausiu rajono objektu, 

išbandytas gastronominis turizmas. Paminėtina, kad buvo bendradarbiauta ir su Skuodo rajono 

kultūros centru organizuojant kovo 11 d. paminėti skirtą pėsčiųjų žygį Ylakiuose. Dėl 

susiklosčiusios pandemijos ženkliai sumažėjo ekskursijų skaičius. Viso 2020 m. pravesta tik 3 

mokamos ekskursijos lyginant su 2019 m., kurių buvo 19. Skuodo rajono mokiniams buvo 

pravestos informacinės pamokos apie Skuodo kraštą ir toliau siekiant supažinti kuo daugiau 

ankstyvo amžiaus vaikų su rajono lankytinais objektais, naujovėmis, skatinti jų tyrinėjimą. 

Dėl COVID-19 dalyvavimas įvairiose miesto renginiuose tapo sudėtingas ar apskritai 

neįmanomas. Buvo atsisakyta rengti tradicinių renginių, tokių kaip Centro Kalėdinės mugės. 

Neįvyko ir vienas didžiausiu rajono renginių, Apuolės karybos ir amatų festivalis. Dalyvavo 13-

ajame Baltijos jūros turizmo forume „Turizmo atgaivinimas įveikiant nenumatytus iššūkius“ bei 

Lietuvos turizmo asociacijos rengiamuose mokymuose pagal projektą „Inovatyvi LTICA“. 

Remiantis Skuodo rajono savivaldybės biudžeto 2020 metų lėšomis finansuojamų 

tikslinių programų aprašymu, kurio vienas iš tikslų buvo atstovauti Skuodo rajoną parodose, 

konferencijose, verslo misijose bei kituose renginiuose, 2020 m. sausio 24 –26 dienomis 

dalyvavo tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2020“ parodų centre 

„Litexpo“ Vilniuje. Pagrindinė parodos tema „Vitaminas Atostogos“ sveikatos turizmas. 

Atsižvelgiant į šią temą Skuodo kraštas buvo pristatomas akcentuojant laukinį turizmą bei naujai 

pradedama atrasti sveikatinimosi būda – mineralų terapija (buvo demonstruojami įvairūs 



eksponatai iš R. Vaclovo Into akmenų muziejaus, duodama paragauti su mineralų ir 

brangakmeniais užpilto „gyvo“ vandens. Dalyviai buvo supažindinti su jų naudojimo specifika. 

Teikti informaciją apie muziejų parodoje padėjo muziejaus direktorė Gintarė Sakalauskienė. 

Akcentuotas Truikinų šaltinėlis, parodos dalyviams paaiškinta apie šaltinio vandens gerąsias 

savybes. Šauklių riedulynas išskirtas kaip vienas sveikiausiu pažintinių takų su savo unikaliomis 

savybėmis. 

2020 m. sausio 29 d. dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2020“ Rygoje. 

Pristatytos Skuodo krašto vertybės, labiausiai lankomi turistiniai objektai. Šios parodos tikslinė 

grupė – užsienio lankytojai siekiant kuo plačiau supažindinti su mūsų rajone esančiais ištekliais. 

Manome, kad aktyvus dalyvavimas parodose ne tik su lankytojais, bet ir dalyvaujančiais gidais, 

kelionių organizatoriais,  pozityviai skatina atvykti daugiau turistų bei lankytojų į Skuodo kraštą. 

1 lentelėje parodyta lankytojų statistika 2020 m. iš Lietuvos ir užsienio valstybių. 

1 lentelė.  

Mėnuo Iš jų Lietuvos lankytojai Iš jų užsienio lankytojai 

Sausis 27 3  (2 Latvija, 1 Pietų 

Afrikos) 

Vasaris 37 - 

Kovas 12 - 

Balandis 20 - 

Gegužė 16 - 

Birželis 121 - 

Liepa 290 - 

Rugpjūtis 139 2 (Latvija) 

Rugsėjis 94 - 

Spalis 21 - 

Lapkritis 5 - 

Gruodis - - 

Viso 782 5 

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

*Nuo 2020 m. lapkričio vidurio Skuodo r. sav. administracijos įsakymu lankytojai buvo 

aptarnaujami nuotoliniu būdu. 

1 paveiksle parodyta lankytojų statistika 2019 – 2020 m. apsilankiusių turistų skaičius 

Skuodo informacijos centre. Akivaizdžiai matomi pandemijos COVID-19 padariniai ir drastiškai 

smukęs lankytojų skaičius. Visumoje krito visi rodikliai, ypatingai užsienio turistų lankomumas. 

2020 m. į Centrą atvyko tik 5 užsienio turistai, kurie buvo iš Latvijos ir Pietų Afrikos, lyginant su 

2019 m. tokių lankytojų buvo 66. 2019 m. Centro darbuotojų suteikta daugiau nei 400 

konsultacijų turizmo klausimais. Matoma lygiagretus žemėjimas konsultacijų kartu su atvykusių 

turistų skaičiumi. Pažymime, kad ši statistika tik apsilankiusių mūsų centre. 2020 m. didžiausias 

turistų srautas buvo III metų ketvirtyje. 



1 paveikslas. 

 
2020 m. paskelbus visuotinį karantiną pastebėtas ir didesnis informacijos poreikis 

naudojant tokias komunikacijos priemones kaip elektroninis paštas, telefonas, socialiniai tinklai. 

Aktualiausi užduodami klausimai pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė. 

Nr. Lietuvos turistai Užsienio turistai 

1. Skuodo miesto ir rajono lankytini 

objektai 

Skuodo miesto ir rajono žemėlapiai 

2. Maitinimas miesto centre  Skuodo miesto ir rajono lankomi objektai 

3. Aktyvaus laisvalaikio pramogos Apgyvendinimas 

4. Gidų kontaktai Maitinimas 

5. Edukaciniai užsiėmimai  

6. Suvenyrai su Skuodo miesto 

simbolika 

 

7. Kulinarinis paveldas  

 

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, lankydamiesi Skuodo rajone, domėjosi lankytinais 

objektais, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigomis, ekskursijų organizavimų, maršrutų sudarymų, 

gidų paslaugomis, dviračių takais, vandens maršrutais, poilsiavietėmis (kempingais), 

edukacinėmis programomis. Padidėjęs domėjimasis pačiame Skuodo mieste esančiais lankytinais 

objektais. Lyginant su 2019 m. nors ir esant mažesniam apsilankiusiųjų skaičiui, pastebima, kad 

yra padidėjęs domėjimasis vandens pramogomis, baidarių, irklenčių, valčių nuoma, vandens 

telkiniais. Turistams aktualus dviračių turizmas, maršrutai, žemėlapiai. 

Centro organizuojama įvairaus pobūdžio veikla kvietė domėtis ir ieškoti informacijos 

pačiame Centre bei interneto svetainėje www.skouds.lt. Buvo ruoštasi pritraukti daugiau tikslinės 

grupės turistų iš Latvijos. www.skouds.lt puslapyje atlikti 15 lankytinų vietų vertimai patalpinti 

latvių kalba, kad būtų pasiektas didesnis srautas turistų, tačiau dėl COVID-19 pandemijos sunku 

įvertinti išverstų objektų naudą dėl keliavimo apribojimų ir suvaržymų. Latvių kalba taip pat 

sudėta informaciją į www.infoskuodas.lt svetainę (objektai, maršrutai, edukacinės programos, 

gidai). 

3. lentelė. Latvių kalba verstos medžiagos apimtis. 

Latvių kalba išversta medžiaga ir patalpinta į www.infoskuodas.lt 

Kategorija Skaičius 

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


Lankytinos vietos 23 vnt. 

Maršrutai 1 vnt. 

Edukacinės programos 2 vnt. 

Pramogos (laisvalaikis) 1 vnt. 

Apgyvendinimas (tik pavadinimai) 17 vnt. 

Maitinimas (tik pavadinimai) 7 vnt. 

 

Centras taip pat pateikė turizmo projektą „Atviras ir inovatyvus turizmo paslaugų 

teikimas Skuodo rajone“, suma 33353,98 Eur. Šiuo projektu Centras nuo pagrindų atsinaujino 

svetainę www.infoskuodas.lt. Svetainė tapo patrauklesnė su šiuolaikišku dizainu. Svetainė buvo 

papildyta visa su turizmu susijusia informacija (gidai, edukacinės programos, bendra informacija, 

maršrutų sudarymo galimybė, galerijos ir kt.). Atsirado naujų funkcijų, galimybė sudaryti savo 

maršrutą tiesiogiai pačioje platformoje, svetainė pritaikyta naudoti mobiliajame telefone. Projekto 

metu taip pat atnaujinta Centro socialinio tinklo „Facebook“ platforma. Sukurta tikslinga 

reklaminė kampanija siekianti pritraukti turistų iš visos Lietuvos, skleisti naująjį Skuodo 

identitetą „Kietas Kuršių kraštas“. Buvo užtikrinta, kad www.skouds.lt svetainę iki atnaujinimo 

galėtų naudotis užsienio lankytojai. Socialinius „Facebook“ puslapius „Infoskuodas“, „Skuodo 

rajono turizmas“, svetaines www.infoskuodas.lt, www.skouds.lt (turizmo skiltis), prižiūri ir 

administruoja Centro darbuotojai. 

Centras bendradarbiavo su daugybe partnerių įgyvendinant bendras veiklas. Centras tapo 

Skuodo Bartuvos progimnazijos partneriais projekte „MES – BENDRUOMENĖ“, Skuodo 

Žadeikio gimnazijos partneriais tęstiniame projekte „Rūpinkis savimi“, Skuodo meno mokyklos 

partneriais projekte „Padėk pažinti savo krašto istoriją ir žmones“. Bendradarbiauta su Skuodo r. 

sav. R. Granausko viešąja biblioteka įgyvendinant projektą „Atrask, pažink: Skuodo krašto 

Kultūros paveldo objektai 360° kampu“. Projektas suteikia galimybę stebėti visus pagrindinius 

Skuodo rajono objektus nuotoliniu būdu. Įgyvendintas pėsčiųjų žygis skirtas Skuodo Žadeikio 

gimnazijos mokiniams „Skuodo jūra“. Stiprinant Klaipėdos ryšius ir reprezentuojant Skuodo 

kraštą kartu buvo dalyvauta  Klaipėdos miesto šventėje „Jūros šventė 2020 Pasimatymai su vėju“. 

Su Klaipėdos regionu kartu įgyvendintas unikalus projektas „KELIAS“, kuris skatina turistų 

judėjimą tarp regiono miestų turint galimybę įsigyti nemokamą apyrankę. 

Centras teikė paraišką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl galimybės turėti 

„Kultūros pasą“. Sukurta nauja edukacija su detalia programa „Gyvasis lokomotyvas“. Kreiptasi į 

Ekonomikos ir inovacijų ministeriją užtikrinant galimybę naudotis „I“ ženklo išskirtinėmis 

teisėmis ir pratęsta sutartis 5 metams. Bendradarbiaujant su Respublikinio V. Into akmenų 

muziejumi atlikta monitoringo ir sistemos skaičiavimo analizė, kuri gali lemti naują skaičiavimo 

metodiką Skuodo rajone surenkant ir apibendrinant statistinius duomenis. Centro įsigyta nauja 

įranga, išmanusis televizorius papildomai rajono reprezentacijai, vežimėlis leidiniams. 

Centras rinko, sistemino informaciją. Viso per 2020 m. buvo išdalinta 4820 vienetų 

įvairiausios dalomosios medžiagos skirtos turistams (brošiūros, skrajutės, lankstinukai, knygutės, 

žemėlapiai, atvirutės). Lyginant su 2019 m., kurių buvo išdalinta beveik 6000 vnt.  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. 

 

4. lentelė. Lankstinukų platinimo rodikliai 

Centro dalijamoji medžiaga (įvairi) 

2019 m. 5920 vnt. 

2020 m. 4820 vnt. 

 

Taip pat bendradarbiauta su kitomis internetinėmis svetainėmis Taip pat bendradarbiauta 

su kitomis internetinėmis svetainėmis bei tinklaraščiais, vietos bei Klaipėdos regiono žiniasklaida 

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


(„Mūsų žodis“, radijo stotis „Lalūna“), kurių pagalba dalintasi turistine informacija, naujienomis, 

maršrutais (www.manokrastas.lt, www.lithuania.travel.lt, www.kaledumiestelis.lt ir kt.). 

Bendradarbiavimas su turizmo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ skatinant Skuodo r. matomumą 

teikiant medžiagą naujiems produktams sukurti (Šaltibarščių žemėlapis, rudeninis Skuodas). 

Keistasi informacija su kitais turizmo informaciniais centrais. Kabinti informaciniai plakatai prie 

skelbimų lentų. Informaciniai leidiniai buvo reguliariai paliekami maitinimo įstaigose, viešose 

įstaigose iki paskelbto karantininio laikotarpio. Sukurti trumpi video klipai reklamuojantys 

Skuodo rajono objektus, renginius. 

 

5. lentelė. Apibendrintos ir įgyvendintos Centro veiklos 

2019 m. 2020 m. 

4 nauji maršrutai (žygiai) 4 nauji maršrutai (žygiai) 

Sukurtos 2 edukacinės programos Sukurta 1 edukacinė programa  

Dalyvavimas 2 parodose Dalyvavimas 3 parodose 

Su Klaipėdos regionu įgyvendintos 2 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.skouds.lt svetainės nuolatinė priežiūra www.skouds.lt svetainės nuolatinė priežiūra 

www.infoskuodas.lt svetainės atsinaujinimas 

Socialinio tinklo „Facebook“ esamo kanalo 

plėtra 

Sukurtas naujas ir praplėstas „Facebook“ kanalas 

skirtas turizmo plėtrai 

Projekto paraiškų nepateikta Pateiktos 3 projektų paraiškos: 

1.Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai 

projektas „Atviras ir inovatyvus turizmo 

paslaugų teikimas Skuodo rajone“ suma 

33353,98 Eur 

2. Skuodo rajono savivaldybei iš biudžeto 

lėšomis finansuojamų  projektų „Išskirtinė 

legenda apie Skuodo budelio kalaviją“ – 

finansavimas neskirtas, paaiškinimų kodėl 

neskirtas –  negavome.   

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl 

galimybės turėti „Kultūros pasą“. Sukurta nauja 

edukacija su detalia programa „Gyvasis 

lokomotyvas“. 

Dalyvauta 1 mokymuose Dalyvauta 1 mokymuose 

 Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai pateikta 

pratęsimo paraiška dėl teisės naudoti turizmo 

ženklą „I“. 

 Į latvių kalbą išversta su turizmu susijusi 

informacija 

 Atlikta monitoringo ir sistemos skaičiavimo 

analizė 

 Įsigyta nauja Centro įranga: išmanusis 

televizorius papildomai rajono reprezentacijai, 

vežimėlis leidiniams. 

 

6 lentelė. Skuodo rajono lankytojų 2020 m. statistika 

Objektas/veikla Lankytojų skaičius 

Gidų ekskursijos 127 

http://www.manokrastas.lt/
http://www.lithuania.travel.lt/
http://www.kaledumiestelis.lt/
http://www.skouds.lt/
http://www.skouds.lt/
http://www.infoskuodas.lt/


Projekto „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimo punktas 665 

R. Vaclovo Into akmenų muziejus 14854 

I. Navidansko parkas 75 

Šauklių riedulynas 88 

Barstyčių (puokės akmuo) 72 

Truikinų šaltinis 54 

Skuodo krašto muziejus (įskaitant edukacines programas, 

užsiėmimus, lankytojus) 

1384 

VšĮ Skuodo informacijos centras 787 

Viso 18106 

 

2 paveikslas. Lankytojų skaičius rajone lyginant 2019-2020 m 
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Turimais duomenimis per 2020 m. Skuodo rajone apsilankė 18106 asmenų. Esant 

COVID-19 pandemijai buvo atšaukti pagrindiniai miesto renginiai, kurie turėjo didžiulės įtakos 

turistų srautui, kurie  pritraukdavo nemažą dalį lankytojų. Palyginimui 2019 m. apsilankiusių 

asmenų buvo 26455, per metus lankytojų skaičius sumažėjo 32%. Pastebėtina, kad rekordiškus 

skaičius šiais metais pasiekė Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus. Net esant pandemijai, 

muziejus pralenkė praeitų metų rodiklius ir turėjo 14854 lankytojų lyginant su 2019 m., kurių 

buvo 13255, prieaugis 13%. Šiais metais akmenų muziejus ir vėl išlieka labiausiai lankomas 

turistinis objektas Skuodo rajone. Tikėtina, kad populiarumą galėjo nulemti dalyvavimas 

parodose bei 2019 m. Mosėdžio miestelio paskelbimas mažąja kultūros sostine. Padidėjo 

susidomėjimas Šauklių riedulynu, lankytojai išskyrė, kad atvykus šį objektą renkasi kaip vieną iš 

top 5. Pastebėtina, kad didesnę rinkodaros dalį reikėtų skirti Barstyčių (Puokės) akmens 

reklamavimui, kadangi nemaža dalis lankytojų dar maišo jį su Anykščiuose esančiu Puntuko 

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

lankytojų skaičiaus įsivertinti nebuvo galimybės. Centro atlikta monitoringo ir sistemos 

skaičiavimo analizė ateityje gali padėti išspręsti šią problemą ir įsivertinti turistų srautus. 

Duomenų iš privačių juridinių asmenų, tokių kaip apgyvendinimo įstaigos – Centras nerinko. 

 

VEIKLOS PAJAMOS PER FINANSINIUS METUS 

 

2020 metų Centro pajamos iš visų veiklų sudarė  94876.00  Eur, iš jų : 

1. finansavimo pajamos – 36000,00 Eur (pagal Skuodo rajono savivaldybės 2020 m. kovo 

24 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. (4.1.8.)-R5-311. 

2.  kiti finansavimo šaltiniai – 33354.00 Eur (Projektas „Atviras ir inovatyvus turizmo 

paslaugų teikimas Skuodo rajone“, 2020-07-03, TI-01-304. Pasirašyta sutartis su VšĮ Mokslo, 

inovacijų ir technologijų agentūra Nr. 31V-307/2020); 

3. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes – 25522  Eur;  

 



 

1 lentelė. Centro veiklos pajamos 

Eil. 

Nr. 

Pajamų rūšies pavadinimas Pajamos, Eur Pokytis 

2020 m 2019 m +/- % 

 PAGRINDINĖS VEIKLOS  

PAJAMOS 

94876 71455 23421 25 

1. FINANSAVIMO PAJAMOS     

1.1 Iš savivaldybių biudžetų 36000 44000 -8000 -22 

1.2 Pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes 

25522 27455 -1933 -8 

1.3 Iš kitų finansavimo šaltinių 33354 0 33354 100 

 

2 lentelė. Veiklos rezultatas 

 Metai Pokytis 

2020 2019 +/- % 

Grynasis veiklos rezultatas -4833 8282 -3449 29 

 

Sąnaudos per finansinius metus 

2020 m. Centro grynasis veiklos rezultatas - nuostolis 4832 Eur. Sumažėjimą Skuodo 

rajono tarybos sprendimu gautas mažesnis finansavimas. 

3 lentelė. Sąnaudos 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų rūšies Sąnaudos Pokytis 

2020 2019 +/- % 

 Sąnaudos 99709 63173 36536 37 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina 

13159 11456 1703 13 

2. Veiklos sąnaudos  86550 51717 34833 40 

2.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 45841 44816 1025 2 

2.2 Nusidėvėjimo (amortizacijos) 190 168 22 12 

2.3 Patalpų išlaikymas ( šildymas, el. 

energija, vanduo, nuotekos, komunalinės 

atliekos) 

2363 2611 -248 -10 

2.4 Ryšiai 877 1077 -200 -23 

2.5 Transporto išlaidos 853 519 334 39 

2.6 Kitos sąnaudos (kanceliarinės priemonės, 

trumpalaikis turtas,, komandiruotės, 

parodos, kvalifikacijos kėlimas, reklama 

ir kita) 

26427 2526 23901 -90 

2.7 www.infoskuodas.lt duomenų bazės 

atnaujinimas 

9999 0 9999 100 



 Centro metinio veiklos plano veiklos rezultatai: 

Eil. 

Nr.  

Metinės veiklos užduotys Planuota 

proceso ir 

(ar) indėlio 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

2020 m. 

Faktiškai 

pasiekta 

proceso 

ir (ar) indėlio 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Pastabos, komentarai 

Turizmo skatinimo priemonių įgyvendinimas    

1 Visos su turizmu susijusios 

informacijos skelbimas 

www.skouds.lt svetainėje 

latvių kalba skaičius. 

15 28 www.skouds.lt svetainėje patalpinti 15 lankytinų objektų išverstų į latvių kalbą. 

www.infoskuodas.lt svetainėje patalpinti 25  lankytini objektai 

(https://www.infoskuodas.lt/lv/tourism-list_poi/), 1 maršrutas 

(https://www.infoskuodas.lt/lv/marsruti/), 3 edukacinės programos 

(https://www.infoskuodas.lt/lv/izglitiba/)  

2 Išanalizuotų ir apibendrintų 

turistų ir lankytojų apskaitos 

sistemų skaičius 

1 1 Parengta 7 puslapių išsami ataskaita su rekomendacijomis lankytojų apskaitos sistemai 

įrengti. 

3 Iniciatyvų, įgyvendintų kartu 

su kitomis Klaipėdos regiono 

savivaldybėmis, skaičius 

3 5 2020-01-29 dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2020“ Rygoje. 

2020-01-24 dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2020“ 

2020-06-18 publikuotas ir paleistas regiono pažinimo projektas „KELIAS“  

2020-07-24 dalyvavo Klaipėdos miesto šventėje „Jūros šventė 2020 Pasimatymai su 

vėju“ 

2020-12-29 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos regionu dėl rinkodaros 

priemonių įgyvendinimo 

4 Turistinių maršrutų skaičius 3 5 2020-03-11 bendradarbiaujant kartu su Skuodo kultūros centru sukurtas maršrutas ir 

rengtas pėsčiųjų žygis Kovo 11 d. paminėjimui 

2020-06-09 sukurta trasa ir rengtas pėsčiųjų žygis „Vasaros atidarymas Barstyčiuose“ 

2020-08-08  sukurta trasa ir rengtas pėsčiųjų žygis „Vasaros įkarštis“ Luknėse, 

Latvijoje, geležinkelio bėgiais. 

2020-09-26 sukurta trasa ir rengtas paminėjimas „Pasaulinei turizmo dienai paminėti“ 

2020-07-28 sukurta individuali trasa po Skuodo rajoną atvykstantiems pavieniams 

turistams (maršrutas apima Apuolės piliakalnį, Užluobės lurdą) 

5 Parengtų projekto paraiškų 1 3 2020-04-27 Pateikta paraiška Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 

http://www.infoskuodas.lt/
https://www.infoskuodas.lt/lv/tourism-list_poi/
https://www.infoskuodas.lt/lv/marsruti/
https://www.infoskuodas.lt/lv/izglitiba/


skaičius finansuojamų projektų programai „Išskirtinė legenda apie Skuodo budelio kalaviją“  

2020-07-03 Pateikta paraiška „Atviras ir inovatyvus turizmo paslaugų teikimas 

Skuodo rajone“. Atnaujinta www.infoskuodas.lt svetainė, socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyra. 

2020-10-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai teikta paraiška dėl edukacinės 

programos „Gyvasis lokomotyvas“. Suteikta teisė naudotis „Kultūros paso“ 

edukacinės programos svetaine užsakant paslaugas. 

2020-12-09 Pateikta paraišką į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją užtikrinant 

galimybę naudotis „I“ ženklo išskirtinėmis teisėmis. 

6 Aptarnautų turistų skaičius 1200 787 Lankytojų srautą paveikė COVID-19 metu įvestas karantinas bei šalies ribojimai. 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas“ įgyvendinimas ir energinio efektyvumo didinimas 

7 Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų 

planų parengimas, suderinimas 

su Agentūra teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

5 5 5 daugiabučiams namams: Algirdo 9, Algirdo 11, Mosėdžio 13, Vilniaus g. 2, Birutės 

g. 16 paruošti investicijų planai suderinti su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, 

nupirkti techniniai darbo projektai. Ruošiama ekspertizė. Vėliau bus perkami statybos 

rangos darbai 

8 Renovuojamų namų skaičius 3 1 Šatrijos g. 29 Skuodas parengtas techninis darbo projektas, nupirkta TDP ekspertizės 

paslauga, nupirktas statybos rangovas UAB „Mirigita“, vyksta atnaujinimo 

(modernizavimo) darbai. 

Vilniaus g. 15 ir statybos rangos darbams nebuvo tiekėjų nei per CPO LT ir CVPIS 

katalogus. Priežastis per maža kaina. Paruoštas pakoreguotas investicijų planas, 2021 

m .sausio mėn. vyko papildomas balsavimas dėl IP pritarimo ir finansavimo. 

Basanavičiaus g. 6 iš šešto karto nupirktas techninis darbo projektas, 2021 m. bus 

perkami rangos darbai. 

9 Tvarkyti renovuotų namų 

buhalterinę apskaitą 

7 7 Vykdoma 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. 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas 

10 Tirti klientų poreikius  

 

 

1 2 

 

Parengtas klausimynas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas/anketinė 

apklausa vykdoma nuotoliniu būdu google diske  
https://docs.google.com/forms/d/12uu0nUsqaJNe21L8U6cZ1bsVzknDd43hRbmDZdIIP2E/edit 
Metų eigoje, organizuotas pusiau struktūrizuotas interviu vadovams - apklausos IKT 

tema apie mišrųjį mokymo poreikį (dalyvavo 3 gimnazijos, 1 progimnazija, 2 

pagrindinės mokyklos, 3 vaikų l/d. darželiai, 1 neformalioji švietimo įstaiga, 1 

profesinė mokykla ir 1 Socialinių paslaugų šeimai centras). 

http://www.infoskuodas.lt/
https://docs.google.com/forms/d/12uu0nUsqaJNe21L8U6cZ1bsVzknDd43hRbmDZdIIP2E/edit


Mokymų efektyvumui nustatyti, organizuotos besimokančiųjų apklausos 

(klausimynas, kontrolinės užduotys) ir pokalbiai su lektoriais (telefonu, elektroniniu 

paštu) bei taikant inovatyvius grįžtamojo ryšio kūrybinio mąstymo metodus ir 

„Mentimeter“ įrankį. 

11 Parengti kvalifikacijos 

tobulinimo programas  

 

5 7 Parengtos ir akredituotos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos:  

3 programos skaitmeninio ugdymo turinio kūrimo ir diegimo temomis (40 val. 

trukmės), skirtos pradinio ugdymo ir dalykų mokytojams, mokyklų bendruomenėms; 

3 programos psichologinio atsparumo, sveikatos, gamtos ir dailės terapijos temomis 

(40 val.), skirtos švietimo pagalbos specialistams, klasės auklėtojams ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytojams;  

1 programa neuromokslų tema (52 val.), skirta švietimo pagalbos specialistams, 

dalykų mokytojams ir socialiniams darbuotojams socialinių ir emocinių kompetencijų 

plėtojimui.  

Visos programos įregistruotos kvalifikacijos tobulinimo programos renginių registre 

(https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/) ir suteikti programų kodai vykdymui.  

12 Internetinės svetainės 

www.infoskuodas.lt 

atnaujinimas ir informacijos 

talpinimas (skaičius) 

 

1 1 Akreditacijos pažymėjimas, bendradarbiaujančių įstaigų, mokymų programų sąrašai, 

švietimo dokumentai ir kita aktuali informacija švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

klausimais talpinama Skuodo informacijos centro tinklapyje www.infoskuodas.lt 

/Švietimo veiklos skiltyje. 

Parašyta 12 straipsnių apie renginius, dalyvių refleksijos su nuotraukomis patalpintos  

SIC https://www.facebook.com/infoskuodas platformoje. 

13 Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių (seminarų, kursų, 

respublikinių, regioninių, 

rajoninių konferencijų, 

forumų) skaičius 

11 28 

 

Suorganizuotas respublikinis forumas su Skuodo vaikų l/d, kuriame dalyvavo 87 šalies 

ir rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo bendruomenės atstovai. 

Nuotoliniu būdu organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymai mokyklų 

bendruomenėse: 2 programos, 40 val. trukmės, Skuodo r. Mosėdžio ir Ylakių 

gimnazijose, 1 programa 52 val., Skuodo Bartuvos progimnazijoje, 1 programa, 40 

val., Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje. 

Organizuoti ilgalaikiai IKT mokymai ikimokyklinių, priešmokyklinių, pradinių 

ugdymo mokytojams ir specialiesiems pedagogams 1 programa, 40 val. vykdyta 3 

kartus. 

3 seminarai organizuoti psichologinėmis ir neuromokslų temomis Skuodo Bartuvos pr. 

mokytojams ir Socialinių paslaugų šeimai centro socialiniams darbuotojams.  

Organizuoti renginiai tikslinėms grupėms: dalykų mokytojams, mokyklų 

bendruomenėms, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams, treneriams, profesinės mokyklos mokytojams bei kitų 

https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/
http://www.infoskuodas.lt/
http://www.infoskuodas.lt/
https://www.facebook.com/infoskuodas


įstaigų atstovams. Centras išduoda LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. 

14 Gerosios pedagoginės patirties 

sklaidos renginių skaičius 

 

12 5 Dėl COVID-19 situacijos negalėjome organizuoti gerosios patirties renginių. 

Suorganizuotos 2 parodos, 2 rajono mokyklų metodinės tarybos susirinkimai-

kūrybinės dirbtuvės, 1 metodinių priemonių pristatymas virtualiai. 

Mokymasis vieniems iš kitų vyko nuolat, ypač skaitmeninio raštingumo srityje, tačiau 

sklaida buvo nefiksuojama, todėl, kad įgyta ir pasidalinta mokytojų patirtis neatitiko 

kokybinio kriterijaus. 

15 Kolegialiosios partnerystės 

programų ir edukacinių išvykų 

skaičius 

 

17 6 Suorganizuotos tik 2 edukacinės išvykos į kitų rajonų švietimo įstaigas dėl COVID-19 

situacijos.  

Parengtos 4 kolegialiosios patirties programos, bet neįgyvendintos, nes atidėtas 

mokytojų vykimas į Tauragės, Telšių švietimo įstaigas bei priėmimas iš Plungės 

rajono ir Klaipėdos miesto (dėl pandemijos). 

9 nauji partnerystės tinklai užmegzti nuotoliniu būdu su Utenos, Tauragės švietimo 

pagalbos tarnybomis, Klaipėdos, Kelmės rajonų švietimo centrais, Vilniaus ir  

Klaipėdos universitetais, Klaipėdos Muzikiniu teatru, tęsiame bendradarbiavimą su 

VU Šiaulių akademija, Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos biuru, Plungės 

specialiąja mokykla sprendžiant įtraukiojo ugdymo problemas. 

16 Edukacinės patirties banko – 

metodinių priemonių kortelių 

skaičius 

28 14 Edukacinės p. korteles naujai užpildė 14 rajono mokytojų todėl, kad neįvyko 

edukacinių išvykų, kuriuose pranešimus rengia ir skaito Skuodo r. MT nariai, švietimo 

ekspertai. Mokytojai buvo susitelkę dėl nuotolinės šiuolaikiškos pamokos 

organizavimo, mokėjimo mokytis naudojant skaitmenines technologijas, tačiau dar 

nepasirengę dalintis įgytomis žiniomis su kitais. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas 

17 Parengtų projekto paraiškų 

skaičius  

1 2 2020 m. SIC parengė du tarptautinius projektus: 

1. Projektas „Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant informacines 

kompiuterines technologijas“, kuriame dalyvauja tik vienas paramos gavėjas, pagal 

‚Erasmus+“ programą. Pasirašyta sutartis sumai 7708,00 Eur.  

2. Programos „ERASMUS+“ strateginių partnerysčių projektas „Senjorų galimybės 

versle ir jų saviraiška taikant užsienio šalių patirtį“. Finansavimas neskirtas.   

18 Suorganizuoti bendras veiklas, 

iniciatyvas ir pan. su kitomis 

Klaipėdos regiono 

savivaldybėmis 

3 0 Vadovaujantis į LR Vyriausybės paskelbtu karantinu visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo veiklų iš Klaipėdos regiono 

neorganizavome. Veiksmų plane numatytoms įstaigų veikloms vykdyti papildomų lėšų 

iš savivaldybės biudžeto neskirta. 

Direktorė             Gražinitė Jokšienė 
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