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1.  Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos 

rezultatus 

 

Viešoji įstaiga Skudutiškio akademija įsteigta 1995 m. rugsėjo 21 d., įregistruota LR 

Švietimo ir mokslo ministerijoje. 2011 m. balandžio 21 d. įregistruota VšĮ Skudutiškio 

akademijos Utenos atstovybė.  

Įstaigos misija – žadinti norą siekti žinių ir imtis iniciatyvos. 

Svarbiausi Įstaigos veiklos tikslai (patvirtinti įstatuose): 

– mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus suaugusiųjų švietimo galimybių plėtra; 

– šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymas; 

– palaikymo ir pagalbos šeimai priemonių organizavimas. 

 

2011 m. vykdyta veikla. 

 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);   

 švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60); 

 vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);  

 kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99); 

 konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);  

 

Veiklos apimtys ir rezultatai. 

2011 m. veikė trys vaikų dienos centrai kaimo bendruomenėse: Molėtų rajone – 

Skudutiškyje ir Dubingiuose bei Utenos rajone – Leliūnuose. Vaikų dienos centrus lankė 105 

vaikai, 72 šeimoms buvo teikiama pagalba ir parama.  

VšĮ Skudutiškio akademijos organizuotoje vasaros vaikų stovykloje Karklėje ilsėjosi 26 

vaikai, dieninėse stovyklose Leliūnuose bei Skudutiškyje – 44 vaikai. 

Įgyvendinant socioedukacinius projektus, švietimo, šeimos atsakomybės ugdymo 

renginiuose bei mokymuose dalyvavo 92 suaugusieji asmenys. 

Įgyvendinant verslumo ugdymo, profesinės kvalifikacijos kėlimo projektus, mokymuose 

dalyvavo 79 suaugę asmenys. 

Buvo administruojami du iš ES struktūrinių fondų finansuojami švietimo projektai: Nr. 

VP1-1.1-SADM-06-K-01-072 biudžetas 9.591.150,00 Lt ir Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-011 

biudžetas 297.512,00 Lt. 

Parengtas leidinys „Pasidalinimas patirtimi apie tutorystę Europoje“. 

 

2011 m. vykdyti projektai. 

1. Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Praktinis pasikeitimas patirtimi apie 

tutorystę Europoje“ pagal Mokymosi visą gyvenimą programą (projekto Nr. LLP-LdV-PRT-
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2009-LT-0095). Lietuvos, Prancūzijos ir Portugalijos tutorių ir mokytojų pasikeitimas patirtimi ir 

diskusijos tarptautiniu lygmeniu. 

2. Griundtvig mokymosi partnerysčių projektas „Pasikeitimas geraja praktika vystant 

kaimo šeimų socialinę-ekonominę atsakomybę Europoje (FAMILY-SER)“, pagal Mokymosi visą 

gyvenimą programą (projekto Nr. LLP-GRU-MP-2011-LT-0009).  

3. Vaikų dienos centrų „Tiltas“ veikla Utenos apskrityje. 

4. Vaikų vasaros stovykla „Vasaros fantazija 2011“. 

5. Skersinės KA1 programos projektas "I am not scared" (liet. "Aš nebijau) (Projekto Nr. 

Nr. 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR). VšĮ Skudutiškio akademija dalyvauja projekte kaip 

sprendimų priėmėja, o deleguoti nariai kaip ekspertai. 

 

2011 m. parengti  projektai. 

1. Šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymas bendruomenėje. 

2. Socialinio verslo vystymas abipus Latvijos-Lietuvos sienos (Social Entrepreneurship 

Development in Rural Latvian-Lithuanian Border Regions). Kartu su partneriais - 

Žemgalos NVO centru, Talsi suaugusiųjų švietimo centru ir Utenos švietimo centru. 

3. Universalusis daugiafunkcis centras – NVO ir valstybinio sektoriaus praktinio 

bendradarbiavimo laboratorija (Šeimos gerovės laboratorija). Kartu su partneriais – LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Molėtų rajono savivaldybe ir VšĮ Bendruomenių 

kaitos centru. 

4. VšĮ Skudutiškio akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiklų plėtra. 

 

2011 m. socialiniai partneriai, su kuriais VšĮ Skudutiškio akademija yra pasirašiusi 

partnerystės sutartis. 

Molėtų rajono savivaldybė – suteikė patalpas Skudutiškio ir Dubingių vaikų dienos 

centrų veiklai, viešina veiklas, pagal galimybes teikia finansinę paramą.  

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - teikė metodinę paramą.  

Utenos švietimo centras – rengėme bendrus projektus. 

Viešoji įstaiga “Bendruomenių kaitos centras” – rengėme ir vykdėme bendrus 

projektus. 

Skudutiškio ir Leliūnų bendruomenės – bendradarbiavome vykdant vaikų dienos centrų 

veiklą, organizuojant renginius ir talkas.  

Leliūnų seniūnija – padėjo organizuoti švietimo renginius, tarpininkavo dirbant su 

Leliūnų šeimomis. 

Tezaurus įmonių grupė – suteikė patalpas su biuro įranga panaudos pagrindais, 

neatlygintinai tvarkė buhalterinę apskaitą.  

Esame Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kolektyviniais nariais.  

 

Tarptautiniai partneriai. 

Prancūzijos Pays de la Loire regiono Kaimo šeimų asociacija (Familles rurales) – 

esame pasirašę ilgalaikio bendradarbiavimo Partnerystės Chartiją. Vykdėme bendrus 
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projektus, kartu kūrėme metodines priemones ir programas socialiniais, edukaciniais bei 

šeimos socioekonominės atsakomybės ugdymo klausimais.  

Rota Do Guadiana Association, Portugalija. Vykdėme bendrus projektus, kartu kūrėme 

metodines  priemones ir programas profesinių kompetencijų bei šeimos socioekonominės 

atsakomybės ugdymo klausimais. 

Žiemgalos NVO centras, Latvija – rengėme bendrus projektus. 

Talsu Suaugusiųjų švietimo centras, Latvija – rengėme bendrus projektus. 

 

Mūsų rėmėjai: 

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

2. VšĮ Skudutiškio akademija dalininkai 

Vienintelis įstaigos savininkas yra Nijolė Butkevičienė. Jos įnašo finansinių metų 

pradžioje ir pabaigoje vertė nepakito ir yra 10 000 Lt. 

 

3. Veiklos finansavimas 

Lėšos, skirtos projektų vykdymui, gautos iš:  

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 95.991 Lt (dalinis vaikų dienos centrų 

veiklos finansavimas);  

Viešosios įstaigos "OSFL PROJEKTAI" - 13.000 Lt (parama stovyklos organizavimui); 

ES Mokymosi visą gyvenimą programa (Švietimo mainų paramos fondas) – 23.959 Lt 

(Leonardo da Vinči bei Griundtvig partnerysčių tarptautinių projektų įgyvendinimui); 

Valstybinė mokesčių inspekcija, 2 proc. GPM – 1.297 Lt; 

UAB Tezaurus – 13.816 Lt (parama įstaigos veiklai finansuoti); 

Vilniaus teritorinė darbo birža – 1.764 Lt (subsidija pagal darbinių įgūdžių įgijimo 

programą);  

Nuosavos lėšos – 72.747 Lt (gautos už suteiktas paslaugas). 

 

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį 

turtą per finansinius metus 

VšĮ Skudutiškio akademija per finansinius metus ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido. 
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5. Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos 224.191 Lt. Iš jų darbo užmokestis sudarė 118.762 Lt, socialinis 

draudimas – 37.305 Lt, įmokos į garantinį fondą – 120 Lt, biuro ir kitos administracinės išlaidos 

– 2.122 Lt, kitos programų vykdymo sąnaudos – 65.882 Lt.  

 

6. VšĮ Skudutiškio akademija darbuotojai 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje: 15 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 12 

Pagal pareigybes VšĮ Skudutiškio akademija darbuotojai metų pabaigoje pasiskirstę taip: 

6 – pedagogai/socialinio darbo organizatoriai, 3- vaikų laisvalaikio organizatoriai, 1 - mokymų 

koordinatorius, 1 - projektų koordinatorius/finansininkas, 1 – administracijos darbuotojas 

(direktorė). 

Vaikų dienos centruose dirbo 7 savanoriai 

 

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

Sąnaudos valdymo išlaidoms (direktorės atlyginimas ir biuro ir kitos administracinės 

išlaidos) sudarė 7.140 Lt. 

 

8. Duomenys apie įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

Įstaigos vadovas yra Nijolė Butkevičienė. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 

finansinius metus sudarė 5.018 Lt. Kitų išmokų vadovui nebuvo mokėta. 

 

9. Kolegialių organų išlaidos 

Išlaidų kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių 

išmokoms nebuvo. 

 

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos 

dalininku susijusiems asmenims 

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims - 10.213 Lt, iš jų 

7.737 Lt fiziniams asmenims išmokėtas darbo užmokestis, 2.476 Lt UAB „Tezaurus“ už suteiktas 

paslaugas. 

 

 

Direktorė                  Nijolė Butkevičienė 


