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Gerbiamieji Skuodo
krašto žmonės,
2019 m. įvyko savivaldybių tarybų ir merų
rinkimai. Antrą kartą buvau išrinktas Skuodo
rajono savivaldybės meru. Esu labai dėkingas
gyventojams už pasitikėjimą. Jaučiu didžiulę
atsakomybę, kad Skuodo rajono žmonių
interesai būtų tinkamai atstovaujami, todėl
prieš planuojant, organizuojant, priimant
sprendimus visada pirmiausia galvoju apie
rajono žmones. Jie yra visa ko centras.
Gyventojų poreikiai – svarbiausi.
Prisiminus 2019 metus, galima sakyti, kad jie buvo intensyvūs, turiningi, įdomūs ir gausūs
svarbių darbų, reikšmingų pokyčių, iššūkių, idėjų, sumanymų, iniciatyvų.
2019 m. siekiant operatyviai išspręsti rajono gyventojams aktualius klausimus ne kartą
lankytasi Lietuvos Respublikos ministerijose, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje,
Viešųjų investicijų plėtros agentūroje ir kitose svarbius savivaldai sprendimus priimančiose
institucijose. Dialogas ir bendradarbiavimas visada duoda rezultatų, sužinota daug reikšmingos
informacijos, išsiaiškinta, kaip ir kokiose situacijose elgtis geriausia, kokius veiksmus atlikti ir
kada.
2019 metais parengtas Skuodo rajono savivaldybės 2020–2025 m. strateginis plėtros planas.
Šiame plane yra svarbiausios įžvalgos, idėjos ir veiksmai, padėsiantys stiprinti rajoną, kad jis
taptų labiau konkurencingas ir atsparus iššūkiams.
Praėjusiais metais įgyvendinti, vykdyti ir planuoti svarbūs projektai, tokie kaip Skuodo
muziejaus rekonstrukcija, Apuolės piliakalnio sutvarkymas, Skuodo miesto parko sutvarkymas,
Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas, turgaus aikštės įrengimas Ylakių
miestelyje, Mosėdžio miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas, Mosėdžio seniūnijos pastato
atnaujinimas, pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto
Krantinės g., sporto salės atnaujinimas Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. Praėjusiais
metais taip pat sutvarkytas vienas prastos būklės Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai
bažnyčios bokštas, šiais metais paaiškės, ar bus gautas finansavimas antrojo bažnyčios
bokšto remontui. 2019 metais dėmesys skirtas ne tik Skuodo miestui ir didiesiems rajono
miesteliams, bet rūpintasi infrastruktūros plėtra ir kaimuose. Notėnų gyvenvietėje įrengtos
treniruoklių ir krepšinio aikštelės, Rukų kaime įrengta vaikų žaidimo aikštelė, atliktas Vingio
gatvės kapitalinis remontas – įrengta asfalto danga. Atliktas Šačių ir Notėnų kapinių kapitalinis
remontas. Akivaizdu, darbų būta išties labai daug, šis sąrašas nėra galutinis, paminėti tik
didžiausi praėjusių metų įvykiai.
Vienas svarbiausių 2019 metų pasiekimų – išsaugoti Barstyčių vaikų globos namai. Šiuo
metu žinoma, kad bent jau iki 2023 metų vaikų namų auklėtiniai galės gyventi atnaujintuose,
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tvarkinguose, jaukiuose, jiems širdžiai artimuose namuose Barstyčiuose. Čia gyvenantys vaikai
nepritaria Institucinei globos namų pertvarkai.
Džiugu yra ir tai, kad Skuodo rajono savivaldybė 2019 m. įsisavino visas lėšas, skirtas
žvyrkelių asfaltavimui.
2019 metais lapkričio mėnesį suorganizuota žemės ūkio konferencija. Taip norima paskatinti
rajono ūkininkus ne tik tęsti ūkininkavimo tradicijas, bet ir pasitelkus naujoves dar efektyviau
organizuoti ūkinę veiklą.
2019 metais Mosėdis tapo Lietuvos mažąja kultūros sostine Klaipėdos apskrityje. Mosėdyje
per šiuos metus buvo sukurta gražių reginių, suorganizuota net 17 renginių, atitinkančių įvairius
kultūrinius žmonių poreikius.
2019 metais nuolat bendrauta su Lietuvos šaulių sąjunga dėl Skuodo mieste Šaulių g. 7
esančios sporto salės renovacijos, sutvarkymo. Dabar pastatas, kuriame sportuoja rajono
vaikai, priklauso Lietuvos šaulių sąjungai. Šiais metais taip pat tikimasi tolimesnio sklandaus
bendradarbiavimo sprendžiant įvairius klausimus, susijusius su salės remontu, Lietuvos šaulių
sąjungos veiklos plėtra Skuodo rajone.
2019 metais intensyviai domėtasi apleistų teritorijų rajone sutvarkymo galimybėmis, ieškota
finansavimo verslui svarbios infrastruktūros gerinimui ir sukūrimui.
2019 metais turėjome ir sunkumų. Asmens sveikatos priežiūros situacija Skuodo rajone yra
sudėtinga. Trūksta gydytojų, gyventojams dažnai tenka vykti į kituose rajonuose ir miestuose
esančias sveikatos priežiūros įstaigas. Intensyviai sprendžiama, kaip pagerinti sveikatos
priežiūros paslaugas. Liūdina ir tai, kad neseniai gyvavusių rajono mokyklų pastatai dabar
tušti.
Matome, kad 2019 metais buvo visko. Ir gerų, ir sudėtingų dalykų. Dirbdami kartu su
bendruomene, Savivaldybės tarybos nariais ir visa Savivaldybės administracijos komanda
darome viską, kad Skuodo rajonas keistųsi, taptų vis patogesniu, jaukesniu ir saugesniu
gyventi, kurti šeimas, dirbti, leisti laisvalaikį.

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas
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SKUODO RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBA

2019 m. balandžio 17 d. naujai išrinkta Skuodo rajono savivaldybės
taryba pradėjo savo darbą. Tądien 20 Savivaldybės tarybos narių davė
priesaiką ir pasižadėjo gerbti bei vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario
pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir
viešuosius interesus. Vienas tarybos narys priesaiką davė 2019 m. gegužės 9 d. Dauguma 2019–2023 metų kadencijai išrinktų Savivaldybės
tarybos narių jau ne pirmą kadenciją dirba Skuodo kraštui.
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 21 demokratiškai
išrinkto savivaldybės bendruomenės atstovo.
2019 metais Savivaldybės taryba, vadovaujama Savivaldybės mero
Petro Pušinsko, dirbo įgyvendindama savo įgaliojimus Savivaldybės tarybos posėdžiuose.
Priimtais sprendimais buvo siekiama užtikrinti kryptingą savivaldybės vystymąsi, strateginiame plėtros plane numatytų tikslų įgyvendinimą bei gyvenimo kokybės gerinimą.
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Tarybos posėdžių
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Savivaldybės taryba
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
valdančiąją daugumą sudarė:
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai;
Lietuvos socialdemokratų partija.

Opoziciją sudarė:
Darbo partija;
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis;
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;
Visuomeninis rinkimų komitetas „Šaukiame
tautą“.

Savivaldybės tarybos komitetai
Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, Savivaldybės taryboje sudaromi komitetai. Savivaldybės taryboje yra sudaryti 5 komitetai.
Ekonomikos, ūkio ir verslo
komiteto nariai:
Stanislovas Martinkus
(pirmininkas);
Liudvikas Žukauskas
(pavaduotojas);
Vytautas Būtė;
Ignas Jonušas;
Kazys Viršilas.
Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto narių išsamios diskusijos
ir priimami sprendimai dažniausiai yra susiję su savivaldybės
biudžeto paskirstymu, mokesčiais, paslaugų kainomis.mu, mo-

Švietimo, kultūros
ir sporto
Tip!
komiteto nariai:
Kęstutis Sakalauskas
(pirmininkas);
Virgilijus Pajarskas
(pavaduotojas);
Daiva Budrienė;
Daiva Jonušienė;
Linas Mitkus;
Zinaida Sendriūtė.
Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto narių diskusijos ir priimami sprendimai dažniausiai
yra susiję su turizmu, švietimo
sistema, švietimo įstaigų veikla,
kultūros srities reikalais.

kesčiais, paslaugų kainomis.

Kaimo reikalų komiteto nariai:
Algerdas Rozga (pirmininkas);
Bronislovas Stasiulis
(pavaduotojas);
Adomas Statkus;
Rimantas Urniežis;
Juozas Vyšniauskas.

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

Sveikatos apsaugos ir
socialinių
reikalų komiteto nariai:
Bronislovas Anužis
(pirmininkas);
Vytautas Jautakis
(pavaduotojas);
Ramunė Petreikienė;
Stasys Vainoras.
Šio komiteto narių sprendimai dažniausiai yra susiję su socialinės apsaugos sistema, kuri
apima 8 socialinės rizikos grupes: liga, neįgalumas, senatvė,
našlystė, šeima-vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis.

Kontrolės komiteto nariai:
Stasys Vainoras (pirmininkas);
Daiva Budrienė (pavaduotoja);
Linas Mitkus;
Juozas Vyšniauskas.

Vienos svarbiausių šio komiteto
narių diskusijų ir
sprendimų priėmimo sritys: ilgalaikės
paskolos, lėšų paskirstymas, finansiniai auditai, techninis aptarnavimas,
finansiniai veiklos
rezultatai.
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Savivaldybės taryba

Petras Pušinskas

Bronislovas Anužis

Daiva Budrienė

Vytautas Būtė
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Vytautas Jautakis

Ignas Jonušas
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Savivaldybės taryba

Daiva Jonušienė

Stanislovas Martinkus

Linas Mitkus

Virgilijus Pajarskas

Ramunė Petreikienė

Algerdas Rozga
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Savivaldybės taryba

Kęstutis Sakalauskas

Zinaida Sendriūtė

Bronislovas Stasiulis

Adomas Statkus

Rimantas Urniežis

Stasys Vainoras
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Savivaldybės taryba

Kazys Viršilas

Juozas Vyšniauskas
Ataskaitiniais metais pasikeitė Tarybos sudėtis. 2019 m. gegužės 23 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo naujo tarybos
nario Liudviko Žukausko priesaika. Jis dirba Skuodo rajono savivaldybės taryboje vietoj buvusio
Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario Žydrūno Ramanavičiaus.
2019 m. birželio 27 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo naujos tarybos narės Ramunės Petreikienės priesaika. Ji dirba Skuodo rajono savivaldybės taryboje vietoj buvusio
Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario Roko
Rozgos.

Liudvikas Žukauskas
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Plačiau apie Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus
Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
Nuo mokesčio už vaikų išlaikymą (išskyrus kitas išlaidas – 5
eurų ar 10 eurų mokestis per mėnesį) atleisti tėvai (globėjai ar
kiti teisėti vaiko atstovai) tėvų papildomos poilsio dienos metu
(mamadieniais, tėvadieniais).

Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto
mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo
Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
kovo 28 d. sprendimu Nr. T9-8 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9-64 „Dėl
Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 6.1 papunkčio pakeitimo“ reorganizuojama Skuodo rajono Lenkimų
Simono Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras prijungimo
būdu į Skuodo Bartuvos progimnazijos Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyrių.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių
vaikų globos namų Institucinės vaikų globos
pertvarkos veiksmų plano patvirtinimo
Iki 2023 metų vaikų namų auklėtiniai galės gyventi atnaujintuose, tvarkinguose, jaukiuose, jiems širdžiai artimuose namuose Barstyčiuose. Čia gyvenantys vaikai nepritaria Institucinei globos namų pertvarkai.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019
metų priemonių patvirtinimo
Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2019
metų specialiosios programos lėšos buvo 66 123 EUR. Lėšos paskirstytos: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms;
atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimo ir
mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo,
želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonėms; savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai; priemonėms, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
mero pavaduotojo skyrimo
Priimtas sprendimas Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja skirti Daivą
Budrienę Savivaldybės tarybos įgaliojimų
laikui nuo 2019-04-18.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
2019 metų biudžeto patvirtinimo
Priimtas sprendimas tvirtinti: Skuodo
rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto
pajamas – 18 109 tūkst. Eur,
Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų
biudžeto asignavimus pagal asignavimų
valdytojus, programas ir finansavimo šaltinius – 19 128,2 tūkst. Eur, Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019
metų pajamas pagal asignavimų valdytojus – 256,6 tūkst. Eur, Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartines lėšas –
144,8 tūkst. Eur.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
skyrimo
Savivaldybės mero teikimu į Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
2019–2023 metų Skuodo rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu skirtas
Žydrūnas Ramanavičius.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojo skyrimo
Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas
2019–2023 metų Skuodo rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu paskirtas
Rokas Rozga.

11

Plačiau apie Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus
Dėl žemės mokesčio 2020
metų tarifų nustatymo

Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Nustatyti žemės mokesčio 2020 metų
tarifai (procentais nuo žemės mokestinės
vertės): žemės ūkio paskirties žemei (610)
– 0,8, miškų ūkio paskirties žemei (710) – 1,
konservacinės paskirties žemei (810) – 1,
vandens ūkio paskirties žemei (820) – 1, kitos paskirties žemei (995) – 0,65, kitai 1–5
punktuose nenurodytos paskirties žemei
– 1, apleistų žemės ūkio naudmenų žemei
(apleistai sklypo daliai) – 4.
Žemės mokestį administruoja VMI, informacija pateikiama interneto svetainėje
adresu
https://www.vmi.lt/cms/zemesmokestis.

Jau kurį laiką surenkamos įplaukos už komunalinių atliekų
tvarkymą Skuodo rajone nepadengė šios paslaugos išlaidų.
Surenkamų lėšų nepakako atliekų vežėjams ir perdirbėjams
sumokėti už paslaugas. Per pastaruosius metus kasmet patiriamos išlaidos 8–11 proc. (29–41 tūkst. eurų) viršydavo gaunamas įplaukas, todėl didėjo įsiskolinimas atliekų surinkėjams. Savivaldybė skolinga už atliekų išvežimą ir priėmimą
103 217 Eur. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą padidėjimui taip pat turėjo reikšmės pakilusi Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro paslaugų kaina (vartų
mokestis), pakilusi didelių gabaritų atliekų išvežimo kaina,
papildomai teikiama tekstilės atliekų surinkimo paslauga,
pakilusios programų aptarnavimo ir mokėjimo pranešimų
spausdinimo, išnešiojimo išlaidos, prisidėjusios įmokų priėmimo išlaidos.
Visa tai įvertinus, 2019 m. gruodžio 19 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas padidinti
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokestį. Vietinės rinkliavos dydis nustatytas toks, kad surinktomis
lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios sąnaudos. Vietinės
rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą paskutinį kartą buvo keltas 2014 metais.

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio
dydžių, taikomų įsigyjant verslo
liudijimus 2020 metais vykdomai
veiklai, ir lengvatų patvirtinimo
Priimtas sprendimas palikti dydžius,
kurie buvo nustatyti ankstesniais metais,
ir pagal juos suvienodintas fiksuotas pajamų mokesčio dydis, taikomas veiklai, vykdomai neribojant teritorijos.
2019 m. birželio 3 d. duomenimis Skuodo rajono savivaldybėje gyventojų, išsiėmusių verslo liudijimus, skaičius – 377,
gyventojų su lengvatomis skaičius – 61,
mokėtina Gyventojų pajamų mokesčio
suma – 9 621 Eur, lengvatų suma – 696 Eur.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2020 metų tarifų nustatymo
Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio 2020 metų tarifai: fiziniams asmenims,
labai mažoms ir mažoms įmonėms – 0,5
procento nekilnojamojo turto mokestinės
vertės; vidutinėms ir kitoms įmonėms – 1
procentą nekilnojamojo turto mokestinės
vertės; nekilnojamajam turtui, kuris yra
apleistas ir neprižiūrimas, – 3 procentus
nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2025
metų strateginio plėtros plano tvirtinimo
Baigiantis Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020 metų
strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui, inicijuotas naujo 2020–2025 m. strateginio plėtros plano parengimas. Savivaldybė siekia išnaudoti savo natūralius ir kultūrinius išteklius, kelti gyvenimo kokybės lygį ir taip kelti
konkurencingumą, pritraukti gyventojų, skatinti žemės ūkio,
verslo ir investicijų plėtrą. Čia taip pat svarbus kultūrinių išteklių, paveldo saugojimas ir puoselėjimas kaip būdas spartinti turizmo sektoriaus augimą.
Skuodo rajono savivaldybės misija – kurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams. Skuodo rajono ateities
perspektyva – Skuodo rajonas žemės ūkio ir verslo plėtros
kraštas, kuriame patogu ir sveika gyventi bei ilsėtis. Viziją
planuojama įgyvendinti šiais prioritetais: ekonomikos ir konkurencingumo plėtra, patrauklia ir saugia gyvenamąja aplinka, efektyviu valdymu.
Strateginio plano rengimą koordinavo Skuodo rajono savivaldybės administracija, rengė VšĮ Nacionalinės plėtros
institutas. Rengiant strateginį planą, dirbo 4 darbo grupės:
Ekonomikos, Infrastruktūros, Socialinių reikalų, Švietimo ir
visuomenės aktyvinimo.
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Plačiau apie Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus
Dėl asociacijų projektų bendrojo
finansavimo
Priimtas sprendimas finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis asociacijų įgyvendinamus verslo projektus
iki 10 proc. bendros projekto vertės. Daug metų Skuodo
rajono savivaldybė prisidėjo prie asociacijų įgyvendinamų infrastruktūros tvarkymo projektų. Atlikus analizę,
nustatyta, kad asociacijų materialinė bazė yra pakankamai sutvarkyta, tačiau ne itin intensyviai naudojama.
Siekiant įveiklinti įrengtas patalpas, įsigytą turtą, planuota remti verslo projektus. 2019 m. vienu iš prioritetų
buvo laikomas verslumo skatinimas. Verslo projektais
kuriamos darbo vietos.

Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą Skuodo rajono
savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo
patvirtinimo
Tvarkos apraše priimta naujovė, kad nuo mokesčio
už vaikų išlaikymą (išskyrus kitas išlaidas) mokyklose
atleidžiami tėvai (globėjai) (kiti teisėti vaiko atstovai):
jeigu vaikas nelanko mokyklos dėl ligos ir tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai): apie neatvykimą į mokyklą informavo mokyklą iš vakaro arba ryte iki 8.30 val.; pateikė
mokyklai tėvų pažymą dėl vaiko ligos, jei vaikas sirgo iki
5 darbo dienų per einamąjį mėnesį; pateikė vaiko sveikatos pažymėjimo išrašą iš portalo www.esveikata.lt,
jei vaikas sirgo ilgiau nei 5 darbo dienas. Po išrašu pasirašo patys tėvai, patvirtindami informacijos teisingumą.

Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. T9-66
„Dėl pritarimo rengti projektą „Bendros
tūkstantmečio istorijos atkūrimas“ ir jo
finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019 m. rugpjūčio 1 d. neeiliniame Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta pripažinti netekusiu galios Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018
m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. T9-66 „Dėl pritarimo
rengti projektą „Bendros tūkstantmečio istorijos atkūrimas“ ir jo finansavimo“. Pažymime, kad Skuodo rajono
savivaldybė nebedalyvaus minėtame projekte, todėl jokia veikla, susijusi su projektu „Bendros tūkstantmečio
istorijos atkūrimas“, nebus vykdoma.
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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.

2019 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“.

2019 m. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras
Pušinskas pirmininkavo:
Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo
komisijai;
Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamento
komisijai.

2019 m. meras Petras Pušinskas priėmė 484 gyventojus.
Skuodo rajono savivaldybės meras sprendimus
įformina potvarkiais. Pagal teisės aktų suteiktą
kompetenciją Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas 2019 metais pasirašė 168 potvarkius.
Veiklos organizavimo klausimais

72
Personalo klausimais

36

Dėl atostogų, komandiruočių

60
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2019 m. sausio 15 d. Vyriausybės kanceliarijoje
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas kartu su Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės politikos grupės patarėja Diana
Varnaite kalbėjosi apie kultūros paveldo objektus
Skuodo rajone. Meras Dianą Varnaitę informavo,
kad norima atnaujinti Mosėdžio miestelyje esantį
namą, kuriame gyveno Juozas Tumas-Vaižgantas.
Tądien taip pat lankytasi Japonijos ambasadoje kartu su verslininku, bitininku Valiumi Jonkumi.
Ieškota galimybių eksportuoti medaus, bičių produktus į Japonijos rinkas.

2019 m. sausio 25 d. įvyko sportininkų pagerbimo
popietė.

2019 m. sausio 25 d. įvyko Jaunimo apdovanojimai. Metų pergalės nominacija atiteko Žygimantei
Riepšaitei, metų savanoriu tapo Valdas Narbutas,
metų iniciatyvos vardą pelnė asociacija „Svajonės
pasaga“, metų draugu tapo Česlovas Davydauskis,
metų renginiu paskelbtas Skuodo rajono kultūros
centro organizuotas kultūrinių naktinėjimų ciklas.

2019 m. sausio 25–27 d. tarptautinė turizmo ir
aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR kvietė
sužinoti, atrasti ir pajausti kelionių džiaugsmą.
Parodoje pristatyta turizmo patirčių įvairovė ir
Skuodo krašte. Skuodo rajonui atstovaujanti komanda pasidabino mūsų unikalios motobolo komandos atributika.

2019 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis su savo komanda
lankėsi Skuodo rajone. Vyriausybės vadovą pasitiko
Lietuvos Respublikos Seimo narė Levutė Staniuvienė,
Savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės
mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Savivaldybės administracijos direktorius Kazys Viršilas, direktoriaus
pavaduotojas Žydrūnas Ramanavičius.
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2019 m. balandžio 8 d. įvyko projekto „Mokyklų
tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo Skuodo
rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės administracijos atstovai. Pristatyta unikali
gamtos mokslų laboratorija. Pasidžiaugta, kad atsiranda galimybė kaimo gimnazijos mokiniams užsiimti
šiuolaikinius reikalavimus atitinkančia tiriamąja veikla.

2019 m. balandžio 12 d. Skuodo meno mokyklos
Ylakių skyrius pakiliai sutiko 30 metų veiklos jubiliejų.
Šiame skyriuje meilę menui ugdančius mokytojus ir
čia besimokančius mokinius sveikino Skuodo rajono
savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjos pavaduotoja švietimui ir sportui Loreta Vasiliauskienė. Per 30 metų Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriuje išugdytos 25 menininkų laidos

2019 m. balandžio 26 d. Skuodo rajono savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos
specialistai kartu su Savivaldybės administracijos
seniūnijų seniūnais aptarė svarbius darbo organizavimo seniūnijose klausimus. Seniūnai informuoti, kad atliktas duobių taisymo darbų pirkimas,
darbai bus vykdomi Skuodo mieste, Ylakių ir Aleksandrijos seniūnijose. Susitikimo metu pateikta
informacija, kad numatoma laistyti 53 km žvyro
dangos Skuodo rajone, laistoma bus du kartus.
Atliktas žvyro pirkimas, žvyro kiekis seniūnijoms
paskirstytas pagal tai, kiek kiekvienoje iš jų yra
žvyruotų kelių.
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2019 m. balandžio 29 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas kartu su kitų savivaldybių merais dalyvavo susitikime su Ministru
Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Jame buvo aptarti aktualūs vietos savivaldos ir centrinės valdžios
bendradarbiavimo klausimai. Diskutuota ministerijų pilotinių projektų, viešųjų pirkimų, savivaldybių biudžetų finansavimo tvarkos, regioninių paslaugų plėtojimo temomis.

Skuodo rajono kultūros centro Šačių skyriaus
Rukų kaimo liaudiškos muzikos kapela „Gaspadorius“ 2019 m. gegužės 11 d. šventė 15-os metų sukaktį. Per šiuos metus kapelos kolektyvas nuolat
puoselėjo liaudies kūrybą, etninę kultūrą ir tradicijas, paruošė puikius muzikinius pasirodymus,
įgyvendino nemažai kūrybinių sumanymų. Už visa
tai kapelai dėkojo Skuodo rajono savivaldybės vadovai.
Respublikiniam Vaclovo Into akmenų muziejui
– 40 metų. Šios gražios sukakties proga Skuodo
rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė sveikino muziejaus kolektyvą, buvusį muziejaus direktorių Evaldą Razgų ir su didžiausia
pagarba prisiminė Skuodo krašto šviesuolį, muziejaus įkūrėją Vaclovą Intą.
Muziejuje stūksantys akmenys, akmenėliai ir
muziejaus darbuotojų puoselėjama aplinka iki šiol
žavi čia kiekvieną atvykstantį. Įspūdingo dydžio,
išskirtinės, unikalios kolekcijos stebina, įkvepia ir
džiugina. Pozityvi žinia apie Skuodo kraštą, Mosėdį ir muziejų sklinda labai plačiai.

2019 m. gegužės 17 d. Skuodo rajono
savivaldybės meras Petras Pušinskas kartu
su kitais šalies savivaldybių merais dalyvavo
konferencijoje-diskusijoje „Savivaldos indėlis
įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo
programas“. Joje buvo aptartos kompleksinės
renovacijos įgyvendinimo galimybės, akcentuoti
galimi finansiniai šaltiniai bei priemonės, nagrinėti sėkmingi kvartalinės renovacijos pavyzdžiai.
Savivaldybės meras Petras Pušinskas, atsižvelgdamas į kvartalinės renovacijos naudą, kai
tvarkomi ne atskiri namai, tačiau renovuojami
tam tikrų teritorijų daugiabučiai namai, kartu sutvarkant ir šalia atnaujinamų namų esančius šaligatvius, žaliąsias erdves, apšvietimą, įvairiuose susitikimuose gyventojus ragina pasinaudoti
kvartalinės renovacijos galimybėmis.
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2019 m. gegužės 31–birželio 2 d. vykusioje Skuodo šventėje „Žemaitijai – 800“ kultūros, meno ir
sporto sritys tapo viena nuo kitos neatskiriamos.
Į darnią visumą susijungė tai, kuo Skuodo kraštas
didžiuojasi.

Skuodo šventės tikslas pasiektas – tai, kas vyko
šventėje, buvo tikra, gyva ir nuoširdu. Drąsiai galima sakyti, kad šventė liks prasmingu prisiminimu ir
paskatinimu kitiems metams.
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2019 m. birželio 18 d., siekiant sudaryti palankias susisiekimo sąlygas Skuodo rajono ir Latvijos
Respublikos Priekulės gyventojams, svarstytas
klausimas dėl galimybės organizuoti naują tarptautinio autobuso maršrutą Priekulė–Skuodas.
Šiuo maršrutu būtų važiuojama du kartu per savaitę (trečiadienį ir šeštadienį). Artimiausiu metu
bus sprendžiama, kaip būtų galima finansuoti šį
tarptautinį maršrutą.

2018 m. pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui dėl Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios bokštų ir karnizų tvarkybos darbų finansavimo. 2019 m. balandžio 1 d.
gauta piniginė suma – 111 181 eurų, prie darbų 3 000
eurų prisidėjo ir Skuodo rajono savivaldybė. 2019
metais suremontuotas vienas bažnyčios avarinio
stovio bokštas.
Šiems darbams finansavimas gautas Skuodo
rajono savivaldybės merui Petrui Pušinskui ir Savivaldybės administracijos specialistams dirbant
kartu su Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios parapijiečiais, Telšių vyskupu
Kęstučiu Kėvalu, Kultūros paveldo departamento
vadovais ir specialistais.
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2019 m. birželio 26-ąją, Klaipėdos savivaldybės
tarybos salėje, asociacijos „Klaipėdos regionas“
nariai, tarp jų ir Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas, susitiko su šiemet prie euroregiono „Baltija“ prisijungusio Švedijos Skonės regiono
delegacija. Svečiams buvo pristatyti Klaipėdos regiono pasiekimai ekonomikos, turizmo, susisiekimo
srityse, taip pat septynių savivaldybių bendro darbo rezultatai ir siekiai, narystės euroregione „Baltija“ svarba. Delegacija domėjosi mėlynąja ekonomika, inžineriniais vandens sprendimais, inovacijomis
bei kitomis socialinėmis ir ekonominėmis temomis.
2019 m. birželio 26 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro atstovai. Susitikime plačiau
aptarti NVO veiklos principai rajone, atstovai pateikė rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip švietimo,
sporto, socialines paslaugas galėtų teikti NVO. Diskutuota savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tema. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro atstovai
įvardino šio bendradarbiavimo privalumus – piliečių įsitraukimas, sąmoningumo ugdymas, kūrybiško
visuomenės potencialo ir socialinio kapitalo augimas, didesnė konkurencija, kokybiškesnės paslaugos, didesni atlyginimai.

2019 m. liepos 4 d. nuo ankstaus ryto prie Skuodo
tvenkinio pradėjo būriuotis kanojų ir baidarių irklavimo sporto šakos entuziastai. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro irklavimo
bazėje vyko baidarių ir kanojų irklavimo varžybos
ketvirtajai Skuodo rajono savivaldybės mero taurei
laimėti. Varžybose dalyvavo sportininkai iš Skuodo,
Klaipėdos, Plungės, Šiaulių ir Šilutės. Organizuota
13 plaukimų.
Po intensyvių varžybų su puikiais rezultatais
sportininkus sveikino šių varžybų steigėjas ir rėmėjas Savivaldybės meras Petras Pušinskas. Geriausius rezultatus parodžiusiems įteikti atminimo
medaliai, taurės.
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2019 m. rugpjūčio 10–11 d. Apuolės piliakalnyje
vyko Tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos
ir karybos festivalis. Tomis dienomis buvo galima
pasiklausyti grupės „Thundertale“ koncerto, pasižiūrėti dėmesį kaustančio Baltų genčių karybos istorijos entuziastų pasirodymo, savo jėgas išbandyti
senovinių žaidimų turnyruose, lankininkų rungtyse,
paragauti autentiškų patiekalų, pasigrožėti baltų genčių kostiumais ir papuošalais, apžiūrėti IX a.
kovų įrankius.

Apuolės piliakalnis – erdvė, kviečianti pasinerti į istorijos, reikšmingos praeities gelmes.
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2019 m. rugpjūčio 16 d. Puodkalių piliakalnyje
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojai būrėsi į sąskrydį. Skuodo rajono
savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Skuodo
seniūnijos seniūnė Viliutė Jautakienė pasveikino
dalyvaujančius sąskrydyje, pasidžiaugė, kad šventė vyksta būtent čia, Skuodo žemėje.

2019 m. rugpjūčio 24 d. įvyko intelektualioji
kelionė po Lietuvą „Ryterna Modul Mototourism
Rally“, skirta Baltijos kelio 30-mečiui paminėti.
Šioje kelionėje Skuodo kraštui atstovavo komanda „Skouda do tekėnē“. 2019 m. rugpjūčio 20 d.
Savivaldybės vadovai ralio dalyviams padovanojo
Skuodo vėliavą ir įvairios atributikos su Skuodo
krašto simbolika.

Per 80 metų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka tapo didžiuliu informacijos centru,
kuriame kiekvienas randa tai, ko labiausiai ieško. 2019
m. rugpjūčio 22 d. Respublikinio Vaclovo Into akmenų
muziejaus parke pasidžiaugta puikiais bibliotekos personalo darbo rezultatais, gražia įstaigos 80 metų sukaktimi ir su didžiausia pagarba prisiminta prozininko, dramaturgo bei eseisto Romualdo Granausko asmenybė, jo
unikali kūryba.

2019 m. rugpjūčio 22 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos šaulių sąjungos vadas
Gintaras Koryzna ir Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios
rinktinės vadas Rolandas Lukšas. Susitikimo metu
aptartas svarbus klausimas, kaip gauti finansavimą Skuodo mieste Šaulių g. 7 esančios salės renovacijai, sutvarkymui. Dabar pastatas priklauso
Lietuvos šaulių sąjungai.

2019 m. rugpjūčio 28 d. lankytasi Skuodo rajono
švietimo įstaigose, apžiūrėtos jų patalpos, domimasi, kaip šios įstaigos yra pasiruošusios priimti
mokinius naujiems mokslo metams. Kartu su įstaigų vadovais aptarti poreikiai, lūkesčiai.

2019 m. rugsėjo 5 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas dalyvavo Vilniuje vykusiame 6-ajame Lietuvos turizmo forume. Jame
nagrinėtos ateities turizmo tendencijos bei perspektyvos.
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2019 m. rugpjūčio 24–26 d. Skuodo rajono savivaldybės atstovų delegacija, vadovaujama Savivaldybės mero Petro Pušinsko, dalyvavo Khoroshiv
miesto (Ukrainoje) šventėje. Jos metu dalyvauta
šventiniuose miesto renginiuose, bendrauta su
kitų šalių delegacijų atstovais, stiprinti bendradarbiavimo ryšiai kultūrinių mainų, švietimo, meno
srityse.
Žitomyro miesto meno galerijoje ir Khoroshiv
mieste vykusioje šventėje savo muzikinius gebėjimus pademonstravo Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Bartuva“.
Aptartos mainų galimybės Skuodo rajono mokiniams.
Tartasi su Khoroshiv miesto savivaldybės atstovais dėl jų dalyvavimo ir savo krašto kultūros
pristatymo Skuodo rajono savivaldybės organizuojamoje rudens šventėje „Skouda boužės juomarks“.
Ukrainos žmonės pasveikinti su Ukrainos nepriklausomybės diena, pagerbti žuvusieji kare dėl Nepriklausomybės.

2019 m. rugsėjo 4 d. Skuodo rajono savivaldybės
meras Petras Pušinskas lankėsi Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijoje, Lietuvos automobilių kelių
direkcijoje.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje aptartos
Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto
projektų sąlygos. Savivaldybės meras ministerijos
atstovą informavo, kad lėšų reikėtų motobolo aikštės Skuode ir šalia aikštės esančio pastato sutvarkymui. Aptartos bendruomeninių vaikų darželių
įrengimo galimybės, diskutuota apie reikalavimus,
taikomus šiems darželiams.
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje kalbėtasi
dėl Skuodo rajone esančių regiono kelių asfaltavimo ir tvarkymo. Meras informavo, kad kelias nuo
Gėsalų link Latvijos yra prastos būklės, Lietuvos
automobilių kelių direkcijos atstovas patikino, kad
minėto kelio būklė bus įvertinta. Domėtasi, kokia
situacija dėl Laisvės gatvės ir Vilniaus gatvės Skuodo mieste tvarkymo, bei pateikta informacija apie
regioninį kelią, einantį per Mikytų kalną. Skuodo
rajono gyventojai ne kartą išsakė savo susirūpinimą dėl sąlygų važiuojant tuo kalnu žiemos metu,
kelio būklė prasta. Domėtasi galimybėmis gauti
papildomų lėšų šiems keliams: keliui prie Apuolės
piliakalnio, keliui link Vaičaičių ir keliams esantiems sodininkų bendrijose.

2019 m. rugsėjo 19 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas miško šventėje Lenkimuose dėkojo visiems, kurie tvarko, prižiūri, saugo
miškus. Didžiulė padėka skirta valstybės įmonės
Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio kolektyvui, puoselėjančiam Skuodo krašto
miškus ateitiems kartoms.
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Daugybė gražių padėkos žodžių švietimo bendruomenei skambėjo 2019 m. spalio 3 d. įvykusioje
Mokytojų dienos šventėje. Juos sveikino Lietuvos
Respublikos Seimo narė Levutė Staniuvienė, Skuodo rajono savivaldybės Meras Petras Pušinskas,
Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas
Ramanavičius, Skuodo Švenčiausiosios Trejybės
parapijos dekanas Saulius Damašius. Dalyvavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Savivaldybės tarybos nariai,
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
buvę darbuotojai, socialiniai partneriai, svečiai.

2019 m. spalio 15 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas ir mero pavaduotoja
Daiva Budrienė priėmė „Erasmus+“ tarpmokyklinių
strateginių partnerysčių projekto svečius iš Ispanijos, Kipro, Italijos, Graikijos, Latvijos. Juos lydėjo Skuodo Bartuvos progimnazijos mokytoja Raimonda Remezienė.
Svečiams pristatytas Skuodo kraštas, veiklos
prioritetai, vykdomi darbai, ateities planai, lankytini objektai, suteikta informacijos apie rajono
istoriją. Pasidžiaugta, kad Skuodo Bartuvos progimnazija dalyvauja mokyklų mainų partnerysčių
projekte. Tuo metu projekte dalyvavo 10 mokinių
iš kitų šalių ir 10 iš Skuodo rajono. Atvykę mokiniai
svečiavosi skuodiškių šeimose.

2019 m. spalio 11 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas Japonijos ambasadoje
Lietuvos savivaldybių ir Japonijos Hokkaido savivaldybių asociacijos susitikime pristatė Skuodo
kraštą.

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas 2019 m. spalio 11 d. Valdovų rūmuose dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano
Nausėdos inicijuotame Regionų forume, skirtame
Vietos savivaldos dienai pažymėti ir svarbiausiems regionų plėtros klausimams aptarti.
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Vietos savivaldos dienos proga Skuodo rajono
savivaldybės mero Petro Pušinsko iniciatyva 2019
m. spalio 12 d. lankytasi Šakių rajone. Čia būta, ko
pamatyti, o ir sužinota išties daug: pradedant nuo
rajone vykdomų darbų, Savivaldybės veiklos organizavimo principų, prioritetų, sėkmės pavyzdžių,
ateities planų iki istorinių faktų, turistinių objektų.
Šakių rajoną išsamiai pristatė pats Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.

2019 m. spalio 31 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas dalyvavo Lietuvos
savivaldybių asociacijos (LSA) Tarybos posėdyje.
Aktualiausia posėdžio tema – savivaldybių skolinimosi apribojimai. Siekiant padidinti savivaldybių
skolinimosi galimybes, posėdžio dalyviai siūlė taisyti patį Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties
įgyvendinimo konstitucinį įstatymą.

2019 m. lapkričio 18 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas dalyvavo Klaipėdoje Jūrinio verslo centre įvykusiose Estijos garbės konsulato atidarymo iškilmėse. Estijos garbės
konsulu tapo BLRT grupės Vakarų laivų gamyklos
generalinis direktorius Arnoldas Šileika. Tai jau
trečias Estijos garbės konsulatas Lietuvoje (kiti
du jau veikia Kaune ir Šiauliuose). Garbės konsulo konsulinę apygardą sudaro Klaipėdos, Telšių ir
Tauragės apskritys. Savivaldybės meras, sveikindamas su svarbiu įvykiu, Estijos garbės konsulą
Arnoldą Šileiką pakvietė atvykti į Skuodo rajoną.
Tarptautiniai ryšiai svarbūs, siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ekonomikos, verslo ir
švietimo srityse.
2019 m. spalio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės
meras Petras Pušinskas dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos ir „Transparency International“
Lietuvos skyriaus surengtoje diskusijoje „Dalyvaujamasis biudžetas – 21-ojo amžiaus skaidrumo
standartas“. Joje aptarta kaip Lietuvoje, Latvijoje
ir Lenkijoje yra įgyvendinamos dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos ir kokių rezultatų tokiomis iniciatyvomis pasiekiama.
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2019 m. lapkričio 15 d. apdovanoti konkurso
„Metų ūkis 2019“ nugalėtojai. Šiais metais Skuodo
rajone geriausiai įvertintas Estrėjos Eglės ir Gintauto Odinų ūkis, antroji vieta skirta Daivos ir Valdo Domarkų ūkiui, trečioji – Onos ir Henriko Stripinių ūkiui. Šie pažangūs ūkiai yra puikus pavyzdys
norintiems pradėti ūkinę veiklą ir jau ūkininkaujantiems. Minėtų ūkių šeimininkai sėkmingai juose
tvarkosi, puikiai išmano savo darbą, ne tik tęsia
ūkininkavimo tradicijas, bet ir pasitelkę naujoves
efektyviai organizuoja ūkinę veiklą.

2019 m. lapkričio 15 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas dalyvavo Būsto energijos taupymo agentūros ir Aplinkos ministerijos
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Pastatų
atnaujinimo indėlis siekiant klimatui neutralios ekonomikos“. Konferencijoje nuolat buvo pažymima,
kad nuo ateinančių metų įsigaliosianti ES Pastatų
energinio efektyvumo direktyva numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti
neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai
efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y.
beveik nevartojančius energijos pastatus.
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2019 m. lapkričio 19 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Latvijos Respublikos Nicos savivaldybės delegacija. Skuodo rajono savivaldybės vadovai atvykusiems svečiams pristatė Skuodo rajoną,
daugiau papasakojo apie organizuojamus darbus,
veiklas, numatomus planus. Svečiai susipažino su
vietos savivaldos funkcijomis, biudžeto sandara,
planuojamomis investicijomis.
Nicos savivaldybės atstovus labai domino rajone įgyvendinti ir vykdomi projektai, kurie finansuoti
Europos Sąjungos lėšomis. Jiems suteikta daugiau
informacijos apie Skuodo muziejaus rekonstrukciją, Apuolės valstybinio kraštovaizdžio draustinyje
esančių vertybių sutvarkymą, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą Skuodo mieste, gamtos mokslų laboratorijos įrengimą Mosėdžio gimnazijoje, atnaujintas

sales mokyklose, Mosėdžio miestelio infrastruktūros atnaujinimą, Respublikinio Vaclovo Into akmenų
muziejaus infrastruktūros atnaujinimą.

2019 m. lapkričio 21 d. įvykusioje konferencijoje „Ateitis prasideda šiandien. Žemės ūkio vizija ir
perspektyvos Skuodo rajone“ daug dėmesio skirta
bioekonomikos temai.
Žemės ūkis Skuodo rajone yra vyraujanti veiklos sritis, kurioje reikalingi pokyčiai, orientuoti į bioekonomiką. Tai sudarytų galimybes rinkų
plėtrai, darbo vietų augimui, inovatyvių produktų
sukūrimui, leistų mažinti neatsinaujinančių žaliavų naudojimą, energetinius kaštus. Rajone yra palankios sąlygos įgyvendinti bioekonomikos idėjas.
Labai svarbu, kad vyktų intensyvesnis ūkininkų,
verslininkų, bendruomenių, įstaigų, vartotojų bendradarbiavimas tarpusavyje, suaktyvėtų trumpųjų
maisto grandinių kūrimas.
Pradėjus laikytis bioekonomikos krypties, stiprėtų visas Skuodo kraštas.
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Mosėdis – Mažoji kultūros
sostinė

2019 m. lapkričio 23 d. įvyko finalinis projekto „Mosėdis – Lietuvos mažoji kultūros sostinė – Akmenų
sostinė” renginys. Jo metu pasidžiaugta nuveiktais projekto darbais. Kūrybingų, iniciatyvių, idėjų kupinų,
gerų žmonių jėgomis sukurta daug gražių reginių. Tikima, kad žinia apie Mosėdį, kaip ypatingą miestelį,
sklis dar labai, labai toli. Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardo titulas jau tapo svarbia Skuodo krašto
istorijos dalimi.

28

2019 m. gruodžio 9 d. Vilniaus rotušėje iškilmingos ceremonijos metu Skuodo rajono kultūros centro direktoriui Vidmantui Valinskiui
įteiktas Lietuvos kultūros centrų asociacijos
apdovanojimas „Auksinis feniksas“. Šiuo svarbiausiu ir vienu iš reikšmingiausių apdovanojimu kultūros srityje Vidmantas Valinskis pripažintas geriausiu metų kultūros centro vadovu.
Jam padovanota įspūdinga vardinė „Auksinio
fenikso“ skulptūrėlė. Vidmantą Valinskį taip
pat sveikino ir jam dėkojo Skuodo rajono savivaldybės atstovai.
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Baigiantis Skuodo rajono savivaldybės 2014–2020
metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui, Savivaldybės administracija inicijavo naujo 2020–
2025 m. strateginio plėtros plano parengimą. 2019 m.
gruodžio 5 d. jis pristatytas Skuodo rajono savivaldybėje įvykusioje konferencijoje.
Skuodo rajono ateities perspektyva – Skuodo rajonas
žemės ūkio ir verslo plėtros kraštas, kuriame patogu ir
sveika gyventi bei ilsėtis. Viziją planuojama įgyvendinti
šiais prioritetais:
1) ekonomikos ir konkurencingumo plėtra;
2) patrauklia ir saugia gyvenamąja aplinka;
3) efektyviu valdymu.

2019 m. gruodžio 6 d. Savivaldybėje spręstas klausimas dėl vaikų ligų gydytojų specialistų (pediatrų)
pritraukimo dirbti Skuodo rajone. Susitikimo dalyviai Skuodo rajono savivaldybės ir Skuodo pirminės
sveikatos priežiūros centro atstovams išreiškė didelį
susirūpinimą dėl vaikų sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės. Susitikimo metu buvo išsakyta, kad susirgus
mažiesiems rajono gyventojams dažnai tenka vykti į
kituose Lietuvos miestuose esančias sveikatos priežiūros įstaigas.
Susitikimo dalyviams pateikta informacija, kad pagal įstatymus pediatrai ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose nedirba, vaikų ligų gydymą atlieka šeimos gydytojai.
Tokiu principu dirbama ir Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre, tačiau šioje įstaigoje dabar trūksta
šeimos gydytojų.
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2019 m. gruodžio 9 d. Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio
ir investicijų skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas Skuodo rajono gyventojams svarbius klausimus sprendė Vilniuje esančiose institucijose: Registrų centre, Lietuvos automobilių kelių
direkcijoje, Vidaus reikalų ministerijoje.
Registrų centre aptartas klausimas dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių teisinio registravimo.
Vidaus reikalų ministerijoje aiškintasi, ar pavyktų gauti
lėšų apleistų teritorijų sutvarkymui, verslui svarbios infrastruktūros gerinimui ir sukūrimui Skuodo rajone.
Kelių direkcijos specialistai pasidžiaugė, kad Skuodo rajono savivaldybė įsisavino visas lėšas, skirtas žvyrkelių asfaltavimui.

Mosėdžio miestelyje kuriasi nauja užsienio kapitalo filtrų gamybos įmonė. Šios įmonės Lietuvoje vadovas Vaidotas Grikšas ir kompanijos verslo vadovas
Rudolf Svrčina 2019 m. gruodžio 18 d. lankėsi Skuodo
rajono savivaldybėje. Atvykę svečiai Savivaldybės
vadovams, Mosėdžio seniūnijos seniūnei pristatė
savo veiklą ir planus. Susitikimo metu aptartos šiuo
metu Mosėdyje Liepų g. 13 esančios sąlygos verslui
kurtis, plėstis. Šiuo metu įmonėje jau dirba 11 darbuotojų, o iki 2020 metų pabaigos planuojama įrengti 32 darbo vietas. Įmonė aktyviai veikia tarptautinėje rinkoje.

dalyvauti buvo kviečiami Skuodo rajono gyventojai,
bendruomenės, organizacijos, įstaigos, įmonės.

Artėjant gražiausioms ir jaukiausioms žiemos
šventėms – šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams
– Skuodo rajono savivaldybės mero iniciatyva
skelbtas šventinio papuošimo konkursas. Jame

Nominaciją „Originalus sprendimas“ pelnė Užluobės kaimo bendruomenė, nominacija „Draugiškas požiūris į gamtą“ skirta Gintautui ir Daivai
Kniukštoms, prizas už sukurtą Kalėdų jaukumą
skirtas Ylakių globos namams, nominaciją „Žiemos
linksmybės“ laimėjo Barstyčių bendruomenė, nominacija „Spalvų dūzgės“ skirta Arvydui ir Irenai
Lekstučiams, nominaciją „Lyg iš pasakos“ pelnė Ilona Brasienė. Visiems šiems nominantams 100 eurų
vertės piniginiai prizai įteikti 2019 m. gruodžio 27 d.
Skuodo rajono kultūros centre įvykusio kalėdinio
koncerto metu.
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