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Gerbiamieji Skuodo
krašto žmonės,
2018 metai – svarbių darbų,
pokyčių, iššūkių savivaldoje metai.
Džiaugiuosi, kad per praėjusius
metus kartu su bendruomene,
Tarybos valdančiąja dauguma ir
visa Savivaldybės administracijos
komanda pavyko nuveikti išties daug.
Intensyviai siekta plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės
raidos pagrindą. Atsakingai vykdytos viešojo administravimo funkcijos,
teiktos viešosios paslaugos, organizuotas ir koordinuotas savivaldybei
pavaldžių įstaigų darbas, įgyvendinti, vykdyti ir planuoti svarbūs
investiciniai projektai, ypatingas dėmesys buvo skiriamas žemės ūkio,
verslo, ekonomikos, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto sričių
plėtojimui.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius darbus,
jau užbaigtus, pradėtus ir dar tik planuojamus.
Džiaugiuosi, kad Skuodo rajonas keičiasi, tampa vis patogesniu,
jaukesniu ir saugesniu gyventi, kurti šeimas, dirbti, leisti laisvalaikį.
Akivaizdu, kiekvieni metai būna turiningi, jeigu dirbama kryptingai, teisingai,
siekiama aiškių rezultatų. Tikiu, kad nuosekliai dirbant, nebijant iššūkių ir
keliant ambicingus tikslus ir toliau bus stiprinamas Skuodo rajonas.

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas

Savivaldybės vadovai

DAIVA BUDRIENĖ
MERO PAVADUOTOJA
Mero pavaduotoja atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Veiklos
sritys: socialiniai reikalai; sveikatos
apsauga; turizmas; vaiko ir jaunimo teisių apsauga; kultūra; jaunimo
reikalai; aplinkos apsauga; bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis
organizacijomis; gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros
puoselėjimas; tarptautinis bendradarbiavimas.

PETRAS PUŠINSKAS
MERAS
Meras atstovauja Savivaldybės interesams, yra atsakingas už visas Savivaldybės veiklos sritis. Mero veiklos
prioritetai – ryšių palaikymas su rajono gyventojais ir vietinės reikšmės
problemų sprendimas. Meras kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo
administravimo institucijų, įstaigų ir
įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus. Mero
įsipareigojimas – inicijuoti ir palaikyti
bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis, valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais,
teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, fiziniais asmenimis.

KAZYS VIRŠILAS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
Administracijos direktorius organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės
administracijos veiklą užtikrindamas
personalo, finansinių ir materialinių
išteklių bei technologijų valdymo
strateginių tikslų įgyvendinimą. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
administruoja savivaldybės biudžeto
asignavimus ir kitus piniginius išteklius,
organizuoja
savivaldybės
biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą,
administruoja Savivaldybės turtą.

ŽYDRŪNAS
RAMANAVIČIUS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS
Administracijos direktoriaus pavaduotojas organizuoja, planuoja, kontroliuoja šias Savivaldybės administracijos veiklas: Europos Sąjungos,
valstybės bei savivaldybės lėšomis
finansuojamų programų įgyvendinimą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, aplinkos apsaugos; civilinės ir
priešgaisrinės saugos.

Savivaldybės taryba

Petras
Pušinskas

Daiva
Budrienė

Vincas
Jablonskis

Ignas
Jonušas

Stanislovas
Martinkus

Robertas
Mažrimas

Alvydas
Sėdžius

Bronislovas
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Savivaldybės taryba
Skuodo rajono savivaldybės taryba yra kolegiali atstovaujamoji institucija, kuri įgyvendina savivaldos teisę ir turi įgaliojimus svarstyti, priimti daugumą svarbių
sprendimų, turinčių įtakos vietos bendruomenės gyvenimui. Savivaldybės taryba susideda iš 25 demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų.
2018 metais Savivaldybės taryba, vadovaujama Savivaldybės mero Petro Pušinsko, tęsė savo darbus,
įgyvendindama savo įgaliojimus Savivaldybės tarybos
posėdžiuose.

Užregistruoti projektai

243
Priimti sprendimai

14

3

Tarybos
posėdžių

Neeiliniai

232

Priimtais sprendimais buvo siekiama užtikrinti kryptingą savivaldybės vystymąsi, strateginiame plėtros plane numatytų tikslų įgyvendinimą bei gyvenimo kokybės gerinimą.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą sudarė:
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai;
Lietuvos socialdemokratų partija;
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;
Visuomeninis
„Jums“;

rinkimų

komitetas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Permainų laikas“.
Opoziciją sudarė:
Darbo partija;
Tvarka ir teisingumas;
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis.

Skuodo rajono gyventojai informaciją apie
Tarybos posėdžių sušaukimo laiką, jų darbotvarkes gali rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt. Tarybos posėdžiai
yra vieši: vyksta tiesioginė transliacija internetu; posėdį galima stebėti jame dalyvaujant.
Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams
teikti, Savivaldybės taryboje sudaromi komitetai. Savivaldybės taryboje yra sudaryti 5
komitetai: Ekonomikos, ūkio ir verslo (pirmininkas Liudvikas Žukauskas); Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas Virgilijus Pajarskas); Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
(pirmininkas Antanas Donėla); Kaimo reikalų
(pirmininkas Edvardas Karečka); Kontrolės
(pirmininkas Stasys Vainoras).
Skuodo rajono gyventojams svarbūs
klausimai sprendžiami ir komisijų posėdžiuose: Etikos (pirmininkė Daiva Jonušienė); Antikorupcijos (pirmininkas Vytautas Būtė) komisijose.
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Savivaldybės taryba
Ataskaitiniais metais pasikeitė tarybos sudėtis.

2018 m. kovo 29 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo naujo tarybos nario Antano
Donėlos priesaika. Jis dirbo Skuodo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų
komitete vietoj buvusios Skuodo rajono savivaldybės tarybos narės Audronės Anužienės.

2018 m. birželio 28 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje prasidėjo naujo tarybos nario Roberto Mažrimo priesaika. Jis dirbo Skuodo rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitete
vietoj buvusio, netikėtai amžinybėn išėjusio, Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario Tomo Kubiliaus.
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Savivaldybės taryba
Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto
narių išsamios diskusijos ir priimami
sprendimai dažniausiai yra susiję su
savivaldybės biudžeto paskirstymu,
mokesčiais, paslaugų kainomis.
Komiteto nariai:
Liudvikas Žukauskas;
Dovydas Būtė;
Vytautas Būtė;
Ignas Jonušas;
Stanislovas Martinkus;
Alvydas Sėdžius.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
narių išsamios diskusijos ir priimami
sprendimai dažniausiai yra susiję su
turizmu, švietimo sistemos pokyčiais,
švietimo įstaigų veikla, kultūros srities
reikalais.
Komiteto nariai:
Virgilijus Pajarskas;
Bronislovas Anužis;
Dalia Ragauskaitė;
Daiva Jonušienė;
Robertas Mažrimas;
Regina Ramanauskienė;
Juozas Vyšniauskas.

Vienos svarbiausių Kaimo reikalų
komiteto narių diskusijų ir sprendimų
priėmimo sritys: melioracija, kelių priežiūra, kelių eismo taisyklės, vandentvarka.
Edvardas Karečka;

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto narių išsamios diskusijos
ir priimami sprendimai dažniausiai yra
susiję su socialinės apsaugos sistema,
kuri apima 8 socialinės rizikos grupes:
liga, neįgalumas, senatvė, našlystė,
šeima-vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis.

Lina Latakienė;

Komiteto nariai:

Bronislovas Stasiulis;

Antanas Donėla;

Adomas Statkus;

Daiva Budrienė;

Rimantas Urniežis;

Jolanta Kidykienė;

Stasys Vainoras;

Vincas Jablonskis.

Komiteto nariai:

Algerdas Rozga.
Vienos svarbiausių Kontrolės komiteto narių diskusijų ir sprendimų priėmimo sritys: ilgalaikės paskolos, lėšų paskirstymas, finansiniai auditai, techninis aptarnavimas, finansiniai veiklos rezultatai.
Komiteto nariai:
Stasys Vainoras; Daiva Budrienė; Bronislovas Anužis; Vytautas Būtė; Edvardas Karečka.
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Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai

Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto
narių išsamios diskusijos ir priimami
dažniausiai
yra susijętarybos
su
T10-1sprendimai
Dėl Skuodo
rajono savivaldybės
veiklos reglamento patvirtinimo
savivaldybės biudžeto paskirstymu,
Patvirtinta
nauja Skuodo
rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamenmokesčiais,
paslaugų
kainomis.
to) redakcija. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
Komiteto
nariai:
pakeitimai,
kuriais
vadovaujantis turėjo būti atlikti atitinkami pakeitimai Reglamente. Atsižvelgiant į
teisės aktų reikalavimus, patvirtinti šie pakeitimai Reglamente:

Liudvikas Žukauskas;

- komitetų darbe patariamojo balso teise galės dalyvauti ne tik visuomenės atstovai – se-

Dovydas Būtė;
niūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai, bet ir išplėstinės sueigos seniūnaičių sueigos deleguoti
atstovai.
Šie atstovai
taip pat galės būti Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais;
Vytautas
Būtė;

- išplėstinės
seniūnaičių sueigos sprendimai turės būti vertinami Reglamento nustatyta
Ignas
Jonušas;
tvarka kompetentingos savivaldybės institucijos;

Stanislovas Martinkus;

- įtraukta nuostata, kad Tarybos nariui skiriama išmoka gali būti naudojama ne tik kanceliaAlvydas
Sėdžius.
rijos, pašto,
telefono,
interneto ryšio, transporto, bet ir biuro patalpų nuomos išlaidoms padengti;
- nustatyti Kontrolės komiteto įgaliojimai ir nustatyta atsiskaitymo už savo veiklą Savivaldybės
Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto
tarybai tvarka.

narių išsamios diskusijos ir priimami
sprendimai
dažniausiai
yra
susiję su
Atsižvelgus į Vyriausybės
atstovo Klaipėdos
apskrityje
pasiūlymą,
Reglamente detaliau aptarta,
savivaldybės
biudžeto
paskirstymu,
kas yra laikoma Tarybos nario dalyvavimu Savivaldybės tarybos posėdyje, nustatyta, kad dalymokesčiais,
kainomis.
vaujančiais posėdyje laikomi
tie Tarybospaslaugų
nariai, kurie
priimant konkretų sprendimą elektroninėje
balsavimo sistemoje užsiregistravo paspausdami mygtuką „dalyvauju“.

Komiteto nariai:

Atsižvelgus į Tarybos narių prašymus taip pat patikslinta, kad Tarybos nariai gali būti atleidžiami
Liudvikas Žukauskas;
nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, kai
atlieka su Tarybos veikla Dovydas
susijusius darbus,
Būtė; t. y. Tarybos veiklos ataskaitų pristatymų, oficialių
renginių ir susitikimų su rinkėjais, komandiruočių ir deleguotų funkcijų vykdymo asociacijose metu.

Vytautas Būtė;

Atsižvelgus į Komisijos Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamentui rengti pasiūlymą, paIgnasmetu
Jonušas;
tikslintias reikalavimas posėdžių
kalbėti žemaičių tarme. Siūlyta nustatyti, kad posėdžių metu
būtų vartojama valstybinė Stanislovas
kalba arba žemaičių
tarmė.
Martinkus;

Alvydas
T10-11 Dėl Skuodo rajono
R. Sėdžius.
Granausko viešosios bibliotekos Gėsalų, Luknių,
Nausėdų, Notėnų ir Rukų filialų veiklos nutraukimo
Atsižvelgiant į 2018 m. sausio 8 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos raštą Nr. (1.9)-R2-2 „Dėl Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių-filialų skaičiaus ir jų išdėstymo“, siūlyta optimizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko
viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių-filialų tinklą, panaikinant Gėsalų, Luknių, Nausėdų, Notėnų ir Rukų filialus. Vietoje filialų veikia knygų išdavimo punktai, kuriuose pagal poreikį teikiamos
ir kitos kultūros, švietimo, socialinės sferos paslaugos. Filialus siūlyta naikinti dėl rajono gyventojų
ir bibliotekos filialų lankytojų skaičiaus sumažėjimo.

T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo
Bendra lėšų suma reikalinga Strateginiame veiklos plane numatytiems tikslams įgyvendinti sudaro: 2018 m. – 24 101,1 tūkst. Eur (iš savivaldybės biudžeto 17 715,3 tūkst. Eur), 2019 m. – 22
773,2 tūkst. Eur (iš savivaldybės biudžeto 16 637,3 tūkst. Eur), 2020 m. – 20 852,9 tūkst. Eur (iš
savivaldybės biudžeto 16 186,5 tūkst. Eur).
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T10-20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
Nuspręsta tvirtinti:
Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas – 16 496,1 tūkst. Eur, skolinimosi
pajamas projektams finansuoti – 374,2 tūkst. Eur, metų pradžios likutį – 845 tūkst. Eur (pridedama); Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimus pagal asignavimų valdytojus,
programas ir finansavimo šaltinius –17 715,3 tūkst. Eur, iš jų paskoloms grąžinti – 374,2 tūkst. Eur
(pridedama); Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų pajamas pagal asignavimų valdytojus – 262,1 tūkst. Eur (pridedama); Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartines
lėšas – 144,8 tūkst. Eur.

T10-23 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
Siekiant išlaikyti finansavimo kontrolę, Skuodo Meno mokyklos pareigybių skaičius tvirtinamas
kartu su mokytojais, nes darbuotojų išlaikymo išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto
lėšų (išskyrus 3,95 pareigybes, išlaikomas iš mokinio krepšelio rezervo lėšų). Pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, mažėjo: Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje – 2 pareigybės,
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje – 1,5 pareigybės, Skuodo rajono Barstyčių pagrindinėje mokykloje – 1,85 pareigybės, Skuodo meno mokykloje – 0,1 pareigybės. Kitose švietimo įstaigose
pareigybių skaičius didėja: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje – 0,75 pareigybės, Skuodo
Bartuvos progimnazijoje – 2,75 pareigybės, Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje – 1,25 pareigybės, Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokykloje-daugiafunkciame centre – 0,25 pareigybės, Skuodo rajono pedagoginėje psichologinėjė tarnyboje – 0,1 pareigybės.

T10-62 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nustatyta, kad Garbės piliečio kandidatūras svarsto ir sprendimus priima Skuodo rajono savivaldybės taryba. Anksčiau kandidatūras svarstydavo Garbės piliečio vardo suteikimo komisija,
vėliau – Kultūros ir meno taryba. Taip pat pakeistas kandidatūrų pateikimo terminas, t. y. asmenis
Garbės piliečio vardui suteikti bus galima siūlyti kiekvienais metais iki balandžio 1 d.

T10-154 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras įgyvendindamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų)
įsigijimas“, projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, nupirko M2 klasės „Iveco Daily 50C15“ ir
„Volkswagen Crafter“ mokyklinius autobusus, kurie Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19
d. įsakymu Nr. V-582 paskirti Skuodo Bartuvos progimnazijai „Iveco Daily 50C15“ (atsiėmimo data
2018 m. rugpjūčio 28–30 d.) ir Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijai „Volkswagen Crafter“ (atsiėmimo data 2018 m. lapkričio 28–30 d.).

T10-157 Dėl pavedimo UAB „Skuodo vandenys“ vykdyti naują ūkinę veiklą
UAB „Skuodo vandenys“ įsigijo vandens telkinių valymo valtį, skirtą augalų vandens telkiniuose išpjovimui ir priekabą valties gabenimui, kad galėtų teikti vandens telkinių valymo paslaugas.
Anksčiau savivaldybės patikėti naują ūkinę veiklą jau veikiančioms savo bendrovėms galėjo tik
gavusios Konkurencijos tarybos leidimą. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR vietos savivaldos
įstatymo (toliau – Įstatymo) pataisos, kuriomis suteikiama daugiau laisvės savivaldybėms priimant
sprendimus dėl pavedimų veikiančioms savo bendrovėms vykdyti naują ūkinę veiklą.
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T10-180 Dėl biudžetinės įstaigos Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro kūrimo
Nuo 2018-07-01 pasikeitus Buhalterinės apskaitos įstatymo bei LR Vyriausybės nutarimo „Dėl
Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatoms, centralizuotai tvarkomų biudžetinių įstaigų apskaita gali būti tvarkoma tik
tam tikslui įsteigtoje biudžetinėje įstaigoje.

Dažnai Tarybos posėdžiuose priimami sprendimai dėl nuostatų, tvarkos aprašų patvirtinimo, įkainių nustatytmo, veiklos ataskaitų, prioritetinių rajono vietinės
reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo, socialinių būstų pirkimo, gatvių pavadinimų keitimo, leistino pareigybių skaičiaus ir pan.
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Mero institucija – atvira visuomenei
Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas, siekdamas veiklos
skaidrumo, betarpiško ryšio su rajono
gyventojais, nuolat organizuoja susitikimus, priima gyventojus ir išklauso jų
pozicijas įvairiais klausimais, nagrinėja prašymus, iškilus nesklandumams
su visuomene bendrauja atsakydamas
į elektroniniu paštu, telefonu, internetu
pateikiamus paklausimus.

2018 m. Skuodo rajono savivaldybės meras Skuodo rajonui atstovavo:
Latvijos ir Lietuvos Interreg V-A 2014–
2020 metų programos priežiūros komitete;
Klaipėdos regiono plėtros taryboje;
Klaipėdos regiono integruotų teritorijų
vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje;
asociacijoje „Klaipėdos regionas“.
Skuodo rajono savivaldybės meras sprendimus įformina potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą
kompetenciją Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas
2018 metais pasirašė 238 potvarkius.
Veiklos
Užregistruoti
projektai
organizavimo
klausimais

45

2018 m. meras Petras Pušinskas
priėmė

478
gyventojus

Dalyvavo susitikimuose rajono seniūnijose, kaimuose, bendruomenėse, įstaigose, įmonėse.
Spręsti gyventojams aktualūs klausimai: kelių būklės problemos, sveikatos priežiūros paslaugų problemos, gatvių apšvietimo, socialinio
būsto, socialinės paramos, susisiekimo problemos.

2018 m. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas pirmininkavo:
Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijai;
Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamento komisijai;
Skuodo rajono savivaldybės
įvaizdžio komisijai.

Personalo
klausimai

Atostogos,
komandiruotės

53

140
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Dalyvavimas pasitarimuose, susitikimuose, sprendimų ieškojimas, ryšių plėtojimas
2018 m. sausio 9 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovė Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė. Susitikimo metu kartu su Skuodo rajono savivaldybės vadovais
aptartos verslo plėtros ir verslumo skatinimo galimybės Skuodo rajone, analizuotos problemos,
su kuriomis dažniausiai susiduria Skuodo rajono verslininkai, ieškota sprendimų, kaip sudominti
verslininkus investuoti ir pradėti veiklą rajone.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Ramanavičius, surinkęs visą informaciją apie rajone esančius laisvus valstybinės žemės sklypus, tinkančius
investicijoms, ją pateikė VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovei Viktorijai Jakubauskytei-Andriulienei.
Pristatė objektus, aptarė jų privalumus, nurodė, ką dar reikėtų patobulinti.
Detali informacija apie objektus bus paskelbta VšĮ „Versli Lietuva“ duomenų bazėje. Įprastai šie
duomenys pateikiami potencialiems investuotojams. Ši informacija taip pat pateikiama Skuodo
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt skiltyje „Verslininkams“.

2018 m. sausio 12 d. Skuodo rajono
savivaldybėje Savivaldybės mero Petro
Pušinsko iniciatyva vyko Savivaldybės
vadovų susitikimas su verslo įmonių –
samdančių rajono gyventojus, teikiančių
paslaugas rajono gyventojams – atstovais.
Pasidalinti pasiūlymais, pastebėjimais ir pastabomis dėl verslo plėtros
rajone atvyko UAB „Deligna“, UAB „Pajūrio liūtas“, UAB „Biuro“, UAB „Žemaičių virvės“, UAB „Mažeikių rugelis“, UAB
„Sakuona“ ir UAB „Klaipėdos aerouostas“ įmonių atstovai.
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2018 m. sausio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės vadovai – Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos direktorius Kazys
Viršilas – kartu su Lietuvos Respublikos
Seimo nare Levute Staniuviene sprendė
gyventojams aktualius sveikatos apsaugos,
kelių infrastruktūros ir ugniagesių gelbėjimo
darbų klausimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vidaus reikalų
ministerijoje, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

2018 m. kovo 1 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos direktorius Kazys
Viršilas kartu su Savivaldybės administracijos specialistais Skuodo rajono gyventojams aktualius švietimo ir mokslo, aplinkos
apsaugos, kelių infrastruktūros, visuomeninių pastatų renovacijos, gatvių apšvietimo
sistemos, verslo plėtojimo klausimus sprendė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijoje, Aplinkos ministerijoje, Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijoje ir Viešųjų investicijų plėtros agentūroje.

Skuodo rajono savivaldybės mero iniciatyva 2018 m. balandžio 27 d. Skuodo meno mokykloje
organizuota verslo konferencija „Smulkusis verslas Skuodo rajone: galimybės ir perspektyvos“.
Joje dalyvavo verslo srities ekspertai, ne vienus metus sėkmingai vystantys smulkųjį verslą vietos
verslininkai, verslo klausimais fizinius ir juridinius asmenis konsultuojantys specialistai. Konferencijos metu pranešta, kad Skuodo rajono savivaldybė pradedantiems verslą ir planuojantiems verslo
plėtrą skiria 30 tūkstančių eurų. Lyginant su 2017 metais, skiriama suma išaugo net 10 kartų.

Voznesensko miesto tarybos kvietimu
2018 m. gegužės 17–20 dienomis Skuodo
rajono savivaldybės delegacija dalyvavo
Voznesensko miesto šventėje. Oficialaus vizito metu pasirašyta Skuodo rajono savivaldybės ir Voznesensko miesto savivaldybės
bendradarbiavimo sutartis. Sutartimi siekiama plėsti dalyvavimo tarptautiniuose projektuose galimybes, bendradarbiauti plėtojant
motobolo veiklą, organizuoti bendras vaikų
užimtumo stovyklas, dalinantis turima įvairiapuse patirtimi.
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2018 m. birželio 11–12 dienomis Lenkijos komunų asociacija ir Europos solidarumo centras
Gdanske organizavo projekto „Umbrella“ informacinį renginį. Jame dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė ir Skuodo savišvietos klubo atstovė Kristina Nikartienė. Renginio dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos turėjo galimybę aptarti Pietų Baltijos regiono perspektyvas,
plėtoti diskusijas apie tvarų turizmą, transportą, ekologiškų technologijų skatinimą regione, darbuotojų kvalifikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžių didinimą, inovacijų ir verslumo projektų skatinimą.
Projektu „Umbrella“ siekiama Pietų Baltijos regiono nedideles savivaldybes, nevyriausybines
organizacijas ir kitas vietos / regionines organizacijas įtraukti į dabartinius tarpvalstybinio bendradarbiavimo tinklus. Renginio metu svarstyta galimybė Skuodo rajono savivaldybei bendradarbiauti
su Švedijos savivaldybėmis transporto ir tvaraus turizmo srityse.

2018 m. birželio 21 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas lankėsi
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (toliau
– LAKD), kurioje kartu su laikinai LAKD direktoriaus pareigas einančiu Vitaliju Andrejevu aptarti aktualūs Skuodo rajono kelių
būklės klausimai: dėl kelio Nr. 3717 Notėnai–Vindeikiai–Prialgava ruožų nuo 0,489
km iki 2,819 km ir nuo 3,887 km iki 5,790
km asfaltavimo; dėl tilto remonto kelyje Nr.
169 Skuodas–Plungė per Apšės upę; dėl
transporto priemonių, vežančių viršsvorius,
kelyje Nr. 196 Skuodas–Plungė; dėl Vilniaus
gatvės Skuodo mieste remonto; dėl kelio Nr.
169 Skuodas–Plungė remonto (nuo Bartuvos gatvės Skuodo mieste iki Udralių gyvenvietės).

2018 m. rugpjūčio 8 d. vyko Skuodo rajono savivaldybės vadovų ir Savivaldybės administracijos
specialistų pasitarimas dėl investicinių projektų
vykdymo, šių projektų eigos. Susitikime aptarti
projektų dokumentų pateikimo ir įgyvendinimo terminai. Dar kartą tikslintasi, kiek savivaldybės lėšų
šiemet prireiks sklandžiam projektų vykdymui.
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2018 m. rugpjūčio 17 d. Skuodo rajono savivaldybės atstovai lankėsi Molėtų rajono savivaldybėje. Ten vykta, siekiant pasidalinti visapusiška darbo organizavimo patirtimi tarp savivaldybių,
kurios pagal gyventojų skaičių yra panašios. Susitikime pristatyta savivaldybių geroji patirtis, darbo
praktika ir aptartos problemos, reikalaujančios operatyvių ir efektyvių sprendimų.

2018 m. rugsėjo 25 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos galiūnų federacijos atstovas. Su juo tartasi dėl galimybės Skuodo rajone Lietuvos galiūnų komandinį čempionatą kitais
metais organizuoti Skuodo šventės metu. Svečias iš Lietuvos galiūnų federacijos patikino, kad ši
idėja gali būti įgyvendinama.
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Skuodo miesto parko atnaujinimo darbų pabaiga pažymėta itin iškilmingai – 2018 m. spalio 31
d. Skuodo parko saloje Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, Skuodo miesto seniūnijos atstovai
kartu su garbingu svečiu – Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje Shiro Yamasaki, atvykusiu susipažinti su Skuodo kraštu, – sodino sakuras. Iš viso pasodinta 40 sakurų sodinukų. Tai gražus bendradarbiavimo, draugystės, ryšių palaikymo simbolis.

2018 m. gruodžio 18 d. Skuodo rajono savivaldybėje sulaukta ypatingų svečių – pagal Europos
savanorių programą į Skuodo rajoną atvykusių savanorių iš Ispanijos, Vokietijos ir Prancūzijos.
Savanoriai pasidalijo savo įspūdžiais apie Skuodo rajoną, papasakojo, kokius kultūrinius, socialinius, jaunimo politikos, švietimo sistemos skirtumus pastebi tarp savo šalių ir Lietuvos.
Savanorių sulaukė Skuodo Pranciškaus Žadeikio ir Mosėdžio gimnazijos, Skuodo atviras jaunimo centras ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka.
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2018 m. birželio 11 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Aleksandrijos
seniūnijos pastate atidarytas naujas VšĮ
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro
medicinos punktas. Skuodo rajono savivaldybė skyrė lėšų medicinos punkto patalpų
įrengimui.

2018 m. liepos 31 d. VšĮ Skuodo greitosios
medicinos pagalbos stočiai buvo perduoti 2
B tipo nauji greitosios medicininės pagalbos
automobiliai „Fiat Ducato“. Automobiliai yra
pritaikyti pacientų pervežimui, pirminei jų
apžiūrai ir būklės stebėjimui. Automobilyje
esanti įranga: automatinė gaivinimo sistema,
stuburo imobilizavimo lenta, paciento transportavimo kėdutė, daugiafunkciniai neštuvai.

Skuodo rajonas neabejotinai turi kuo pasidžiaugti ir didžiuotis! Čia yra tinkamos sąlygos verslo
kūrimui ir jo plėtojimui. Tai patvirtina 2018 m. lapkričio 9 d. Ylakių seniūnijoje, Stripinių kaime, įvykęs naujų, vienų moderniausių visoje Lietuvoje paukštyno patalpų atidarymas. Pasak uždarosios
akcinės bendrovės „Mažeikių rugelis“ vadovo Vidmanto Jonikos, vienoje paukštidėje bus laikoma
apie 160 tūkst. dėsliųjų vištų. 17 ha žemės sklype tokių paukštidžių ateityje bus 5.
Kad investicijos būtų sėkmingos, Skuodo rajono savivaldybė taip pat prisidėjo – išasfaltuotas
kelias šalia Ylakių paukštyno.

2018 m. lapkričio 5 d. susitikti su Skuodo rajono gyventojais, aptarti jiems aktualių
klausimų, pasižiūrėti, kaip darbai organizuojami rajono įstaigose ir verslo įmonėse, atvyko Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis ir jį lydėjusi komanda.
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Personalas

Administracijoje patvirtintų
pareigybių skaičius

2019 m.

2019 m.

147,25

79

2018 m.

2018 m.

161,25
2017 m.

Administracijos padaliniai

2019 m.

2018 m.

17

18

174,5

valstybės
tarnautojai

dirbantys
pagal darbo
sutartis

2016 m.

171,5

Konkursai 2018 m.
Įstaigų
vadovų

valstybės
tarnautojai

dirbantys
pagal darbo
sutartis

3

13

3

92

Administracijos darbuotojų
(etatų) skaičius

2017 m.

114
2016 m.

2019 m.

2019 m.

61

18

2018 m.

2018 m.

65

27

2017 m.

2017 m.

88

28

2016 m.

2016 m.

73
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Pokyčiai
Pasikeitus Valstybės tarnybos įstatymui,
dalis pareigybių buvo keičiamos į valstybės
tarnautojų ir atvirkščiai – valstybės tarnautojų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
Seniūnijų 12 socialinių darbuotojų (darbui
su socialinės rizikos šeimomis) perkelti į
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą.
Įsteigta biudžetinė įstaiga Skuodo rajono
biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
tvarkymo centras, į kurią perkelta 10 darbuotojų.
Mosėdžio seniūnijoje 2018 metais įvykdyti struktūriniai pokyčiai. Seniūnijoje liko
dirbti 2 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Suteikta teisinių
konsultacijų

357

96
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Įregistruoti civilinės būklės aktų įrašai
Civilinės būklės akto pavadinimas

Civilinės būklės aktų
įrašų papildymas,
pakeitimas, ištaisymas
Dėl vardo,
pavardės
Dėl kitų
ar tautypriežasčių
bės pakeitimo
10
74

Gimimas

Santuoka

Santuokos
nutraukimas

119

47

37

286

49

10

2

2

-

-

-

40

-

-

-

-

168

97

39

288

84

Registravimas
Užsienio valstybėje sudarytų
aktų įtraukimas į
apskaitą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta
tvarka sudarytų
santuokų įtraukimas į apskaitą
Iš viso:

Mirtis

Vidaus auditas
Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba dirbo
pagal metinį vidaus audito planą, kuris buvo
suderintas su Savivaldybės administracijos
direktoriumi. Svarbu paminėti, kad Savivaldybės administracijos direktorius nedarė jokios
įtakos planuojamiems ir atliekamiems auditams ir pateikiamiems vidaus audito rezultatams.

Vadovaujantis teisės aktais, buvo
atliekami vidaus auditai, konsultuojami Savivaldybės administracijos ir
minėtų organizacijų vadovai ir darbuotojai vidaus kontrolės ir vidaus
audito klausimais.

2018 m. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas atliko 4 vidaus auditus:

Skuodo meno mokyklos veiklos ir valdymo vidaus auditas;
Skuodo rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas už 2017 m. II pusmetį;
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro veiklos ir valdymo vidaus auditas;
Skuodo rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas už 2018 m. I pusmetį.
2018 M. Skuodo rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie
būtų nagrinėjami teisėsaugos institucijose.
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Kultūra
Kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo projektams konkurso būdu buvo skirta 25 000
Eur.
įsisavintos visos lėšos
Gauta paraiškų

Finansavimas
skirtas

46
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Nemaža dalis projektų dedikuota Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Vieni iš jų: VVG
projektas „100 metų Lietuvai, 100
žingsnių aplink Skuodą“ (suorganizuotas žygis Skuodo rajone),
asociacijos Skuodo savišvietos
klubo projektas „Šimtmečio idėjos
Skuodui“ (jį vainikavo filmas apie
Skuodo kraštą ir jo žmones), Lietuvos pensininkų sąjungos Skuodo bendrijos „Bočiai“ projektas
„Draugystės vainikas – šimtmečiui“ (pasodinta 100 rožių Skuodo
miesto parke).
Nemažai projektų skatina bendravimą tarp įvairaus amžiaus
grupių dalyvių, daug veiklų, susijusių su tradiciniais amatais, vietine
kultūra. Taip saugomos ir puoselėjamos tradicijos.
Iniciatyvos
Organizacijos, įstaigos, asociacijos, bendruomenės puošė eglutes, kurios buvo puikus papuošimas pagrindinei Skuodo miesto
elgei.
Piniginiais prizais apdovanoti
gražiausiai Kalėdoms ir šimtmečiui papuoštų vitrinų ar teritorijų
šeimininkai.

Projektai
Asociacija „Klaipėdos regionas“ kartu su visomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis nuo 2017 metų pradžios
įgyvendina projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ .
Projekto metu kuriami, plėtojami ir aktyviai reklamuojami
regioniniai turizmo produktai, skatinantys jūrinio ir ekologinio (tvaraus) turizmo plėtrą. Projekte nemažai dėmesio
skiriama ir Skuodo rajono turistinių objektų viešinimui.
Atsižvelgiant į unikalų kraštovaizdį bei išskirtines Skuodo
ir Kretingos rajonų bei Palangos miesto lokacijas, suformuotas „laukinio“ turizmo maršrutas „Angamtiniai peizažai“, kurį
bus galima įveikti pėsčiomis, dviračiu ir kitomis transporto
priemonėmis

6 348,67 Eur
Skuodo rajono savivaldybės prisidėjimas

Projektas įgyvendinamas
Tęsiamas bendradarbiavimas partnerio teisėmis su
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (pagrindinis
partneris) dėl projekto „Savivaldybes jungiančių trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Bus
įrengti kelio ženklai, informaciniai stendai, kryptrodės,
nuorodos į lankytinus objektus Skuodo rajone.

52 296,19 Eur
44 451,79 Eur

7 844,43 Eur

Europos sąjungos lėšos

Savivaldybės lėšos

Projektas įgyvendinamas

Išleista: pakartotas nuotraukų albumo „Skuodo kraštas – gamta ir žmonės„ (300 vnt., jų kaina
siekė apie 1 900 Eur); nauja reprezentacinė knyga-fotoalbumas „Tai Žemaitija ir Lietuva“ (200 vnt.,
jų kaina siekė apie 3 000 Eur). Reprezentacinės lėšos išleistos ir suvenyrams.
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Skuodo miesto šventės metu už
užimtumo skatinimą, darbo vietų
kūrimą, bendrystės jausmo sklaidą
Skuodo rajono garbės piliečio vardas suteiktas Edvardui Karečkai.

Skuodo mieste vietos gyventojai ir svečiai
mėgavosi kiekvienais metais rengiama miesto
švente. Skuodo miesto šventė pasižymėjo kultūrinių, sportinių, pramoginių renginių gausa.

2018 metais tradiciškai dalyvauta parodose:
Adventur ir Balttour.
Vyko senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „Apuolė“, kuriame buvo demonstruojama IX a. kuršių ir vikingų amatai, žaidimai,
kovos, skambėjo archajinė muzika.
Skuodo miesto turgaus aikštėje vyko rudens šventė „Skouda boužės juomarks“. Visi atvykę į šventę turėjo iš ko rinktis: buvo galima įsigyti įvairios žemės ūkio produkcijos, maisto
gaminių, tautodailės ir amatų dirbinių. Seniūnijų kiemeliuose buvo galima paskanauti įvairių
patiekalų ir pasigrožėti rudeninėmis dekoracijomis.
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Socialinė parama
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams nuo 2020 metų gali būti teikiama tik
bendruomeniniuose vaikų globos namuose
(toliau – BVGN). Esminis reikalavimas BVGN
įkūrimui, skiriantis juos nuo vaikų socialinės
globos namų, yra tas, kad BVGN steigiami
atskirose gyvenamosiose patalpose (name ar
bute), atskiruose žemės sklypuose (išskyrus
daugiabutį gyvenamąjį namą). Visi kiti Socialinės globos normų reikalavimai, nustatyti
BVGN, vienodai taikomi ir vaikų socialinės
globos namams.

Siekiant, kad vaikai galėtų augti savo
biologinėje šeimoje, stiprinamas darbas su
šeimomis. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui nuo 2018 07 01 pavesta vykdyti
atvejo vadybos funkciją.

Rezultatas
Kreiptasi į Socialinės apsaugos ir darbo
ministrą Liną Kukuraitį. Jis patikino, kad bus
ruošiami atitinkami teisės aktų pakeitimai, kuriais vadovaujantis vaikai iš Barstyčių vaikų
globos namų nebus perkeliami į bendruomeninius vaikų globos namus. Taip nuspręsta,
nes Barstyčių vaikų globos namų pastatas
renovuotas, jame veikla organizuojama pagal
bendruomeninių vaikų globos modelį.

Vaikų skaičius vaikų globos namuose mažėja.
Barstyčių vaikų globos
namuose
VšĮ. Skuodo globos namų
Mosėdžio bendruomeninių
vaikų globos namų
padalinyje

16
10

2018 metais paslaugas teikė
2 budintys globotojai (buvo globojami 3 vaikai) jiems iš savivaldybės
biudžeto buvo mokamas mėnesinis atlyginimas. 31 globėjui buvo
mokamos globos išmokos už globojamus vaikus šeimose.

Įdarbinti du atvejo vadybininkai
Nuo 2018 10 01 socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis perkelti iš seniūnijų į Centrą,
kad kartu su atvejo vadybininkais būtų geriau
organizuojama šeimoms pagalba.

2018 metais skirta
ir mokėta 31 rūšies
pašalpa

4 912 8902 Eur
Visų socialinių pašalpų, išmokų,
kompensacijų suma
Didžiausios sumos išmokėtos šalpos išmokų gavėjams – 2 557 769 eurų (1 785 gavėjams), išmokoms vaikams – 1 473 667 eurų,
(5 031 vaikui), socialinių pašalpų gavėjams –
563 648 eurų (1 195 gavėjams), būsto šildymo kompensacijoms – 263 239 eurų (1 264
gavėjams).
Vienkartinės pašalpos gaisro, stichinės
nelaimės, ligos, operacijos ir kitais atvejais
paskirtos 97 asmenims (14 070 eurų). Vienai
šeimai gaisro atveju skirta 1 000 eurų iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo
fondo.
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58 socialiai remtiniems asmenims prijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų išlaidų
kompensavimui buvo skirta 14 400 eurų.
Išmokėta 301 laidojimo pašalpa (91 504
eurų).
581 mokiniui skirta pašalpa mokinio reikmenims įsigyti už 33 117 eurų, nemokamu mokinių maitinimu pasinaudojo 667 mokinys už
133 151 eurų.
Apmokėtos 13 asmenų kredito išlaidos.
Kreditai paimti daugiabučiui namui atnaujinti ir
palūkanų apmokėjimui (5 335,22 eurų).
2018 metais 3 neįgaliųjų (2 suaugusiųjų ir 1
vaiko) būstų ir aplinkos pritaikymui pagal poreikius buvo skirta 11 117,04 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos - 8 210,30, savivaldybės
biudžeto lėšos - 2 906,74 Eur.
Iš viso 122 Skuodo rajono senyvo amžiaus
ir neįgalūs asmenys gyvena globos įstaigose.
Tam 2018 metais buvo skirta 529 956 eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

2018 m. gruodžio 4 d. rajono neįgaliesiems
buvo organizuota nemokama išvyka į Vilniuje
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vykusį renginį „Dainuok širdie gyvenimą“,
skirtą paminėti Tarptautinei žmonių su negalia
dienai. Renginio metu rodyta Johano Štrauso operetė „Vienos kraujas“. Tuo pačiu suorganizuota ekskursija po Lietuvos Respublikos
Seimą. Minėtoje išvykoje dalyvavo 8 Skuodo
rajono neįgalieji.

2018 m. gruodžio 3 d. kartu su Skuodo rajono kultūros centru organizuotas renginys
Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti.
2018 m. rugsėjo 28 d. suorganizuotas susitikimas su Šilutės rajono socialiniais darbuotojais ir pasidalinta patirtimi. Susitikimo metu
skaitytas pranešimas „Socialinės paramos
teikimo pokyčiai ir naujų teisės aktų įgyvendinimas. Bendradarbiavimas ir perspektyvos.
Skuodo rajone teikiamų paslaugų apžvalga“.

2018 m. rugsėjo 27 d. kartu su Skuodo socialinių darbuotojų asociacijos taryba organizuota Socialinių darbuotojų dienos minėjimo šventė „Socialinis darbas. Stiprybė vienybėje“.
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Švietimas ir sportas
Kiekvienais mokslo metais švietimo bendruomenei iškyla vis naujų iššūkių.
POKYČIAI
Nuo mokslo metų pradžios įvestas etatinis
mokytojų darbo apmokėjimo modelis.
Nauja mokyklų visos veiklos finansavimo
tvarka.

Gerinant paslaugų prieinamumą buvo surinktos ir bendruomenei išplatintos rajone
teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir
sveikatos priežiūros paslaugos vaikui ir šeimai. Buvo sudaryta Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisija, kuri teikė siūlymus
dėl numatomų šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų, programų ir priemonių.
Parengta paraiška (savivaldybės administracija – kaip partneris) ir gautas finansavimas projektui „Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“, finansuojamam ES lėšomis. Už
48 tūkst. eurų rajono mokyklose atliekami
psichologinio mikroklimato tyrimai, teikiamos
individualios bei grupinės psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugos.

Pakitusios mokyklų tinklo kūrimo taisyklės.
LOPŠELIAI-DARŽELIAI
Švietimo įstaigų vadovų kadencijos.
2018 metų rugsėjo 1 d. mokyklose įdiegtas
EDUKA dienynas ir EDUKA klasė. EDUKA
sistema veikia visose rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei Skuodo vaikų lopšelyjedarželyje.
Dėl kritiškai sumažėjusio mokinių skaičiaus
ir pasikeitusios ugdymo proceso finansavimo
metodikos nuo šių mokslo metų Lenkimų S.
Daukanto mokykloje-daugiafunkciame centre neformuotos 5–10 klasės – Lenkimuose
vykdomos tik ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir pradinio ugdymo programos. Dėl tos pačios priežasties reorganizuota Šačių pagrindinė mokykla į Mosėdžio gimnazijos Šačių
pradinio ugdymo skyrių. Deja, reorganizavus
mokyklą, rugsėjo 1 d. į ją nesusirinko vaikai.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Renata Kilijonienė kartu su Skuodo savivaldybės vaiko gerovės komisija teikė pagalbą
vaikams, jų tėvams, įstaigoms, dirbančioms su
vaikais, įvairiais vaiko gerovės, paslaugų prieinamumo didinimo ir kitais klausimais.

Skuodo rajone beveik visų (99 proc.)
besikreipiančių tėvų vaikai patenka į
darželius. 2018 m. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje buvo įrengtos dvi naujos grupės, Ylakių bei Mosėdžio vaikų
lopšeliuose-darželiuose vasaros mėnesiais atliktas reikalingas remontas,
Savivaldybės administracija rengia dokumentus Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio priestato statybai.

SkirtA 22 000 eurų neformaliojo vaikų švietimo
programoms įgyvendinti.
Vyko 5 vaikų vasaros poilsio stovyklos,
jas organizavo Ylakių gimnazija, Skuodo
Bartuvos progimnazija, Kūno kultūros ir
sporto centras, Skuodo atviras jaunimo
centras bei Skuodo vaikų lopšelis-darželis; įgyvendinta 15 vaikų socializacijos
programų ir 4 pilietinio bei tautinio ugdymo programos.
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2018 m. buvo sėkmingai įgyvendinamas Vaikų neformaliojo švietimo projektas. Savivaldybė šiais metais ir toliau tęsė ES lėšomis finansuojamą projektą
„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

42

38

Akredituotos
NVŠ programos
(14 naujų)

Vykdytos NVŠ
programos

528

56 739 Eur

Skuodo motobolo stadionas
aptvertas nauja tvora ir įrengta nauja įgarsinimo sistema (1
500 eurų).
2018 metais pirmą kartą
Skuode įvyko socialinis projektas – krepšinio diena su profesionalia moterų krepšinio komanda „Kibirkštis“ iš Vilniaus.

Projekte ir įvairiose
neformaliojo švietimo

Įsisavinta

veiklose dalyvavo

Motobolo komanda „Bartuva“ 2018 metais centrinės Europos lygoje iškovojo sidabro
medalius.

vaikų

Skuodo rajone 2018 metais suorganizuota sporto renginių

Atliktas Skuodo mieste
esančios valčių prieplaukos
prie irklavimo bazės kapitalinis
remontas (medžiagos kainavo
1 000 eurų, remontavo patys
darbuotojai).

51
Konkursai, olimpiados, šventės, konferencijos ir kt.

73
Skuodo rajone gausu gabių vaikų ir mokinių,
dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose, varžybose ir pan. Piniginėmis išmokomis paskatinti

65
regiono, šalies bei tarptautinių konkursų nugalėtojai: mokiniai, grupės, komandos, ansambliai.
Barstyčių suaugusiųjų
vaikų globosšvietimas
Neformalusis
namuose
Įvairiausius mokymus rajono gyventojams organizavo Skuodo R. Granausko viešoji biblioteka.

281
Mieste

Kaime

209 72

Dalyvavo rajono gyventojų
mokymuose

Skuodo Pranciškaus Žadeikio
gimnazijos 100 metų jubiliejaus
proga atidengta gimnazijos įkūrėjo lenta.
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Aplinkosauga
Nuo 2018 m. balandžio 16 d.
komunalinių atliekų surinkimo Skuodo
rajono savivaldybės teritorijoje ir jų
transportavimo į atliekų apdorojimo
įrenginius paslaugas pradėjo teikti
konkursą laimėjusi UAB „Ekonovus“.
Naujovės
Naujasis atliekų surinkėjas / vežėjas iš atliekų turėtojų renka ne tik mišrias komunalines atliekas, bet
ir didelių gabaritų atliekas, pagal nustatytą tvarką iš
anksto užsiregistravus kai atliekų surinkėjas/vežėjas
vietiniame laikraštyje paskelbia skelbimą apie numatomą didelių atliekų surinkimą.
22 žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai pastatyti

Planuojama
Skelbti tarptautinį konkursą dėl komunalinių atliekų
sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir
jų vežimo paslaugų pirkimo. Naujasis šių paslaugų teikėjas
individualiais rūšiavimo konteineriais (120 litrų talpos stiklo
pakuotei ir 240 litrų talpos kitai pakuotei) privalės aprūpinti
visas, šių konteinerių neturinčias, individualių namų valdas.
Skuodo rajono savivaldybė dalyvauja projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos
miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Projekto metu planuojama, kad Skuodo mieste bus
įrengta 10 antžeminių ir 18 kombinuotų komunalinių atliekų
surinkimo konteinerių aikštelių. Kombinuotose aikštelėse
bus įrengiami pusiau požeminiai konteineriai mišrioms
atliekoms ir antžeminiai konteineriai pakuočių atliekoms
(atskirai po konteinerį stiklo, popieriaus, plastiko pakuočių atliekoms) rinkti. Antžeminėse aikštelėse bus pastatyti
antžeminiai konteineriai mišrioms atliekoms ir pakuočių
atliekoms (atskirai po konteinerį stiklo, popieriaus, plastiko pakuočių atliekoms) rinkti. Projekto metu taip pat bus
įsigyta 150 vnt. individualių kompostavimo dėžių (konteinerių), kuriuos planuojam pradėti dalinti atliekų turėtojams
šiais metais. Šiais metais planuojams ir nurodytų aikštelių
įrengimas.

individualių namų valdose ir sodų bendrijose: Skuodo mieste J. Janonio (1 vnt.), Vaižganto (2 vnt.), Respublikos (2 vnt.), Stoties skersgatvio (1 vnt.) gatvėse, ties Kęstučio ir Tulpių gatvių susikirtimu (2 vnt.),
Lindos ir J. Pabrėžos gatvių susikirtimu (2 vnt.), Statybininkų ir Pasienio tako gatvių susikirtimu (2 vnt.),
„Skuodo vasara“ (1 vnt.), „Skuodo pavasaris“ (3 vnt.),
„Skuodo dobilas“ (2 vnt.), „Statybininkas“ (4 vnt.) bendrijose.
Skuodo rajone pastatyta 15 tekstilės atliekoms
skirtų konteinerių. 7 Skuodo mieste (Vaižganto g. 27,
Klevų ir J. Chodkevičiaus gatvių sankirtoje, Kęstučio
ir Tulpių gatvių sankirtoje, Vaižganto g. 8, Algirdo
g. 4, Algirdo g. 11, Šatrijos g. 6) ir 8 Skuodo rajono
seniūnijose (Aleksandrijoje, Liepų g. 1, automobilių
stovėjimo aikštelė prie seniūnijos pastato, Barstyčiuose, Skuodo g. 2, prie seniūnijos pastato, Ylakiuose,
Sedos g. 3, prie seniūnijos pastato, vidiniame kieme,
Lenkimuose, S. Daukanto g. 59, automobilių stovėjimo aikštelėje prie seniūnijos pastato, Mosėdyje,
Šačių g. 7, šalia antrinių žaliavų, pakuočių atliekų
surinkimo konteinerių, Notėnuose, Notės g. 30, prie
seniūnijos pastato esančių atliekų surinkimo konteinerių, Daukšiuose, Mosėdžio g. 36, prie parduotuvės esančiame kieme, Šatėse, Beržo g. 1, prie seniūnijos pastato esančių atliekų surinkimo konteinerių).

Akcijos
2018 m. birželio 7 d. buvo organizuota akcija, kurios
metu iš Skuodo rajono savivaldybės gyventojų buvo
nemokamai renkamos šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos atliekos: automobilių akumuliatoriai, automobilių
amortizatoriai, automobilių kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva, baterijos (galvaniniai elementai), padangos.
2018 m. balandžio 21 d. vykdyta akcija „DAROM 2018“.
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2018 m. Savivaldybės administracija, pasinaudodamaPlanuojama
gaunama dotacija iš Aplinkos
projektų valdymo agentūros, organizavo
asbesto turinčių gaminių atliekų (asbestinio
šiferio) surinkimą iš individualių ir visuomeninės paskirties pastatų savininkų.
Daugiausia kreipėsi fiziniai asmenys ir tik
trys prašymai buvo gauti iš visuomeninės
paskirties pastatų savininkų.

Išvežta

Bus išvežta

60 t

23 t

60 ton.

2018 m. Skuodo miesto ir Mosėdžio seniūnijose vykdyti Invazinių Lietuvoje rūšių
sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio)
kontrolės įgyvendinimo (naikinimo) darbai.
2018 m., atliekant vandens telkinių priežiūrą, pjautos vandenžolės Bartuvos upės
atkarpoje Skuodo mieste ties globos namais, taip pat Gėsalų II ir Mosėdžio II tvenkiniuose.

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-628 patvirtintą nauja redakcija Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2018 metų
planą, į Skuodo rajono savivaldybės
teritorijoje esančius valstybinės reikšmės vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
2018 metais valstybės ir Savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis įžuvinta:

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-189 patvirtintą Žuvų ir vėžių
įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2018 metų planą, į Skuodo rajono
savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės reikšmės vandens telkinius, į
kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2018 metais įžuvinta:

4margųjų
000

upėtakių jauniklių
luobos upė

margųjų
upėtakių jauniklių

Šatos upė

50

60

dvivasarių baltųjų amūrų

410

5600

šiųmečių lydekų

šiųmečių lydekų

šiųmečių lydekų

Šauklių I tvenkinys

Kernų tvenkinys Mosėdžio I tvenkinys

4 000

Šauklių I tvenkinys

300

420

110

dvivasarių margųjų plačiakakčių
ir dvivasarių baltųjų amūrų

šiųmečių lydekų

šiųmečių lydekų

Skuodo tvenkinys

Mosėdžio II tvenkinys

Mosėdžio II tvenkinys
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Civilinė sauga
Per CVP IS paviešintos

5

sutartys

Šiais metais Afrikinio kiaulių maro temai buvo skirta labai
daug dėmesio todėl, kad maras užfiksuotas visai netoli (apie
13 km nuo Skuodo) Skuodo rajono. Organizuoti:
1. Savivaldybės darbuotojų, valstybės tarnautojų civilinės
saugos mokymai Afrikinio kiaulių maro tema;
2. Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos
Afrikinio kiaulių maro tema „Afrikinis kiaulių maras pil. Vardenio Pavardenio kiaulių laikymo vietoje“.

Atlikta pirkimų

10
Sudaryta nauja mirusiųjų palaikų pervežimo sutartis, pagal
kurią nesant mirusiųjų
asmenų giminių, kurie galėtų pasirūpinti
mirusiuoju,
palaikai
pervežami teisės medicinos
patologinės
anatomijos tyrimams
arba teisės medicinos ekspertizei atlikti.
Sutarties vykdytojas
UAB „Snieguolės paslaugų centras“.
Svarbi sutartis – sirenų modernizavimo
darbų sutartis. Pagal šią sutartį UAB „Ratalė“ įsipareigojo atlikti Skuodo rajono savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos
sirenomis modernizavimo darbus, įdiegiant
GSM ryšio valdymą iš vieno numerio. Modernizacijos dėka visos (11 vnt.) sirenos bus
įjungiamos iš vieno numerio. Tikimasi, kad
tai leis kokybiškiau ir geriau atlikti Gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimą įjungiant
sirenas.

2018 metais Skuodo rajono savivaldybės administracija organizavo Skuodo
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų ir meno mokyklos mokinių piešinių ir plakatų konkursą „Būkime saugūs
– 2018“. Nugalėtojų piešiniais iliustruotas
2019 metų civilinės saugos kalendorius.
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Paveldosauga
Kultūros paveldo departamentui dėl piniginės paramos kultūros
paveldo objektų priežiūrai pateiktos 3 paraiškos.
Ylakių Viešpaties Apreiškimo
Švč. M. Marijai bažnyčios (
u.k. 16055) bokštų ir karnizų
tvarkybos darbų finansavimui
– prašyta 87 000,00 eurų.
Mosėdžio Šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčios statinių
komplekso klebonijos pastato
(u. k. 11171) tvarkybos ir remonto darbų projekto parengimas – paprašyta 25 000,00
eurų.

Projektai
Įgyvendinant Apuolės piliakalnio projektą „Apuolės
valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esančių vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“, nupirkti archeologiniai tyrinėjimai, techninė priežiūra, rangos darbai. Finansavimas 100 procentų gautas iš Valstybės
saugomų teritorijų tarnybos. Darbai bus pabaigti 2019
metais.

192 750,94 Eur
Darbų finansavimo suma

Skuodo evangelikų liuteronų
bažnyčios (u. k. 1596) tvarkybos ir remonto darbų projekto
parengimas – paprašyta 10
500, 00 eurų.

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai
bažnyčiai parengtas projektas – Bokštų ir karnizų
tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) architektūriniai (natūralūs ir konstrukciniai) tyrimai, projektiniai
pasiūlymai.

1 340 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos

17 020 Eur
Kultūros paveldo departamento, Šventojo
sosto rėmimo programos lėšos
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Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso
varpinės (u. k. 29932) tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas.

2 420 Eur
Religinių bendruomenių iniciatyvų dalinis
finansavimas

Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso
varpinėje (u. k. 29932) – pravedžiota nauja elektros
instaliacija.

1 580 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos (Religinių bendruomenių iniciatyvų dalinis finansavimas)

203,87 Eur
Lenkimų parapijos lėšos

Šačių parapijos namų stogo dangos keitimas.

6 000 Eur
Religinių bendruomenių iniciatyvų dalinis
finansavimas
Šačių parapijai skirti 5 793 eurai trinkelių įsigijimui.

Atnaujintas Lenkimų Šv. Onos bažnyčios fasadas.

21 660, 38 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos

2 000 Eur
Lenkimų parapijos lėšos

Simono Daukanto gimtinės šulinio atnaujinimas,
sodybos maketo atnaujinimas, naujų suoliukų gamyba.

Pastatyti informaciniai ženklai

7
Apuolės akmens su dubenėliais ir ženklais, Viršilų akmens,
Apuolės kapinyno, Mockaičių akmens „Pikčiaus kūlis“, Šauklių senovės kulto vietos akmens, Šauklių
senovės kulto vietos akmens su
plokščiadugniu dubeniu, Erslos akmuo su plokščiadugniu dubeniu.

2 140 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos

Atnaujinta

Lenkimų seniūnijoje atnaujintos 5 koplytėlės. Aleksandrijos
seniūnijoje: atnaujinta Kaukolikų
k. koplytėlė (u. k. 13590), Viršilų
pušyne
esančios
koplytėlės
aplinkos sutvarkymas – padaryta
nauja tvorelė, suoliukai, staliukas.
Perdažyti: Kivilių senkapio kryžius,
Klauseikių kapelių kryžius, Šarkės
kapelių stogastulpis, Gėsaluose
stogastulpis (prie tvenkinio) ir stogastulpio bei Gėsalų kapeliuose
esančios nuorodos, Kaukolikuose
prie bažnyčios esantis kryžius.
Jadžiotų piliakalnio stalo ir suolelių
atnaujinimas. Pastatyti 2 biotualetai – Apuolės piliakalnio teritorijoje.
Europos paveldo dienai paminėti
buvo
suorganizuotas
piešinių
konkursas „Šimtmečio paveldas
moksleivio akimis“, kuriame sudalyvavo 33 moksleiviai.

33

Vietinis ūkis

887 031,54 Eur
Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau–KPPP)
lėšos, skirtos Skuodo rajono savivaldybei 2018 m.
Skuodo rajono savivaldybės administracija šias lėšas panaudojo
vietinės reikšmės keliams rekonstruoti remontuoti ir prižiūrėti.

Paminėtiems
objektams parengtos remonto darbų
sąmatos, vykdyti pirkimai, kontroliuotas
darbų vykdymas. Parengti objektų sąrašai prie finansavimo
sąrašai. Rengtos ir
teiktos paraiškos lėšoms gauti, rengtos
ir teiktos ataskaitos.

2018 metais užbaigtas Skuodo seniūnijos Gurstiškės kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1-11-12/SK-66 (nuo pervažos iki Latvių (Šedvydžių) kapinių) rekonstravimas. Šio kelio rekonstravimo darbams
apmokėti 2018 metais panaudota 196 570,34 eurų.
Rekonstruotas 1,5 km ilgio kelio ruožas nuo Statybininkų gatvės
iki Latvijos pasienio ribos. Rekonstruotame ruože įrengta 773 m ilgio
asfalto danga, pavojingame ruože apsauginiai kelio atitvarai.
Iš KPPP lėšų atliktas Aleksandrijos seniūnijos Daujotų kaimo Dvaro, Didžiųjų Rūšupių kaimo Guntino, Barstyčių seniūnijos Puokės
kaimo Didžiojo akmens, Mosėdžio seniūnijos Šauklių kaimo Vingio,
Mosėdžio miestelio Rožių gatvių kapitalinis remontas. Šiose gatvėse
įrengtos asfalto dangos.
Skuodo miesto Daukanto gatvės atkarpoje įrengta lietaus nuotekų
linija, atnaujinta šios gatvės atkarpos asfalto danga, asfalto danga
atnaujinta Skuodo miesto Žaliojoje gatvėje.

Vietinės reikšmės gatvėse 2018
metais iš viso įrengta 3,95 km
asfalto dangų.
Suremontuotos gatvės su asfalto danga Didžiųjų Rūšupių, Lenkimų, Rukų, Šačių kaimų gatvėse.
Iš KPP programos lėšų vykdyti kelių ir gatvių priežiūros darbai,
sezono metu 2–3 kartus greideriuoti žvyrkeliai, greideriavimui panaudota 90 369,72 eurų KPPP lėšų, suremontuoti žvyrkeliai Margininkų, Litvinų, Paparčių kaimuose, užtaisytos asfalto dangos duobės
Skuodo mieste.
Saugaus eismo sąlygoms gerinti panaudota 34 089,75 eurų KPPP
lėšų. Už šias lėšas įrengti apsauginiai atitvarai Skuodo seniūnijos
Kubiliškės kaimo kelyje, atlikti pėsčiųjų perėjų horizontalaus ženklinimo darbai, įrengti kelio ženklai Skuodo miesto, Skuodo, Ylakių, Barstyčių, Mosėdžio seniūnijose.

Įvyko 11 Skuodo rajono
savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisijos posėdžių.

Išduota leidimų kirsti
medžius ir krūmus.

113

Nepritarta
pašymams pjauti
medžius

10
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2018 metais išduoti
statybos leidimai:

10 000 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų panaudota
žvyrkelių dangos atnaujinimui (nupirktas ir išpiltas žvyras seniūnijų keliuose).

4 077,82 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų panaudota
Skuodo rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių laistymo sūrymu paslaugos
(dulkėtumo mažinimui) įsigijimui.
2018 m. atnaujintas Vilniaus gatvės apšvietimas, vietoje šviestuvų su kaitrinėmis
lempomis sumontuoti LED šviestuvai

14

13

Nauja statyba

Rekonstravimas

3

9

Paskirties
keitimas

Kapitalinis
remontas su
modernizavimu

2

1

Paprastasis
remontas

Griovimas

41
vnt.

9 701 Eur
savivaldybės biudžeto Lėšos

Iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų atlikti šie darbai:
Įrengtas keltuvas neįgaliesiems Savivaldybės administraciniame pastate už 31 170,5
eurus.
Atlikti Skuodo rajono savivaldybės pastato
Vytauto g. 10 stogo remonto ir langų keitimo
darbai už 29 112,82 eurus.
Atlikti Barstyčių seniūnijos administracinio
pastato Skuodo g. 2 stogo remonto ir langų
keitimo darbai už 23 662,83 eurus.
Aptverta vaikų žaidimų aikštelė Bartuvos
progimnazijoje už 7 392,82 eurus.
Atlikti Bartuvos progimnazijos kiemo sutvarkymo darbai už 52 030 eurų.
Atlikti Pr. Žadeikio gimnazijos valgyklos patalpų remonto darbai už 9 889,54 eurus, ūkinio pastato stogo remonto darbai už 5 772,38
eurus.

Atlikti Ylakių gimnazijos aikštelės prie pagrindinio įėjimo sutvarkymo darbai už 9 800
eurų.
Atlikti Mosėdžio gimnazijos pastato remonto
darbai: įrengti tualetai už 10 200 eurų, suremontuoti fasadiniai laiptai už 7 542,80 eurus,
patalpose pakeista grindų danga už 15 705,43
eurus, remontuotos dviejų klasių sienos ir lubos už 4 152,02 eurus.
Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje įrengtos
patalpos vienai vaikų grupei už 13 082,42 eurus, suremontuotos laiptinės už 6 449,02 eurus.
Atlikti Skuodo informacijos centro patalpų
remonto darbai už 4 991,48 eurus.
Atlikti Skuodo miesto centrinio stadiono tribūnų ir įėjimo į pagalbines patalpas bei stadiono apšvietimo remonto darbai už 6 099,91
eurus.
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2018 m. baigti įgyvendinti projektai:
„Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“

2018 m. pradėti įgyvendinti projektai:
„Skuodo muziejaus rekonstrukcija
ir muziejaus paslaugų plėtra“

312 019 Eur

271 290 Eur

Europos sąjungos lėšos

Europos sąjungos lėšos

81 154 Eur

55 769 Eur

Savivaldybės lėšos

Savivaldybės lėšos

„Skuodo miesto parko
sutvarkymas“

„Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“

225 995 Eur

744 026 Eur

Europos sąjungos lėšos

Europos sąjungos lėšos ir valstybės
biudžeto

41 135 Eur

265 400 Eur

Savivaldybės lėšos

Savivaldybės lėšos

„Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių
miestelio Dariaus ir Girėno g. ir
Skuodo miesto Krantinės g.“

„Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų
saugumui užtikrinti“

117 590 Eur

61 571 Eur

Europos sąjungos lėšos

Europos sąjungos lėšos

33 312 Eur

10 866 Eur

Savivaldybės lėšos

Savivaldybės lėšos
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2018 m. pradėti įgyvendinti projektai:
„Infrastruktūros plėtra Ylakių
miestelyje ir Stripinių kaime“

2018 m. pradėti įgyvendinti projektai:
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros
gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

170 758 Eur

56 063 Eur

Europos sąjungos IR valstybės
biudžeto lėšOS

Europos sąjungos lėšos

108 071 Eur

12 915 Eur

Savivaldybės lėšos

Savivaldybės lėšos

„Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų
ir Notėnų kaimuose“

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“

152 172 Eur

150 000 Eur

Europos sąjungos lėšos

Europos sąjungos lėšos

26 854 Eur

44 757 Eur

13 235 Eur

27 887 Eur

valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

„Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

„Sveikos gyvensenos skatinimas
Skuodo rajono savivaldybėje “

205 534 Eur

58 659

Europos sąjungos lėšos

Europos sąjungos lėšos

18 135 Eur

22 052 Eur

5 175 Eur

5 175 Eur

vALSTYBĖS lėšos

Savivaldybės lėšos

valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos

„Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams, besigydantiems DOTS kabinete“

6 424 Eur

566 Eur

566 Eur

Europos sąjungos lėšos

valstybės
lėšos

Savivaldybės
lėšos
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2019 m. planuojama pradėti šiuos projektus:

Savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų
„Pirminės asmens sveikatos priežiūtikslas – pagerinti miesto ir
ros veiklos efektyvumo didinimas
rajono gyventojų gyvenimo
Skuodo rajono savivaldybėje“
kokybę, investuojant į viešąją
bendruomeninę
infrastruk184 920 Eur
tūrą. Įgyvendinamais projekEuropos sąjungos ir valstybės lėšos
tais siekiama didinti socialinės, ekonominės ir kultūrinės
20 000 Eur
aplinkos kokybę savivaldybės
teritorijoje, skatinti socialinę
Savivaldybės lėšos
ir ekonominę rajono plėtrą.
„Skuodo miesto Dariaus ir Girėno
gatvės rekonstravimas“

120 815 Eur
Europos sąjungos lėšos

63 265 Eur
Savivaldybės lėšos

„Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas
Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų
bendrijos „Statybininkas“ ir Skuodo
miesto parke“

136 564 Eur

SVARBU
Atlikti Skuodo miesto parko sutvarkymo
darbai.
Rekonstruotas Skuodo seniūnijos Gurstiškės kaimo vietinės reikšmės kelias Nr. 1-1112/SK-66 (nuo pervažos iki Latvių (Šedvydžių) kapinių).
Įgyvendinat projektus pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ įvykdyti Ylakių seniūnijos
Stripinių kaimo Spigino gatvės kapitalinio
remonto darbai. Įrengta asfalto danga 620
m gatvės ruože.
Atlikti geodeziniai
sklypų matavimai
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Rengta formavimo ir
pertvarkymo projektų Skuodo mieste
ir rajone

11

Europos sąjungos lėšos

66 620 Eur
Savivaldybės lėšos

Parengti 2 topografiniai planai

2

38

Viešieji pirkimai
Įvykdyti viešieji pirkimai

192
už 3 760 562,01 Eur
Ir pagal įgaliojimus
Skuodo rajono mokykloms ir darželiams
atlikta pirkimų

10
už 152 574,96 Eur
Paviešinta sutarčių ir pasiūlymų www.cvpp.lt

190
Vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymu, nuo
2018 m. sausio 1 d. viešieji pirkimai www.skuodas.lt neviešinami.

Atliekant viešuosius
pirkimus, prisidėta
prie vienų svarbiausių
projektų
Siekiant mažinti aplinkos taršą ir propaguojant medžiagų perdirbimo idėją Skuodo
rajonui nupirkta 15 vnt. tekstilės atliekoms
skirtų konteinerių. Rūbai suskirstomi į tinkamus nešioti, perdirbti ir tuos, kuriuos galima
naudoti tik energijai gauti.
Vykdomas projektas „Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esančių
vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“. Po detaliųjų ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų Luobos upės slėnio kraštovaizdis
bus sutvarkytas ir jame esantys archeologijos objektai bus pritaikyti lankymui įrengiant
laiptus, pėsčiųjų takus, atokvėpio, apžvalgos ir pakietinto grunto aikšteles, informacinius ženklus, stendus ir rodykles, suolus,
užtvarus, riboženklius, tualetą.
Projektas „Skuodo miesto parko sutvarkymas“. Projekto metu rekonstruotas buvęs
sveikatingumo takas iki Bartuvos akmeninės užtvankos, pastatytas tiltas, suplanuotas naujas takas link Skuodo senamiesčio,
pašalinti, išpjauti seni medžiai, išrauti kelmai, išgenėti medžiai, pašalinti menkaverčiai krūmai. Pasodinta 80 naujų medelių,
įrengtos pralaidos, pastatyta 14 suoliukų,
šiukšliadėžių, įkelta 30 inkilų šikšnosparniams, 20 – įvairiems paukščiams, pastatytos 4 informacinės rodyklės, įrengti 6 informaciniai stendai.
Pradėti projekto „Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra“
darbai. Projekto metu bus atliktas pastato
fasado remontas, langų ir durų keitimas, vidaus patalpų remontas, inžinerinių sistemų
(šildymo sistemos, gaisrinės saugos, apsauginės signalizacijos ir kompiuterinių tinklų įrangos) sumontavimas, pastato aplinkos sutvarkymas, įsigyta reikiama įranga ir
baldai.
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Žemės ūkis
2018 metais rajone valstybės biudžeto lėšomis
atlikta melioracijos griovių ir juose esančių statinių
remonto, avarinių drenažo rinktuvų gedimo darbų už
205 000,00 eurų. Vykdyta šių darbų techninė priežiūra ir darbų įvykdymo kokybės kontrolė. 110,45
ha plote suremontuotos sausinimo sistemos.

69

104

Suremontuoti
drenažo linijų gedimo taškai

Suremontuotos
drenažo žiotys

11
Suremontuota
pralaidų

9,152 km
valstybės lėšomis
suremontuota
griovių

2018 metais rajone įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano 5 programą „Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės
ūkio plėtros“ atlikta melioracijos avarinių
drenažo rinktuvų gedimo darbų už

126 100,00 Eur
Vykdyta šių darbų techninė priežiūra ir darbų įvykdymo kokybės
kontrolė. 256,52 ha plote suremontuotos sausinimo sistemos. Suremontuoti 72 drenažo linijų gedimo
taškai.
Iš viso melioracijos įrenginių rajone yra:
Sausintos žemės plotas 64 313,50 ha., iš
jų žemės ūkio naudmenų 57 003,10 ha.

Vykdyta 16 tvenkinių hidrotechninių įrenginių, 32
tiltų, 31,1 km pylimų, 1 633 pralaidų priežiūra. Gauti
69 žemės savininkų prašymai dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto jų žemėse, iš jų
dėl lėšų trūkumo patenkinti 39.

Atlikta mažos vertės viešųjų pirkimų (prekės,
paslaugos, darbai)

13
už 60 520,73 Eur
Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų specialistai
nuolat konsultuoja pareiškėjus tiesioginių išmokų
bei 2014–2020 m. paramos Kaimo plėtros programos klausimais, padeda pareiškėjams užpildyti
reikiamus papildomus dokumentus Nacionalinei
mokėjimo agentūrai ar Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrui, paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pildo pranešimus apie klaidingai
nustatytus apleistos žemės plotus bei fiksuoja kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus.

Drenažo rinktuvų 61 55,959 km
Drenažo sausintuvų 32 595,501 km
Magistralinių griovių 889,900 km
Apsauginių griovių 476,200 km
Pylimų 31,1 km
Pralaidų 1 633 vnt.
Tiltų 32 vnt.
Tvenkinių HTS 16 vnt.
2018 m. Skuodo rajono žemės ūkio valdų
valdytojai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų specialistams pateikė
paraiškų

2 526

dokumentų tiesioginėms išmokoms už
žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus
gauti

243
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Atnaujinti 2 630 žemės ūkio valdų duomenys, įregistruota – 60, išregistruota – 239 žemės ūkio valdų.
Pagal Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones priimta 652 paraiškos.

Skuodo rajone 2018 m.
ūkininkavo 1 888 ūkininkų, kurių vidutinis ūkio
dydis – 13,26 ha.
15
įregistruota naujų
ūkininkų ūkių

268

1215
atnaujinti ūkininkų
ūkiai

išregistruoti ūkininkų
ūkiai

Skuodo rajone 2019 m.
Barstyčių
sausio
1 d. vaikų
1241 globos
laikytojai
namuose
buvo užregistravę 23 928
galvijų.

9 825
pieninių karvių

2018 metais Skuodo rajone
buvo 730 pieno gamintojų, iš
kurių pieno supirkta 53 382
tūkst. tonų.
Viso mūsų rajone buvo registruota 5 810 vnt. traktorių, traktorinių priekabų, ekskavatorių ir kitų žemės
ūkio paskirties mechanizmų. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas atsakingas už žemės ūkio
technikos apžiūrą ir registravimą 2018 m. įregistravo,
išregistravo 377 vnt. žemės ūkio technikos, atliko 939
vnt. techninių apžiūrų. Surinkta valstybinės rinkliavos
už registravimo darbus – 6 760 eurų, už techninės
apžiūros darbus – 5 520 eurų.

Pagal Skuodo rajono savivaldybės
„Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programos naudojimo tvarkos aprašą buvo
gauti

104

63

prašymai dėl
drenažo gedimų

įvykdyti
VISŲ NEBUVO GALIMA
ĮVYKDYTI DĖL lėšų
trūkumo

Pagal gautus prašymus buvo remontuojami avarinės būklės rinktuvai
nuo 7,5 cm diametro ir didesni, o nuo
12,5 cm diametro rinktuvai ir didesni remontuojami iš valstybės biudžeto lėšų.
Suremontuotų rinktuvų pagalba nusausinta apie 2 300 h.
Skuodo rajone kelių būklė nėra labai gera. Gerindami inžinerinės infrastruktūros statinių (kelių) techninę būklę
praeitais metais numatytomis lėšomis
buvo įsigytas greideris bei laistomi kelių
sūrymu keliai nuo dulkėjimo.
Skatinant žemdirbius švietėjiškai veiklai pavasarį Žemės ūkio skyriaus specialistai organizavo išvyką į parodą „Ką
pasėsi...“. Taip skatindami ūkininkus
domėtis šalies naujovėmis bei naujovių
pritaikymą, modernizavimą savo ūkyje.
Už pažangų ūkininkavimą, efektyvios
gamybos ir ekologinės pusiausvyros
siekimą organizuotas konkursas „Metų
ūkis–2018“, kurio metu apdovanoti geriausiai tvarkantis savo ūkyje mūsų rajono 5 ūkininkai. Šis konkursas įrodė,
kad ir keletą hektarų dirbant, galima
puikiai ūkininkauti, o mūsų ūkininkai
šiandien gali drąsiai konkuruoti su bet
kurios ES šalies ūkininkais.
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Mūsų rajono ūkininkai aktyviai dalyvauja ir teikia
paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemones. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2014–2018 metų duomenimis Skuodo rajone ūkininkai pagal šią programą
teikė paraiškas:

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“

53
patvirtintos paraiškos

už 3 442 135 Eur
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Ūkio ir verslo
plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“

9
patvirtintos paraiškos

už 441 060 Eur
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems
ūkiams“

8
patvirtintos paraiškos

už 119 452 Eur

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms
į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų
dangos keitimas“

56
patvirtintos paraiškos

už 109 616 Eur
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Parama
kaimo bendruomenėms“ 2018 m.

6
patvirtintos paraiškos

už 19 179 Eur
Mūsų rajono kaimo žmonės rūpinasi
savo gyvenamuoju būstu ir teikia paraiškas asbestinių stogų dangos keitimui, todėl
Žemės ūkio skyriaus specialistai paraiškų
priėmimo metu organizavo 2 susitikimus su
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais, kurių metų buvo priimamos paraiškos
mūsų savivaldybėje ir taip palengvindami
gyventojų naštą vežti paraiškas į Klaipėdą,
artimiausią NMA prie ŽŪM padalinį.
2018 m. rugpjūčio m. 31 d. Skuodo rajono savivaldybėje įvyko LR Žemės ūkio
ministro G. Surplio ir jo komandos narių
susitikimas su mūsų rajono ūkininkais. Susitikimo metu aptarti ūkininkams aktualūs
klausimai.

Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei parama pagal
plotines kaimo plėtros priemones Skuodo rajone 2018 m. sudarė 8 923 300 Eur.
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Sveikata
Suvaldyta šeimos medicinos
gydytojų trūkumo krizė.

Įdarbinti 3 nauji
šeimos gydytojai.
Dėtos didelės pastangos ieškant gydytojų, kurie įsidarbintų
Skuodo sveikatos priežiūros įstaigose. 2018 metais buvo tęsiamas
bendradarbiavimas su Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Šeimos medicinos klinika, kurioje ruošiami
šeimos medicinos gydytojai. Susitikimų ir konferencijų metu pristatomas Skuodo rajonas, kviečiami
rezidentai atlikti praktiką Skuode,
o baigus rezidentūros studijas
kviečiami atvykti dirbti Skuodo
sveikatos priežiūros įstaigose. Su
susidomėjusiais derėtasi dėl darbo sąlygų.
Suformuotas patrauklus gydytojų pritraukimo, dirbti Skuodo rajone, pasiūlymas.

Iš savivaldybės biudžeto
per programinį finansavimą, „Medicinos paslaugų prieinamumo gerinimas Skuodo rajono
gyventojams“ naujai įsidarbinusiems gydytojams
Skuodo rajone skiriama 2
000 Eur. persikraustymo
išlaidoms kompensuoti.
Skiriama 500 Eur gydytojo patiriamoms išlaidoms
dėl gyvenamosios vietos
išlaikymo, taip pat padedama atvykusiam gydytojui susirasti gyvenamąjį
būstą.

Derėtasi su Skuodo pirminės sveikatos priežiūros
centro administracija dėl šeimos gydytojų atlyginimo
kėlimo, pasiektas susitarimas dėl patrauklaus šeimos
medicinos gydytojui darbo pasiūlymo sukūrimo. Bendradarbiaujant su ankščiau minėta Šeimos medicinos klinika, įkurta rezidentūros bazė Skuodo pirminės sveikatos
priežiūros centre, pasiekta, kad 2019 metais Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre 8 mėnesius praktiką
atliks šeimos medicinos studijų rezidentės.
Pradėtas vykdyti projektas „Pirminės
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje. Projekto metu, ES lėšomis,
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros
centro pastate bus įrengtas keltuvas
žmonėms su negalia. Projekto metu bus
įsigyta nauja medicinos įranga ir priemonės.

Biudžetinių įstaigų informacija
92
92

107 698

Administruojamų
Administruojamų
sąmatų skaičius
skaičius
sąmatų

Apskaitomo turto
vienetų skaičius

Pagrindinis skyriui keliamas veiklos tikslas yra centralizuotas buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Siekiant iškelto tikslo,
skyrius turi užtikrinti biudžetinių įstaigų ilgalaikio ir trumpalaikio turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų teisingą
apskaitą, tinkamą ir savalaikį finansinių ataskaitų rinkinių
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą, finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pateikimą į VSAKIS ir
subjektų tarpusavio derinimo operacijų atlikimą VSAKIS,
mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų deklaracijų tinkamą
ir savalaikį parengimą ir pateikimą mokesčių ir socialinio
draudimo įmokų administratoriams.
2018 metais skyrius laiku ir tinkamai įvykdė jo veiklai
iškeltas užduotis.
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Centralizuota buhalterija
Centralizuotos buhalterijos skyrius, taikydamas kaupimo principą pagal viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) 2018 m. tvarkė
Savivaldybės administracijos, seniūnijų, Savivaldybės tarybos narių, Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, ES
ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų projektų
finansinę (buhalterinę) apskaitą.
Skyrius atliko tarpusavio derinimo ir eliminavimo operacijas už 2017 m. ataskaitinį laikotarpį tarp viešojo sektoriaus subjektų bei
finansinę atskaitomybę pateikė viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje (VSAKIS).
Skyrius apskaitė Savivaldybės, valstybės, ES fondų lėšas pagal priemones ir sąmatas, kitų šaltinių lėšas pagal finansavimo
šaltinius ir išlaidų paskirtį.

6

212

Patvirtintos
programos

Samatų

2018 metais Finansų skyriui pateiktos

949
Paraiškos

9 055,7 tūkst. Eur
gauta Savivaldybės biudžeto asignavimų

Apskaitytas iš valstybės gautas finansavimas: 4 131,7 tūkst. Eur šalpos ir vaiko
išmokų, bendruomenės projektams, neįgaliesiems – 12,8 tūkst. Eur, būsto pritaikymui
neįgaliesiems – 8,5 tūkst. Eur, socialinės
reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems –
28,4 tūkst. Eur.

Iš užimtumo tarnybos gauti

4 tūkst. Eur
subsidijų ES lėšomis

Lietuvos neformaliojo švietimo centras skyrė

53 tūkst. Eur
ES lėšų neformaliajam vaikų švietimui

Skyrius organizavo ir vykdė materialiojo,
nematerialiojo bei finansinio turto apskaitą, nustatytais terminais pateikė reikiamas ataskaitas, suderino likučius su tiekėjais, rangovais ir
pirkėjais, skaičiavo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimą, nuvertėjimą.

Per 2018 metus investuota 1 645,3 tūkst. Eur
ilgalaikiam turtui įsigyti.
Skyrius tvarkė atsiskaitymų su atskaitingais
asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą.
Išrašė pajamų sąskaitas faktūras ir gavo pajamas už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų,
kitų statinių nuomą – 16,2 tūkst. Eur, už turtą
parduotą aukcione – 26,8 tūkst. Eur. Užregistravo ir apskaitė 3 tūkstančius sąskaitų iš tiekėjų ir rangovų.

Vietinės rinkliavos
2018 m. gauta – 369,7
tūkst. Eur.
Išsiųsta už valstybinės žemės nuomą deklaracijų už 61,2 tūkst. Eur, surinkta žemės
nuomos mokesčio 58,5 tūkst. Eur.
2018 metais asmenims, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto lėšų, išmokėta dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) teisės aktais nustatyta grąžintinų
sumų dalis – 12 tūkst. eurų (20 proc. visos
grąžintinos sumos, kuri bus mokama iki 2020
metų).
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Jaunimo reikalai
Valstybės atkūrimo šimtmečio idėjos įkvėpti Skuodo rajono savivaldybės vadovai pagarbą
Skuodo rajono šeimoms, kurios 2018 m. sulaukė pagausėjimo, nusprendė parodyti padovanodami po kūdikio kraitelį.

Išdalinta 140 kūdikių kraitelių.

Patvirtintas Jaunimo savanoriškos
tarnybos Skuodo rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašas, kuris
numato savanorių kelionių ar kitokių
išlaidų kompensavimą. Turime 4 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
akredituotas jaunimo savanorius priimančias organizacijas, kuriose 6 mėn
savanoriavę (ne mažiau 40 val./mėn)
jaunuoliai galės gauti 0.25 balo stojant
į aukštąsias mokyklas.

Praktikos vietos

Skuodo atviras jaunimo centras
Skuodo rajono savivaldybės R.
Granausko viešoji biblioteka
Skuodo meno mokykla
Skuodo Bartuvos progimnazija

2018 m. buvo pirmieji metai, kuomet Skuodo
rajono jaunimo veiklos skatinimo projektuose galėjo dalyvauti ne tik jaunimo organizacijos, bet ir
neformalios jaunimo grupės. Projektams įgyvendinti buvo skirti

4 000 Eur

2018 m. Skuodo rajono savivaldybė dalyvavo
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projekte „Europe goes local“, prie kurio finansiškai prisidėti nereikėjo.
Jaunimo reikalų koordinatorė aktyviai bendradarbiaudama su Skuodo vietos veiklos grupe ir
kitais partneriais, organizavo pirmąjį tokio masto
pėsčiųjų žygį Skuodo rajone (5 ir 20 km). JRK
drauge su SIC ir Skuodo rajono verslininkų asociacija organizavo jaunimo verslumą skatinantį
renginį, kurio metu su mūsų rajono jaunimu savo
sėkmės istorija dalinosi sėkmingas jaunas verslininkas Rimvydas Širvinskas-Makalius.
Birželio 27–29 d. Šilalės rajone vyko Jaunimo
vasaros akademija, kurioje dalyvavo ir skuodiškiai jaunuoliai. Savivaldybės administracija finansavo ne tik dalyvio mokestį, bet ir pasirūpino nuvykimu bei parvykimu.
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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS
2017-2018 M.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Išlaidos 2018 m.
Iš viso

Iš jų darbo
Proc.
užmokestis,
socialinio
draudimo
įmokos

Bendros valstybės paslaugos

2187,9

1363,1

62,3

Gynyba

23,1

16,1

69,7

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

267,7

238,7

89,2

Ekonomika

1664,9

143,2

8,6

Aplinkos apsauga

446,8

11,6

2,6

Būstas ir komunalinis ūkis

772,2

269,5

34,9

Sveikatos apsauga

192,7

70,4

36,5

Poilsis, kultūra ir religija

1370,1

731,6

53,4

Švietimas

6945,9

5616,7

80,9

Socialinė apsauga

3924,9

1105,6

28,2

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

17796,2

9566,5

53,8

Socialinės pašalpos, šilumos ir vandens kompensacijos

827,0

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Skirtumas lyginant 2017 m. ir 2018 m.
Iš viso

Iš jų darbo
užmokestis,
socialinio
draudimo
įmokos

Proc.

Bendros valstybės paslaugos

430,4

229,7

-2,2

Gynyba

0,1

-4,6

-20,3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

27,7

34,7

4,2

Ekonomika

-126,0

2,7

0,8

Aplinkos apsauga

-14,6

11,6

2,6

Būstas ir komunalinis ūkis

196,0

41,1

-4,7

Sveikatos apsauga

-5,1

9,5

5,7

Poilsis, kultūra ir religija

166,5

-126,9

-17,9

Švietimas

858,8

469,8

-3,7

Socialinė apsauga

430,1

49,8

-2,0

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ

1963,9

717,4

-2,1

Socialinės pašalpos, šilumos ir vandens kompensacijos

152,9
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PAJAMOS
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018
m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-19 patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės 2018
metų biudžetas:

16 496,1 tūkst. Eur
pajamų
374,2 tūkst. Eur skolinimosi pajamų projektams
finansuoti
845 tūkst. Eur nepanaudota praėjusių metų
pajamų dalis ir 17 715,3
tūkst. Eur asignavimų, iš
jų paskoloms grąžinti –
374,2 tūkst. Eur.

Per 2018 metus savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas vienuolika kartų, iš
jų penkis kartus Savivaldybės tarybos
sprendimais ir 6 kartus Administracijos
direktoriaus įsakymais. Galimybė tikslinti biudžetą Administracijos direktoriaus
įsakymais buvo numatyta Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme. Patikslintas savivaldybės pajamų planas sudarė 18 157,4
tūkst. Eur, 374,2 tūkst. Eur – ilgalaikės paskolos, 845 tūkst. Eur – 2017 m. biudžeto
pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų
panaudotus asignavimus. Iš viso pajamų
planas yra 19 376,7 tūkst. Eur.
Patikslintas 2018 m. biudžeto pajamų
planas (be valstybės biudžeto dotacijų,
Valstybės investicijų programos, Europos
Sąjungos finansinės paramos ir skolintų
lėšų) įvykdytas 102,6 proc., arba gauta
296,4 tūkst. Eur daugiau pajamų, negu
planuota.

Pajamos taip pat yra skirstomos pagal finansavimo šaltinius. 2018 metais pajamų buvo gauta
pagal dvylika finansavimo šaltinių:
Pajamos

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas

tūkst. Eur
Išlaidoms finansuoti (savivaldybės savarankiškoms
funkcijoms)

10 673,7

10 990,0

Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui

375,3

364,5

-10,8

Skolintos lėšos

374,2

284,2

-90,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

348,4

337,4

-11,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

316,3

59,0

60,9

1,9

Mokinio krepšelio lėšos

3 357,1

3 351,6

-5,5

Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

1 666,8

1 612,5

-54,3

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

116,4

105,8

-10,6

Kelių priežiūros ir plėtros programa

888,5

887,0

-1,5

Kita tikslinė dotacija

35,5

28,0

-7,5

Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos

1 481,8

792,6

-689,1

Iš viso

19 376,7

18 814,5

-562,2
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IŠLAIDOS
2018 m. patikslintas išlaidų
planas yra 19 376,7 tūkst.
Eur, iš jų 374,2 tūkst. Eur
paskolų grąžinimas.

Išlaidų planas
įvykdytas 93,8
proc., arba 18 170,4
tūkst. Eur.

Savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal finansavimo šaltinius
Finansavimo šaltinis

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas

tūkst. Eur
Išlaidoms finansuoti (savivaldybės savarankiškoms
funkcijoms)

10 673,7

10 509,8

-163,9

Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui

375,3

364,5

-10,8

Skolintos lėšos

374,2

284,2

-90,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

348,4

282,9

-65,5

59,0

21,8

-37,2

Mokinio krepšelio lėšos

3 357,1

3 351,6

-5,5

Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

1 666,8

1 612,5

-54,3

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

116,4

85,7

-30,7

Kelių priežiūros ir plėtros programa

888,5

887,0

-1,5

Kita tikslinė dotacija

35,5

10,9

-24,6

Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos

1 481,8

759,5

-722,3

Iš viso

19 376,7

18 170,4

-1 206,3

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Tvirtinant 2018 metų biudžetą buvo patvirtintas 20 tūkst. Eur Administracijos direktoriaus
rezervas. Administracijos direktoriaus 2018 m.
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-890 skirta 1 tūkst.
Eur Skuodo rajono savivaldybės administracijai pašalpai išmokėti nuo gaisro nukentėjusiam
asmeniui. Likusi nepanaudota Administracijos
direktoriaus rezervo suma buvo perskirstyta
kitoms savivaldybės reikmėms (Skuodo rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d.
sprendimas Nr. T9-217 ir 2018 m. gruodžio 20
d. sprendimas Nr. T9-230).

Lėšų likutis bankų sąskaitose 2018 m. gruodžio
31 d. 788,5 tūkst. Eur, iš jų:
32,8 tūkst. Eur Administracijos sąskaitose (ES
projektų lėšų likutis).
755,7 tūkst. Eur Finansų skyriaus (Iždo) sąskaitose, iš jų pagal finansavimo šaltinius:
480,1 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto
lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti
144,8 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto
apyvartinės lėšos
54,6 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą
39,1 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
20,1 tūkst. Eur – valstybinės žemės pardavimo lėšų likutis
17,1 tūkst. Eur – kita tikslinė dotacija
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Informacijos centro veikla
2018 m. pradėta renovuoti daugiabučiai namai

5

Per 2018 m. Skuodo rajone įregistruota 20
naujų įmonių (2017 m. 12
naujų įmonių).
Populiariausios įmonių teisinės formos
Skuodo rajone išlieka:

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

2018 m. buvo nupirkti investiciniai
planai daugiabučiams namams

5

J. Basanavičiaus 6. Vilniaus g.
15, Šatrijos 29, Šatrijos g. 36.

uždarosios akcinės bendrovės
mažosios bendrijos.
Dauguma asmenų iš individualios veiklos
pažymos įkūrė savo įmones. Didelė pagalba
buvo pradedantiesiems verslininkams ir mažoms įmonėms, kai 2018 m. Skuodo rajono
savivaldybės taryba skyrė verslumo iniciatyvų
skatinimo programai

30 000 Eur
Centras partnerio teisėmis dalyvavo ES
projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra sutelkiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“.
2018 m. Suorganizuotas renginys „Verslo pusryčiai“. Verslo įmonės susirado daugiau
verslo kontaktų.

Nuo 2018 m. gegužės mėn. iki
gruodžio mėn. vyko susirinkimai, susitikimai su šių namų gyventojais.
Daugiau kaip 55 proc. namų gyventojų pritarė renovacijai.

Centras nuo lapkričio mėnesio vykdo naują funkciją – turizmo. Buvo suorganizuotas
žygis geležinkeliu, įsigijome
suvenyrų.

Centro darbuotojai per 2018 metus
suorganizavo 19 mokymų, seminarų,
sklaidos renginių įvairiomis temomis.

2018 m. Organizavome žaislų
parodą „Prisimink vaikystę ir
nustebink mažuosius“. Pristatėme ir viešinome įmonę UAB
„Zigra“.

49

Seniūnijos

19 140
Vidutinis metinis gyventojų skaičius
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Aleksandrijos seniūnijoje –
1454.

2018 m. seniūnijose buvo suorganizuota nemažai
švenčių, minėjimų,
festivalių, akcijų. Jų
būta apie
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Vidutinis metinis gyventojų skaičius Barstyčių seniūnijoje – 866.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Ylakių seniūnijoje – 2798.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Lenkimų seniūnijoje – 910.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Notėnų seniūnijoje – 880.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Skuodo seniūnijoje – 2853.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Šačių seniūnijoje – 1063.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Mosėdžio seniūnijoje – 2245.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius Skuodo miesto seniūnijoje –
6071.

2018 m. seniūnijose buvo suorganizuota susitikimų,
pasitarimų su seniūnijos bendruomene
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2018 m. seniūnijose buvo suorganizuota susitikimų,
pasitarimų su seniūnijos seniūnaičiais

Seniūnijų teritorijose tvarkyti keliai,
atnaujintas apšvietimas, tvarkytos
viešosios erdvės,
spręsti visi gyventojams svarbūs
klausimai.
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PASTABA. Susitikimai su seniūnaičiais organizuojami pagal poreikį. Nuolat bendraujama telefonu, internetu. Seniūnaičių sueigos
beveik visada būna išplėstinės, kuriose dalyvauja ir bendruomenių
atstovai.
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2018 m. spalio 9 d. Skuodo rajono seniūnijų seniūnai susitiko su kolegomis iš Jonavos rajono.
Svečiai į Skuodo kraštą atvyko pasidalinti visapusiška darbo organizavimo seniūnijose patirtimi.
Susitikime pristatyta seniūnijų geroji patirtis ir aptartos problemos, kurios reikalauja operatyvių ir
efektyvių sprendimų.
Aptarus seniūnams aktualias temas, svečiai supažindinti su Skuodo rajono lankytinais objektais, turistų mėgstamomis vietomis. Lankytasi Žemdirbio muziejuje, Respublikiniame Vaclovo Into
akmenų muziejuje, pasivaikščiota po Mosėdžio akmenų parko slėnį, aplankyta norvegų kapitalo
įmonė UAB „Mittet“.

51

Aleksandrijos seniūnija

2018 m. Įrengtas apšvietimas Klauseikių ir Jedžiotų
kaimuose

SvARBU

Atnaujinta dalis stogo dangos
– 220 kv. m Gėsalų mokyklos
pastato;
Atnaujinta stogo danga 150
kv. m seniūnijos pastate;

sutvarkytos viešosios
erdvės

Pastatytas garažas technikai
laikyti.

Sezono metu buvo pjaunama žolė,
renkamos šiukšlės. Aleksandrijos kapinių teritorijoje išpjauti priaugę krūmai.
Sutvarkyti Kivylių, Jedžiotų ir Apuolės piliakalniai
(nupjauta žolė, iškirsti krūmai);
Sutvarkytos viešosios erdvės Aleksandrijos, Gėsalų ir Kaukolikų kaimuose.

sutvarkyti, remontuoti,
išasfaltuoti keliai

Išasfaltuotas 650 m kelio ruožas Daujotų k;
Suremontuotas kelias Klauseikiai–Jedžiotai
(1,7 km sutvarkyti grioviai, perlaidos, atnaujinta žvyro danga);
Suremontuotas kelio ruožas 600 m Šarkė–
Prapultai (atnaujinta žvyro danga).

Seniūnija prisideda prie visų organizuojamų renginių seniūnijoje, tai:
Vasario 16-osios minėjimas, Kovo
11-osios minėjimas, Šv. Antano atlaidų šventė, Žemdirbio muziejaus šventė, Gėsalų vasaros šventė, eglutės
įžiebimo šventė.
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Šventė žemdirbio muziejuje
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Barstyčių seniūnija
Atidengtas meninis ąžuolinis
kryžius naujose kapinėse. Sumontuotas ir įrengtas meninis
stogastulpis prie gamtos paveldo objekto – Pikčiaus kūlio.
Iškirsti priaugantys krūmokšniai, menkaverčiai krūmai parkelyje prie Barstyčių ežerėlio,
2,3 ha teritorijoje, Puokės kaime prie Didžiojo akmens 1,0 ha
teritorijoje.
Barstyčių seniūnijoje yra 0,95 ha veikiančios kapinės. Taip pat yra įrengtos ir aptvertos su privažiavimo
keliais ir takais 0,6 ha naujosios kapinės, bei prie jų
esanti 1,9 ha teritorija. Teritorija nuolat tvarkoma, šluojama, grėbiama, pjaunama žolė, kasamas sniegas
nuo takų, rūšiuojamos atliekos.
Sutvarkyta 12 kapinaičių, 2 kartus šiltuoju metų
laiku yra šienaujama. Iškirsti menkaverčiai krūmai ir
medžiai Gudalių alkakalnyje, pasigaminant 90 ktm
malkų seniūnijos administracinio pastato šildymui.

sutvarkyti, remontuoti,
išasfaltuoti keliai

2018 m. pažvyruota 400 m kelių;
Puokės gyvenvietėje įrengti pagrindai ir išasfaltuota 360 m Didžiojo Akmens g.;
suremontuota pralaida per kelią Gudalių kaime;
seniūnijos darbininkų, laikinųjų darbininkų ir pašalpų gavėjų jėgomis iškirsta 18 km seniūnijos kelių pakelių krūmų.

Pagal poreikį nušienauta arba kitaip nuvalyta, nušluota, sutvarkyta 13 ha viešųjų
erdvių, 3,8 ha viešųjų aikščių ploto. Nuvalyta 2,92 km ilgio šaligatvių. Savo seniūnijos
technika nupjauta 45 km seniūnijos viešųjų
kelių ir gatvių pakelių.

SvARBU

Atliktas kapitalinis administracinio pastato stogo remontuotas,
pakeista13 langų.
Suremontuotas
savivaldybei
priklausantis butas, esantis Barstyčių miestelyje.
Organizuotas ąžuolinio meninio
kryžiaus pagaminimas ir įrengimas naujose kapinėse.
Suremontuoti administracinio
pastato laiptai, įrengiant nuovažą
neįgaliesiems.
Padėta pasiruošti malkų, ar kitaip jas sutvarkyti, skaldyti, sunešti senyvo amžiaus ligotiems
asmenims (16 asmenų). Savo jėgomis suremontuota pusė malkinės – uždengtas stogas, atnaujintas sienų karkasas, nudažyta.
Įrengtos dvi filmavimo kameros
ant seniūnijos pastato.
Bendradarbiaujant su Skuodo rajono kultūros centro Barstyčių skyriumi ir
bendruomene, prisidėta organizuojant
Sausio 13-os paminėjimo renginį, Vasario 16-os renginį, Užgavėnių šventę,
dainų vakarą, folkloro festivalį, miestelio
430-ųjų metinių paminėjimą, Žolines, kapelų šventę, Adventinę popietę, kryžiaus
šventinimo renginį, eglės įžiebimo šventę, Kalėdinį tinklinio turnyrą.

Šv. Antano atlaidų proga pagamintas medinis arklio su vežimu karkasas, vietos menininkei Eglei Jačkonytei inicijavus, kartą per savaitę seniūnijoje organizuojama „kūrybinė klėtelė“ mokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikams. Prisidėta prie Skuodo atviro jaunimo centro iniciatyvos organizuojant užsiėmimus su
Barstyčių seniūnijos jaunimu, suteikiant patalpas susitikimams.
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Jubiliejinė Barstyčių miestelio šventė

Atnaujinti takai

Sukonstruotas arklio ir vežimo karkasas

Ažuolinio meninio kryžiaus pagaminimas ir įrengimas naujose kapinėse
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Ylakių seniūnija
Gatvių apšvietimas įrengtas 9 gyvenvietėse.
Vižančiuose apšvietimas įrengtas dalyje gyvenvietės.
2018 metais papildomai įrengti 4 šviestuvai. Dar
dauguma seniūnijos gatvių apšvietimo šviestuvų yra
sumontuoti ant ESO elektros stulpų.
Ylakių miestelio Židikų ir Liepų gatvėse reikalinga
apšvietimo rekonstrukcija, iškeliant apšvietimo atramas iš privačių namų valdų prie gatvių ribos (daugiau
apšviečiama privati valda, nei gatvė).
Ylakių miestelio centre (prie autobusų stotelės bei
miestelio skverelyje) įrengtos 4 vaizdo kameros (2
vaizdo kameros seniūnijos lėšomis).

Ylakių kapinėse antikoroziniais dažais nudažyta kapinių tvora, pakeistas vandens siurblys, genėti
medžiai, šienauta žolė, grėbti lapai. Kapinių aplinkos
darbai (šienavimas, medžių genėjimas bei lapų grėbimas) buvo atliekami ir Vaičaičių bei Luobos kapinėse. Sutvarkytos žydų kapinės: išpjauti seni medžiai,
iškirsti krūmai. Buvo šienaujamos ir kapinaitės (47).
Buvo vežamos šiukšlės ir žaliosios atliekos.

Renginiai 2018 m.: žiemos šventė ant Kalčių ežero, rudens šventė ,,Skouda boužės juomarks“, Ylakių
miestelio 450 jubiliejaus paminėjimo šventė.

Viešosios erdvės
Pagal laikinųjų darbų programą buvo išardytas
Ylakių mstl. Dariaus ir Girėno gatvės senasis šaligatvis.
Viešojoje erdvėje ,,Beržynėlis“ užpiltas pavojų keliantis tvenkinys (teritorija užsėta žole).
Viešosios erdvės buvo šienaujamos, sodinamos
gėlės.

Trūkstant vandeniui pralaidaus
grunto, pavasarį keliai vietomis
sunkiai pravažiuojami. Kiekvienais metais stengiamasi savo lėšomis žvyruoti blogesnius kelius
(2018 m. nupirkta 300 m³ žvyro).
Pažvyruota: Viliotės Užpelkio k., Miško g., Ylakių mstl., Kaštonų g.
Didesnio intensyvumo keliuose, kuriais važiuoja mokykliniai autobusai,
užpiltos susidariusios duobės.
Nušienauta 8,35 km pakelių. Greideriuoti keliai sava technika.
2018 m. išasfaltuota Ylakių mstl.,
Laukų g. (250 m) (iš KPPP lėšų).
Vižančių k. Beržų g. atlikti paruošiamieji darbai gatvės asfaltavimui (iš
KPPP lėšų).

SvARBU

2018 m. vasario 16 d. Lietuva
šventė Valstybės atkūrimo šimtmetį,, o Ylakių miestelis - 450
metų jubiliejų. Paminint šias garbingas sukaktis, buvo pastatytas
paminklas Ylakiams. Paminklas
pastatytas pagal Rimanto Eidėjaus projektą. Jis atspindi miestelio istoriją, simboliką ir kraštovaizdį. Paminklas pastatytas
iš suaukotų lėšų. Savivaldybės
lėšomis sutvarkyta teritorija prie
paminklo, įrengiant pėsčiųjų takus;
įrengtos vaizdo kameros;
pradėtas Ylakių turgavietės
įrengimas.
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Švenčiant Valstybės atkūrimo šimtmetį, minint Ylakių miestelio 450 metų jubiliejų pastatytas paminklas Ylakiams

Vasario 16-osios šventė
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Lenkimų seniūnija
sutvarkytas nudegęs pastatas,
buvusi kontora.
tvarkytas tvenkinys prie seniūnijos, pastatytas tiltelis.
Buvo šienaujamos prižiūrimos Lenkimų seniūnijoje esančios kapinės, nupjauti 2 pavojų keliantys medžiai.

Pastatyta J. Pabrėžos gatvės apšvietimo apskaita,
pastatyta rėlė,
kad būtų galima
apšviesti tik miestelio centrą.

Baigtas baznyčios stogo bei fasado remontas.
Pušų kapeliai aptverti tvora.

Skuodo rajono seniūnijų seniūnų su Savivaldybės vadovais pasitarimas

2018 m. rudens šventėje „Skouda
boužės Juomarks“
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Mosėdžio seniūnija
Skuodo rajono savivaldybės administracija informuota apie Mosėdžio seniūnijoje esančius 6 apleistus gyventojų pastatus, turinčius teisėtus ir registruotus savininkus. Pastatų savininkai įspėti ir pateikti
nurodymai dėl tolimesnių veiksmų. Bus vykdoma stebėsena ir kontrolė.

Mosėdžio seniūnijoje išvalyta 30 arų vandens
augmenijos Mosėdžio II
tvenkinio pakrantėje
miestelio centre.
Viešosios erdvės
Pastatytos naujos skelbimų lentos: Krakių, Mikulčių, Udralių, Tėvelių ir Šatraminių kaimuose;
perdažyti Mosėdžio miestelio viešose erdvėse
esantys suolai;
Mosėdžio mstl. Muziejaus gatvėje pastatytas naujas tilto turėklas;
savanorių pagalba pakeisti Mosėdžio užtvankos
sutvirtinimai;
pastatytas naujas kryžius, žuvusiems už Lietuvos
laisvę;
Šauklių poilsiavietėje pastatyti nauji lauko baldai;
liepų alėjoje pasodinta 100 liepų;
specialaus sifono pagalba pripildytas išdžiūvęs
Mosėdžio II tvenkinys;
Mosėdžio maudymvietėje išpilta 40 t. smėlio;
atnaujintas Šilalės kaimo transporto priemonių stovėjimo aikštelės tualetas;
inicijuotas kreipimasis į Lietuvos automobilių kelių
direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl paviljonų
įrengimo kaimiškosiose autobusų stovėjimo aikštelėse.
Mosėdžio miestelyje atlikta Muziejaus gatvės apšvietimo rekonstrukcija. Visoje seniūnijoje paankstintas apšvietimo laikas nuo 6 val. ryto ir miestelio centre prailgintas apšvietimo laikas iki 23 val.

Mosėdžio seniūnijos kapinėse: įrengta nauja vandens tiekimo sistema su hidroforu, pastatyti 4 vandens paleidimo
mechanizmai, sutvarkyta nugriuvusios
tvoros dalis, perdažyti metaliniai vartai
ir informacinės lentos, panaikinta sena
vandens kaupimo cisterna, pastatytas
kapaviečių tvarkymo įrankių stovas su
įrankiais, nupjauti pavojingi medžiai, gyventojų prašymu pastatytas suolas.

Keliai
Mosėdyje išasfaltuota Rožių gatvė ir
Šauklių kaime Vingio gatvė. Atlikta kelio
Krakės–Udraliai rekonstrukcija ir Krakių
kaimo Bokšto gatvės remontas, vietinių
kelių būklės gerinimui išpilta 255 kub.
m žvyro, vykdytas žvyrkelių laistymas,
šaltu asfaltu remontuoti vietiniai asfaltuoti keliai, inicijuotas pėsčiųjų perėjos
įrengimas ir nauja automobilių stovėjimo aikštelė.

SvARBU

Įrengtas priešgaisrinio šulinio
rezervuaras Mosėdžio miestelio
centre.
Mosėdžio kapinėse įrengta
vandens tiekimo sistema.
Atsižvelgus į gyventojų prašymus, rekonstruotas kelias Krakės-Udraliai ir atnaujinta Krakių
kaimo Bokšto gatvė.
Ši seniūnija pasižymi renginių gausa. Čia
suorganizuotas susitikimas su Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnais, vykdyta apklausa dėl gyventojų aptarnavimo kokybės Mosėdžio seniūnijoje, pateikta Vitos
Pajarskienės kandidatūra premijai už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą gauti,
visuomeninių akcijų ir renginių metu suburta
aktyvi savanorių komanda.
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Vidurvasario šventė

Lietuvoos galiūnų sporto varžybos
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Notėnų seniūnija
Seniūnijoje veikia 108 gatvės
apšvietimo šviestuvai. Iš jų vienas naujas buvo sumontuotas
Šliktinės k. Žaliojoje gatvėje.

Viešosios erdvės
Sutvarkyta buvusios Notėnų pagr. mokyklos teritorija, išpjauti beverčiai medžiai ir krūmai, pjaunama
žolė. Viešosios erdvės yra pastoviai tvarkomos ir prižiūrimos.

keliai
Išasfaltuota Notėnuose Notės gatvės atkarpa link
bažnyčios ir ten esanti automobilių stovėjimo aikštelė,
atnaujinta Šliktinėje Liepų ir Piliakalnio gatvių žvyro
danga, greideriuoti visi seniūnijos žvyrkeliai, pjautos
pakelės, kirsti kelio šlaituose augantys krūmai.
Tvarkomi kapai bažnyčios šventoriuje, pjaunama
žolė, prisidėta darbu remontuojant akmeninę tvorą
aplink bažnyčią. Taip pat kapinės nuolat yra tvarkomos ir prižiūrimos.

Prisidėjome rengiant Šliktinės k. vykusią vasaros šventę ir Notėnuose „Obuolinių atlaidų“ šventę, kurios metu buvo atidengtas paminklas Lietuvai ir Notėnams,
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas ir Salantų dienos veiklos
centro gyventojų paroda Notėnuose, Užgavėnės Šliktinės kaime, ikimokyklinio amžiaus naujametinė šventė vaikams.

SvARBU

Šliktinės k. priešgaisrinio rezervuaro įrengimas.
Notėnų kapinių teritorijos išplėtimas, medžių išpjovimas ir sutvarkymas.
Baidotų k. žvyrkelio griovių ir
dangos atnaujinimas.
Įsigyti du biotualetai, kurie bus
pastatyti Notėnuose po kapinių ir
skvero rekonstrukcijos.

Notėnuose per Obuolinius atlaidus atidengtas paminklas-skulptūra Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti ir Notėnų 765 metų proga, kai pirmą kartą jie buvo pažymti rašytiniuose šaltiniuose.
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Skuodo seniūnija
Seniūnija prižiūri Narvydžių latvių kapines ir dalį
Šedvydžių latvių kapinių, kurios ribojasi su Latvijos
Respublika. Kapinės šienaujamos, grėbiami lapai,
vežamos šiukšlės.

Seniūnijoje gatvių apšvietimas yra šešiose gyvenvietėse. Viso 80 lempų.
Gatvių apšvietimas reikalauja investicijų, nes esami stulpai yra gyventojų privačiose valdose, žaliosiose zonose, kurios per daug metų yra užaugusios
medžiais, gyvatvorėmis ir ten esančių gatvių šviestuvų skleidžiama šviesa neretai nebepasiekia gatvės
važiuojamosios dalies.

2018 metais buvo pakeisti 20
vnt. šviestuvų su LED lempomis Didžiuosiuose Rūšupiuose
ir atnaujintas gatvių apšvietimas Mažuosiuose Rūšupiuose Liepų gatvėje. 7 stulpai su
LED šviestuvais įrengti arčiau gatvės.
Viešosios erdvės
Kiekvienais metais tvarkomos seniūnijos viešosios
erdvės: Luknėse, Kubiliškėje, Puodkaliuose, Daukšiuose, Mažuosiuose Rūšupiuose, Didžiuosiuose
Rūšupiuose, Narvydžiuose. Pjaunami, genėjami medžiai. Šienaujama žolė.

Bendruomenių iniciatyva Luknėse,
Daukšiuose, D. Rūšupiuose ir M. Rūšupiuose įrengtos vaikų žaidimo aikštelės,
treniruokliai suaugusiems.

Keliai
2018 metais iš kelių fondo lėšų buvo
išasfaltuota Didžiųjų Rūšupių Guntino gatvė. Užtaisytos duobės Kęstučio
gatvėje. Sutvarkyta Gurstiškės kaime
Tvenkinio gatvė. Taip pat iš kelių fondo
lėšų du kartus per metus nugreiderioti
visi seniūnijos žvyrkeliai, kurių yra apie
123 kilometrus. Ir dar kai kurie intensyvesni keliai buvo greideriuojami po kelis kartus. Savo turima technika buvo
sutvarkyti, nušlaituoti, suformuoti grioviai, sudėtos pralaidos keliuose Didieji
Rūšupiai–Narvydžiai, Kanyzelio kaime
Miško 2-oji gatvė, Budrių kaimo kelyje.
2017 metų lietingas ruduo pareikalavo
daug lėšų kelių atstatymui žvyro pagrindu. (Pastebėjimas: kai kurie mūsų
ūkininkai netausoja kelių, važinėja sunkiasvore technika esant nepalankioms
oro sąlygoms).

SvARBU

Investicijos į gatvių apšvietimą ir kelius. Tai yra patys svarbiausi ir opiausi klausimai kaimo
gyventojams. Tad bet koks , kad
ir mažiausias postūmis šiuose
punktuose, tai tik žmonių gerovei
ir kokybiškesniam gyvenimui.
2018 metais savivaldybė skyrė lėšų seniūnijos socialiniams
būstams remontuoti. Suremontuoti trys socialiniai būstai: pakeisti langai, sutvarkytas šildymas.
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Skuodo miesto seniūnija
iŠPJAUTA ŽOLĖ DALYJE BARTUVOS
UPĖS (PRIE MALŪNO) IR sKUODO JŪROJE PRIE PAPLŪDIMIO.

Keliai
2018 m. iš kelių fondo lėšų išasfaltuota S. Daukanto gatvės dalis ir užtaisytos duobės, esančios
miesto gatvėse.
SvARBU

Miesto gatvių apšvietimą prižiūri UAB „Ratalė“. MIeste yra 637
lempos. 2018 m. atnaujinti šviestuvai su led lempomis Vilniaus
ir Vaižganto gatvėse.

2018 m. remontuoti socialiniai
būstai. Kai kuriems būstams pakeisti langai arba atliktas kosmetinis remontas.

Viešosios erdvės
Seniūnija organizavo Žolinės
šventę, Kalėdų eglės įžiebimo
šventę.
2018 m. papildomai sutvarkytos erdvės Vytauto ir Mažeikių gatvėse, šrauti menkaverčiai krūmai,
išlyginta pieva, erdvė paruošta medelių sodinimui.
Įgyvendinant ES projektus sutvarkytas Skuodo miesto parkas.

Seniūnija prižiūri Narvydžių ir Kulų
kapines. Kapinės šienaujamos, vežamos šiukšlės, pjaunami pavojų keliantys
medžiai.

Skuodo miesto parke esanti vaikų žaidimo aikštelė papildyta naujais įrenginiais
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Šačių seniūnija

Keliai

Apšvietimas
2018 m. buvo pratęstas Šačių kaimo
Jurgio Baltrūno gatvės apšvietimas ( 2
šviestuvai).
Visiškai neapšviestos Rukų gyvenvietės Vingio ir
Žalioji gatvės, Šačių gyv. Šatos g., Vabalių gyvenvietės Šačių g. ir pusė Tvenkinio gatvės, dalis Šačių
gyvenvietės Mokyklos ir Dariaus ir Girėno gatvės.
Gyventojai pageidauja, kad minėtose gatvėse būtų
įrengtas apšvietimas.
Veikiančios Šačių kapinės tvarkomos ir prižiūrimos
nuolat.

sutvarkyti 6 senkapiai (iškirsti beverčiai krūmai,
nušienauta žolė, išvežtos
atliekos).

Pažvyruota Šačių gyv. Šatos g.
(120 kub. žvyro), vietomis pažvyruotas kelias Rukai–Drupiai (100
kub.). Remontuota Rukų gyv. Vingio g. ir Šačių gyv. Liepų g. asfalto
danga.
Taip pat remti kultūriniai renginiai, organizuojami kultūros centro darbuotojų ir bendruomenių.
Renginiai: Aloyzo atlaidai Erslos
kaime, Joninių šventė (Jonų ir
Janinų pagerbimas, koncertas,
gegužinė), „Tautinės giesmės“
vakaras, Vasaros šventė (Rukų
bendruomenėje), Senjorų vakaronė (Šačių bendruomenėje), Šačių seniūnijos ūkininkų vakaronė
„Rudens darbams pasibaigus“,
Eglutės įžiebimo šventė Šatėse.

Viešosios erdvės
Pastoviai šienaujama ir prižiūrima 5,7 ha plotas.
Nuo 2019 m. dar prisidėjo 1,8 ha teritorija (buvusios
Šačių pagrindinės mokyklos).

Šv. Jono Krikštytojo atlaidų šventė
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