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Savivaldybės administracijos direktoriaus žodis

Gerbiami Skuodo krašto žmonės,
kiekvieni metai būna vis kitokie, sulaukiama įvairių įvykių,
atliekami tam tikri darbai, priimami sprendimai, įgyvendinamos
idėjos, iniciatyvos. Manau, kad 2019 metais taip pat buvo daug
svarbių ir reikšmingų įvykių visam Skuodo rajonui ir kiekvienam
šio rajono gyventojui.
2019 m. pradėtas įgyvendinti ne vienas naujas projektas,
taip pat verta pasidžiaugti, kad praėjusiais metais užbaigėme
daugiau Europos struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės
biudžetų lėšomis finansuojamų projektų nei 2018 m. Projektų
rezultatai – atnaujintos Mosėdžio ir Ylakių gimnazijų bei
Bartuvos

progimnazijos

materialinės

bazės,

pagerintos

mokymosi sąlygos mokiniams, Skuodo meno mokykla ir
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras
įsigijo naudingų priemonių ir įrangos
neformaliam vaikų užimtumui vykdyti, gražiai sutvarkytas Apuolės piliakalnis ir Skuodo miesto
parkas. Pastarieji du objektai tapo dar labiau lankomi mūsų rajono gyventojų ir turistų. Tęsiant
kalbą apie projektus, svarbu paminėti, kad pradėtas įrenginėti keltuvas žmonėms su negalia Skuodo
pirminiame sveikatos priežiūros centre ir atliekami remonto darbai Mosėdžio pirminės sveikatos
priežiūros centre. Minėtiems sveikatos priežiūros centrams reikalinga medicininė įranga ir baldai,
jiems įsigyti pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros. Tikimasi, kad tai pagerins teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Pradėtas Dariaus ir Girėno gatvės Skuode kapitalinis remontas,
kuris turėtų būti užbaigtas šiais metais, taip pat tvarkomos viešosios erdvės Mosėdžio miestelyje ir
jau dabar galime pasidžiaugti pagal tą patį projektą sutvarkytu Mosėdžio seniūnijos pastatu.
Taip pat sėkmingai įsisavintos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) skirtos
lėšos, tai yra apie 1 mln. 305 000 Eur. Skaičiuojama, kad naujai įrengtų kelių su asfaltbetonio danga
2019 metais buvo 4 kilometrai 469 metrai, o kelių su asfaltbetonio danga, kuriuos reikėjo atstatyti,
buvo 1 kilometras 793 metrai. Kapitališkai sutvarkyta Narvydžių kaimo Ilgoji gatvė (Iš KPPP rezervo ir
savivaldybės biudžeto lėšų – 397 600 Eur). Panaudota 397 600 Eur žvyrkelio asfaltavimui skirtų lėšų.
Vienas liūdniausių 2019 metų įvykių buvo tai, kad turėjome rajono gyventojams pakelti vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą mokestį. Kitos išeities nebuvo, nes vietinės rinkliavos
dydis nebuvo didintas 5 metus, o surenkamos rinkliavos nepakako išaugusioms surinkimo išlaidoms
apmokėti. Tačiau gera žinia ta, kad rajono individualių namų gyventojai bus aprūpinami trūkstamais
konteineriais, kad atliekų rūšiavimo sąlygos pagerėtų. Jei pavyktų sumažinti išvežamų mišrių atliekų
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Jei pavyktų sumažinti išvežamų mišrių atliekų kiekį į sąvartyną, ateityje būtų galima sumažinti ir
mokestį.
Jau ilgą laiką stengiamasi paspartinti naujojo bibliotekos pastato Skuodo mieste įrengimą,
tačiau Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos darbų viešojo
pirkimo procedūros sustabdytos. Taip yra todėl, nes, nustačius laimėtoją ir priėmus sprendimą
sudaryti sutartį, antroje vietoje likęs tiekėjas apskundė sprendimą teismui. Šiuo metu vyksta
teismo procesas, tad Skuodo rajono savivaldybės administracija negali baigti viešojo pirkimo
procedūrų.
Kaip matome, nors metai buvo nelengvi, tačiau tikrai yra ir kuo pasidžiaugti.
O jei kalbant apie mane, tai vienas ryškiausių pokyčių būtų toks, kad praėjusiais metais pasikeitė
mano užimamos pareigos, atsirado didesnės galimybės labiau padėti rajono gyventojams. Todėl
labai dėkoju visiems per savivaldos rinkimus palaikiusiems mano kandidatūrą. Šiuo metu taip
pat esu dėkingas savo komandai – Savivaldybės administracijos specialistams, skyrių vedėjams,
rajono seniūnijų seniūnams už atsakingai atliekamą darbą, bendradarbiavimą ir susiklausymą. Visų
mūsų laukia darbingi metai, tad tikiuosi ir politikų palaikymo bei bendradarbiavimo sprendžiant
rajonui svarbius klausimus.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius
Žydrūnas Ramanavičius
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Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo žodis

Gerbiami Skuodo krašto žmonės,
kasmet sulaukiama įvairių įvykių, atliekami darbai, priimami
sprendimai. 2019 m. įvyko savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.
Pirmą kartą dalyvavau ir buvau išrinktas į Skuodo rajono
savivaldybės tarybą. Esu labai dėkingas rajono gyventojams
už didžiulį pasitikėjimą. Tapau jauniausiu šios Savivaldybės
tarybos nariu, bet Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario
mandatą teko iškeisti į labai atsakingas politinio pasitikėjimo
pareigas. Esu labai dėkingas Savivaldybės tarybos nariams,
kurie palaikė mano kandidatūrą ir paskyrė Skuodo rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Darau
viską, kad Skuodo rajono žmonių interesai būtų tinkamai
atstovaujami.
Eidamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo pareigas, organizuoju, planuoju,
kontroliuoju šias Savivaldybės administracijos veiklas: aplinkos apsaugos, žemės ūkio, civilinės ir
priešgaisrinės saugos, sveikatos. Koordinuoju šių veiklų reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą.
Didelį dėmesį skiriu mūsų rajono vietinės reikšmės keliams, nuolat bendradarbiauju su Skuodo
rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus specialistais, seniūnijų
seniūnais. Rajono kelių būklės kokybė aktualiausia tema mūsų gyventojams.
Labai džiaugiuosi, kad 2019 m. pradėti įgyvendinti nauji projektai. Svarbu paminėti, kad pradėtas
įrenginėti keltuvas žmonėms su negalia Skuodo pirminiame sveikatos priežiūros centre ir atliekami
remonto darbai Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centre. Minėtiems sveikatos priežiūros
centrams reikalinga medicininė įranga ir baldai, jiems įsigyti pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų
procedūros. Tikimasi, kad tai pagerins teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Vykdomas
Dariaus ir Girėno gatvės Skuode kapitalinis remontas, kuris turėtų būti užbaigtas šiais metais, taip
pat tvarkomos viešosios erdvės Mosėdžio miestelyje.
Aplinkosaugos sritis. Gera žinia, kad rajono individualių namų gyventojai bus aprūpinami
trūkstamais pakuočių konteineriais, kad atliekų rūšiavimo sąlygos pagerėtų. Jei pavyktų sumažinti
išvežamų mišrių atliekų kiekį į sąvartyną, ateityje būtų galima sumažinti ir mokestį. Šią vasarą turėtų
būti įrengtos požeminės ir antžeminės mišrių atliekų aikštelės Skuode.
Civilinės ir priešgaisrinės saugos sritis. Dalyje seniūnijų bus įrengti tinkami privažiavimai prie
vandens telkinių, kad priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai galėtų patogiai prisipildyti
vandens atsargų. Šiais metais vėl tikrinsime įrengtų sirenų kontrolę seniūnijose ir atliksime kitus
planinius patikrinimus
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Žemės ūkio sritis. Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos fonde
– 180 000 eurų. Lėšos bus skirtos melioracijos gedimams šalinti (130 000 eurų), likusios lėšos
vietinės reikšmės kelių su žvyro danga būklės gerinimui. Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų
iniciatyvų skatinimo programos dalyviai nuo kovo 1 dienos gali teikti pašymus melioracijos
gedimams šalinti.
Vieningai dirbame kartu su Savivaldybės administracijos specialistais, skyrių vedėjais, rajono
seniūnijų seniūnais, darbai atliekami atsakingai. Pradėti darbai bus tęsiami, įgyvendinami ir
planuojami nauji.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Rokas Rozga
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
Įgyvendinant Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Vaizdo
stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“ pasiektas puikus rezultatas –
Skuodo mieste įrengta 15 vaizdo stebėjimų kamerų.

7 kameros transporto priemonių srautui stebėti, fiksuojančios transporto priemonių valstybinius numerius, sumontuotos prie įvažiavimų į miestą – prie sienos su Latvijos Respublika (J. Basanavičiaus g.), prie
įvažiavimo nuo Mažeikių pusės (Vilniaus ir Mažeikių
g. sankirtoje), prie įvažiavimo nuo Plungės miesto pusės (žiedinės sankryžos viduryje) ir prie įvažiavimo
nuo Darbėnų pusės (Laisvės ir Kretingos g. sankirtoje).
Viešųjų vietų stebėjimui Skuodo miesto teritorijoje sumontuotos 8 kameros – Skuodo miesto parke,
prie Meno mokyklos pastato bei Vytauto ir Birutės g.
sankirtoje (prie parduotuvės „Maxima“). Vaizdo stebėjimo sistemos centrinis pultas ir operatoriaus darbo
vieta įrengta Klaipėdos apskrities policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato patalpose.

Talsi savivaldybėje (Latvijos Respublika)
vyko projekto „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“ baigiamoji konferencija. Jos metu buvo
pristatyti projekto įgyvendinimo rezultatai. Apie
rezultatus Skuodo mieste kalbėjo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
2019 m. liepos 2 d. Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius domėjosi,
kaip vykdomi Aleksandrijos seniūnijos kelio nuo
kelio Skuodas–Mažeikiai iki Truikinų šaltinio paprastojo remonto darbai. Atnaujinta asfalto danga
nuo pagrindinio kelio iki tilto per upelį, o nuo jo iki
Šmitos versmės atnaujinta žvyro danga, įrengtos
vandens pralaidos. Darbus atliko UAB „Kuršasta“
pagal 2019 m. gegužės 15 d. pasirašytą rangos
darbų sutartį. Darbų kaina – 36 411,36 Eur.
Reaguojant į Skuodo rajono gyventojų paklausimus ir pastabas, 2019 m. liepos 2 d. aptarta situacija
dėl perteklinės vandens augmenijos Bartuvos upėje Skuodo miesto parko teritorijoje ir šalia VšĮ Skuodo
globos namų. Planuojamų tvarkyti vietovių apžiūros metu nagrinėta darbų organizavimo eiga, reikiamų
dokumentų rengimo ir derinimo tvarka. Nutarta rengti projektą. Atlikti visi reikiami veiksmai ir vandens
augmenija pašalinta.
2019 m. liepos 6 d. UAB „Skuodo ginklai“
šaudykloje aidėjo šūviai – įvairiose šaudymo rungtyse tarpusavyje varžėsi Skuodo
rajono medžiotojų klubų nariai, tądien vyko
Skuodo rajono medžiotojų draugijos šventė. Su šia švente ir puikiais rungčių rezultatais Skuodo rajono medžiotojus sveikino
Savivaldybės administracijos direktorius
Žydrūnas Ramanavičius.
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
2019 m. liepos 16 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga ir
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Rolandas Taujenis susitiko su Nausėdų
bendruomene. Savivaldybės atstovai bendruomenės narius
informavo apie vykdomus Nausėdų kadastro vietovėje drenažo sistemos rekonstrukcijos darbus. Rekonstrukcijos darbai atlikti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų, skirtų
pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms
priemonėms taikyti.

2019 m. vykdyti projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas
Skuodo rajono savivaldybėje“ programos „Judėkime“ užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo Skuodo miesto gyventojai ir
Daukšių kaimo gyventojai. Veiklos buvo skirtos vyresnio amžiaus gyventojams. Fiziniai pratimai turėjo teigiamos įtakos
dalyvių kraujotakai, širdies darbui, fizinei ir emocinei būklei.

2019 m. rugpjūčio 1 d. vyko Rukų
kaimo kadastro vietoje 3 km 824 m melioracijos griovio tvarkymo darbai: krūmų, medžių, augančių ant melioracijos
griovio šlaitų, pašalinimas ir sutvarkymas, augalijos išvalymas iš melioracijos
griovio dugno, drenažo žiočių, latakų išvalymas ir sutvarkymas. Darbus vykdė
UAB „Transjuda“, finansavimas gautas
iš Europos Sąjungos solidarumo fondo. Darbų kaina 49 550 eurų. Vykdant
šiuos darbus UAB „Transjuda“ naudojo
modernią techniką. Tai, kas buvo griovio paviršiuje, buvo susmulkinama ir
paskleidžiama ant melioracijos griovio
šlaito, ši technologija leido greičiau atlikti darbus. Su tokia technika rajone
buvo dirbama pirmą kartą, tačiau pastebėta, kad tai efektyvu ir veiksminga.
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
Nupirktas gatvių priežiūros ir valymo automobilis, kurio kaina – 37 389 Eur. Mašina naudojama
Skuodo miesto teritorijoje. Šlavimas vykdomas
šepečių pagalba nukreipiant dulkes link mašinos
apatinės vidinės dalies, per kur dulkės ir šiukšlės
patenka į bunkerį (1.8 kub. m). Automobilyje taip
pat įmontuota aukšto spaudimo plovimo sistema
su plovimo ietimi, ji naudinga suoliukų, šiukšliadėžių ir panašių objektų plovimui.
Naudojant šį automobilį galima analizuoti atliktą
įrangos darbą, optimizuoti procesus, darbo našumą, efektyviai naudoti įrangą. Valdymo pultas turi
vidinę atmintį, kuri fiksuoja šiuos parametrus: valymo laikas, transportinis laikas, variklio darbo laikas, išvalyto kelio ilgis, nuvažiuoto kelio atstumas,
vidutinės kuro sąnaudos.

2019 m. Skuodo mieste du būstai pritaikyti neįgaliesiems. Bendra darbų vertė – 8 596,51 Eur, iš
jų valstybės biudžeto lėšos – 5 157,90 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 3 438,61 Eur. Darbus atliko
UAB „Skobartas“.
2019 m. rugpjūčio 1 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija atliko darbų vertinimą.
Žmonės, kurių būstuose atlikti darbai, pasidžiaugė pagerėjusia, palengvėjusia kasdienybe.

2019 m. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius ir
UAB „Kuršasta“ pasirašė rangos darbų sutartį dėl
Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgosios gatvės Nr. SK (SB-5-51) kapitalinio remonto darbų,
kurių suma 327 632,78 eurai. Jiems atlikti pasitelktas subrangovas UAB „Žemaitijos keliai“.
2019 m. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius ir
UAB „Kuršasta“ pasirašė rangos darbų sutartį dėl
Aleksandrijos seniūnijos kelio Nr. Al–47 „Nuo kelio
Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“ kapitalinio remonto darbų. Jų kaina – 65 143,72 Eur.
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
2019 m. rugpjūčio 28–30 d. aplankytos dar rajono švietimo įstaigos. Pasidžiaugta, kad įstaigos ne tik puikiai pasiruošusios mokslo metams, bet turi dar daug gražių planų ir tikslų
ateičiai. Švietimo įstaigose daroma viskas, kad būtų užtikrintas kokybiškas ugdymas.

2019 m. rugsėjo 3 d. su Skuodo rajono
seniūnijų seniūnais aptarti svarbūs klausimai dėl vienos didžiausių rajono švenčių
„Skouda boužės juomarks”, komunalinių
atliekų surinkimo seniūnijose, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo.

2019 m. rugsėjo mėnesį Skuodo tvenkinio maudykla sutvarkyta, nuo maudyklos
prieigų iki tiltelio nupjautos nendrės.
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
2019 m. spalio 9 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija atliko supaprastintą atvirą konkursą dėl projekto
„Viešosios erdvės prie tvenkinio Ežero gatvėje sutvarkymas
Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajone“ darbų pirkimo. Su UAB
„Naujoji gotika“ pasirašyta statybos rangos darbų sutartis.
Darbų kaina – 168 982,78 Eur. Iki 2020 m. birželio 30 d. planuojama užbaigti darbus.

2019 m. spalio 8 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, ir Klaipėdos valstybinė kolegija, atstovaujama direktorės Gražinos Markvaldienės, sudarė
bendradarbiavimo sutartį.
Susitarta plėtoti bendradarbiavimą: keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija; vykdant taikomuosius
mokslinius tyrimus; organizuojant mokymus, seminarus,
kursus ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikavimą; rengiant ir vykdant nacionalinius bei tarptautinius
projektus; organizuojant pramoginius, sporto, kultūrinius ir
edukacinius renginius; stiprinant specialistų profesinius ryšius, analizuojant rinką ir verslo vystymąsi; ugdant Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų praktinius įgūdžius, skleidžiant naujas idėjas.

2019 m. spalio 10 d. Vietos savivaldos dienos proga šiandien Skuodo
rajono savivaldybės vadovai sveikino
Savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją
specialistę Aušrą Budrikienę, Socialinės paramos skyriaus vedėją Rasą Noreikienę ir vyriausiąją specialistę Vilmą
Simutienę su 20-ies metų darbo jubiliejumi. Joms padėkota už produktyvią
veiklą ir palinkėta neišsenkančio entuziazmo, įkvėpimo, naujų ieškojimų, atradimų ir kuo didžiausios sėkmės ateities
planuose bei darbuose.
Nuoširdūs padėkos žodžiai už prasmingus darbus taip pat skambėjo visiems Skuodo rajono savivaldybės
administracijos darbuotojams.

2019 m. spalio 21 d. Skuodo rajono
savivaldybės administracija ir UAB „Telšių meistras“ sudarė statybos rangos
sutartį. Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pacientų patogumui numatoma įrengti keltuvą, dėl jo sulaukta
daugiausia gyventojų prašymų. Sutartyje nurodyta darbų kaina yra 55 981,65
Eur.
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Projektai, darbai, susitikimai, sprendimai
2019 m. spalio 30 d. Skuodo socialinių paslaugų šeimai
centrui perduotas naujas automobilis „Ford Fiesta“. Jis skirtas vykti pas globėjus ir įtėvius, ši transporto priemonė prisidės prie socialinių paslaugų prieinamumo didinimo.
Tokius automobilius gaus ir kitose savivaldybėse veikiantys Globos centrai. Centralizuotą automobilių pirkimą vykdė
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Automobiliai nupirkti
įgyvendinant projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas
bei prieinamumo plėtra“. Skuodo rajono savivaldybės administracija yra šio projekto partnerė.

Skuodo rajono gyventojai turi 42 naujus seniūnaičius. Išrinktieji seniūnaičiai
seniūnaitijų gyventojų labui visuomeniniais pagrindais dirbs ketverius metus.
Skuodo miesto seniūnijoje organizuoti
pakartotiniai seniūnaičių rinkimai, kitose
8 seniūnijose seniūnaitijų seniūnaičiai
išrinkti iš pirmo karto.

Jau trečius metus Skuodo rajono savivaldybėje minima Pyragų diena. Savivaldybės administracijos darbuotojai
pietų pertraukos metu savo iškeptais
pyragais vaišino kolegas ir aukojo lėšas
Skuodo rajone gyvenančiai šeimai, kuri
labai stengiasi sugrąžinti savo šeimos
nariui sveikatą ir pilnavertį gyvenimą.
Šiai šeimai padovanoti 385 Eur.
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Teisė, personalas ir dokumentų valdymas
2019 m.
Administracijoje patvirtintų
pareigybių skaičius

147,25

Administracijos darbuotojų
(etatų) skaičius
(be seniūnijų)

2018 m.
Administracijos padaliniai

2019 m.

161,25

17
valstybės
tarnautojai
Administracijos darbuotojų
(etatų) skaičius
(su seniūnijoms)

80
dirbantys
pagal darbo
sutartis

79
2018 m.

valstybės
tarnautojai

dirbantys
pagal darbo
sutartis

2017 m.
174,5

2019 m.

92
2017 m.

2019 m.

2019 m.

61

18

2018 m.

2018 m.

65

27

2017 m.

2017 m.

88

28

114

67,25

Skelbti konkursai
Į Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro direktoriaus pareigas
(konkursas įvyko).
Į Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas (skelbtas 2 kartus,
bet konkursas neįvyko, nes nebuvo pretendentų).
Į Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus pareigas (konkursas neįvyko, nes nebuvo pretendentų).
Į Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas (konkursas įvyko).
Į Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas (konkursas neįvyko, nes
nebuvo pretendentų).
Į Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialisto (pagal darbo sutartį, konkursas
įvyko).
Į valstybės tarnautojo pareigas skelbti 6 konkursai, įvyko tik 2 (į vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) pareigas ir į vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės
tarnautojo) pareigas), į kitas pareigas pretendentų nebuvo.
Konkursai įvyko sklandžiai, apskundimų nebuvo.
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Teisė, personalas ir dokumentų valdymas
Pokyčiai
Nuo 2019-01-01 konkursus į karjeros valstybės
tarnautojų pareigas vykdo Valstybės tarnybos departamentas, Savivaldybės administracija tik inicijuoja.

Darbo drausmė
Atlikti 2 galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai,
tačiau tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

2019 m. parengta 1 817 Administracijos
direktoriaus įsakymų.

342 įsakymai personalo klausimais.

Kvalifikacija
Administracijos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 2019 m. panaudota 10 970,65 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. 79 darbuotojai dalyvavo
145 mokymuose.
2019 m. 31 valstybės tarnautojas eilinio ar
neeilinio vertinimo metu įvertinti labai gerai, jie
perkelti į aukštesnes pareigas arba jiems nustatytas didesnis pareiginės algos koeficientas.
2019 m. suteiktos 327 teisinės
konsultacijos.
137 konsultacijos šeimos teisės
klausimais.
14 konsultacijų darbo teisės
klausimais.

525 įsakymai atostogų klausimais.

3 konsultacijos socialinės apsaugos teisės
klausimais.

34 įsakymai komandiruočių klausimais.

18 konsultacijų administracinės teisės ir
administracinio proceso klausimais.

916 įsakymų veiklos organizavimo klausimais.

75 konsultacijos civilinė teisės ir civilinio proceso, nuosavybės teisių atkūrimo klausimais.
43 konsultacijos baudžiamosios teisės ir
baudžiamųjų procesų klausimais.
37 konsultacijos kitais klausimais.
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Teisė, personalas ir dokumentų valdymas
Civilinės būklės aktų
įrašų papildymas, pakeitimas, ištaisymas

Civilinės būklės akto pavadinimas

Gimimas

Registravimas

Užsienio
valstybėje sudarytų
aktų įtraukimas į
apskaitą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta
tvarka sudarytų
santuokų įtraukimas į apskaitą

Santuoka Santuokos
nutraukimas

Mirtis
85 (Sudaryta 18 bylų
dėl vardo ir pavardės
pakeitimo: 12 asmenų pasikeitė pavardę,
5 asmenys pasikeitė
vardą ir vienas asmuo
pasikeitė ir vardą ir
pavardę)

154 (gimė 77
berniukai ir
77 mergaitės)

1127

61

263 (mirė 130
vyrų ir 133 moterys)

55

12

4

–

–

–

–

41

–

–

–

–

2019 m. populiariausi mergaičių vardai:
Sofija, Iglė, Emilija, Lėja.

2019 m. populiariausi berniukų vardai: Ignas, Armandas, Jokūbas, Lukas.

Valstybinės kalbos kontrolė Skuodo rajono savivaldybėje
Patikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymai. Suredaguotos 802 sutartys, patikrinti 93 viešieji užrašai, 244 informaciniai tekstai. 2019
m. patikrinti 12 įmonių ir įstaigų dokumentai, raštai ir pan. 2019 m. patikrintos 8 interneto svetainės.
2019 m. parengtos 6 atmintinės: atmintinė „Brūkšnelio ir brūkšnio vartojimas“, atmintinė „Dėl datos
ir laiko rašymo“, atmintinė „Padalyvio vartojimo klaidos“, atmintinė „Grafiniai žodžių sutrumpinimai“,
atmintinė „Kuo skiriasi prieveiksmių „aplamai“, „apskritai“ ir bendrai reikšmės?“, atmintinė „Citavimas“. 2019 m. suderinta: 39 plakatai ir 7 reklamos.
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Savivaldybės 2019 metų biudžetas
Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas:
18 109,0 tūkst. Eur

374,2 tūkst. Eur

645,0 tūkst. Eur

pajamų

skolinimosi pajamų projektams finansuoti

nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis

Iš viso 19 128,2 tūkst. Eur asignavimų, iš jų paskoloms grąžinti – 374,2 tūkst. Eur.
Per 2019 metus Savivaldybės tarybos sprendimais savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas
aštuonis kartus. Patikslintas savivaldybės pajamų planas sudarė 19 669,4 tūkst. Eur, 374,2 tūkst.
Eur – ilgalaikės paskolos, 645,0 tūkst. Eur – 2019 m. biudžeto pajamų dalis, kuri viršija praėjusių
metų panaudotus asignavimus. Iš viso pajamų planas yra 20 688,6 tūkst. Eur.
Patikslintas 2019 m. biudžeto pajamų planas (be valstybės biudžeto dotacijų, Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos finansinės paramos ir skolintų lėšų) įvykdytas 105,1 proc.,
arba gauta 585,2 tūkst. Eur daugiau pajamų, negu planuota.
2019 metais pajamų buvo gauta pagal dvylika finansavimo šaltinių (tūkst. Eur):
Finansavimo šaltinio
kodas
1102
1104
1201
1301
1302
2111
2121

2401
2405
2410
2402+3305

Pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas

Proc.

Išlaidoms finansuoti (savivaldybės
savarankiškoms funkcijoms)
Komunalinių atliekų surinkimui ir
tvarkymui
Skolintos lėšos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Mokinio krepšelio lėšos

10 683,1

11 259,2 576,1

105,4

380,0

393,6

13,6

103,6

374,2
332,4
66,1

369,7
327,0
67,1

-4,5
-5,4
1,0

98,8
98,4
101,5

3 496,0

3 487,7

-8,3

99,8

Lėšos valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Kita tikslinė dotacija

1 772,1

1 757,0

-15,1

99,2

92,9

98,6

5,7

106,1

1 306,8
36,9

1 305,2
27,2

-1,6
-9,7

99,9
73,7

Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Iš viso

2 148,1

1 172,2

-975,9

43,6

20 688,6

20 264,5 -424,1

97,9

2019 m. patikslintas išlaidų planas yra 20 688,6 tūkst. Eur, iš jų 374,2 tūkst. Eur paskolų grąžinimas. Išlaidų planas įvykdytas 93,8 proc. arba 19 406,5 tūkst. Eur.
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Savivaldybės 2019 metų biudžetas
2019 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur):
Finansavimo šaltinio
kodas
1102
1104
1201
1301
1302
2111
2121

2401
2405
2410
2402+3305

Pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas

Proc.

Išlaidoms finansuoti (savivaldybės
savarankiškoms funkcijoms)
Komunalinių atliekų surinkimui ir
tvarkymui
Skolintos lėšos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Mokinio krepšelio lėšos

10 683,1

10 584,8 -98,3

99,1

380,0

379,8

-0,2

99,9

374,2
332,5
66,1

369,7
254,1
51,0

-4,5
-78,4
-15,1

98,8
76,4
77,2

3 496,0

3 487,7

-8,3

99,8

Lėšos valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Kita tikslinė dotacija

1 772,1

1 757,0

-15,1

99,1

92,9

77,7

-15,2

83,6

1 306,8
36,9

1 305,2
17,2

-1,6
-19,7

99,9
46,6

Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Iš viso

2 148,1

1 122,3

-1 025,7

52,2

20 688,6

19 406,5 -1 282,1

93,8

Lėšų likutis bankų sąskaitose 2019 m. gruodžio 31 d. 1 002,8 tūkst. Eur, iš jų:
50,0 tūkst. Eur Administracijos sąskaitose (ES projektų lėšų likutis).
952,8 tūkst. Eur Finansų skyriaus (Iždo) sąskaitose, iš jų pagal finansavimo šaltinius:
673,1 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti (1102).
13,8 tūkst. Eur – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą (1104).
144,8 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos (1109).
72,9 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (1301).
16,0 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1302).
22,3 tūkst. Eur – valstybinės žemės pardavimo lėšų likutis (2401).
9,9 tūkst. Eur – kita tikslinė dotacija (2410).
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Buhalterinė apskaita
Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius apskaitė Savivaldybės, valstybės,
ES fondų lėšas pagal patvirtintas programas (patvirtintos 6 programos) bei priemones ir sąmatas
(2019 m. patvirtintos 247 sąmatos, 2018 m. buvo 212 sąmatų), kitų šaltinių lėšas pagal finansavimo
šaltinius ir išlaidų paskirtį.
2019 m. apskaityta ilgalaikio turto kortelių – 3 752.
Atsižvelgiant į tai, kad jau suformuoti daugumos daugiabučių namų žemės sklypai, 2019 metais
valstybinės žemės nuomos mokestis buvo paskaičiuotas ir deklaracijos suformuotos daugiabučių
namų butų savininkams, nes jie yra valstybinės žemės, esančios aplink daugiabučius namus, naudotojai.
2019 metais valstybinės žemės nuomos mokesčiui taikytos tokios lengvatos:
asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II
grupės invalidams);
asmenims, sulaukusiems pensinio amžiaus;
nepilnamečiams vaikams, kai jų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų
asmenų.
Minėtiems asmenims lengvatos yra taikomos šiais atvejais: kaimo teritorijoje nuomojantis arba
naudojant žemės ūkio paskirties ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemės sklypus iki 2,0 ha bei
miesto teritorijoje nuomojantis arba naudojant gyvenamųjų teritorijų paskirties žemės sklypus iki
0,2 ha. Taip pat nuo valstybinio žemės nuomos mokesčio atleidžiami tie nuomininkai ir naudotojai,
kuriems paskaičiuotas nuomos mokestis yra iki 2 Eur.
2019 metų priskaičiuota bendra (visų paskirčių) valstybinio žemės nuomos mokesčio suma sudarė 75,6 tūkst. eurų, per 2019 metus surinkta 73,6 tūkst. eurų valstybinio žemės nuomos mokesčio
įmokų ir 0,3 tūkst. eurų delspinigių.
Skuodo rajono savivaldybės administracija bei seniūnijos per 2019 m. nurašė turto (eurais):
Administracija
Aleksandrijos sen.
Barstyčių sen.
Mosėdžio sen.

34 430,33
984,71
1 223,94
4 622,26

Lenkimų sen.
Skuodo m. sen.
Skuodo sen.
Šačių sen.
Iš viso

9 160,11
2 288,00
1 158,48
1 406,98
55 274,81

Skuodo rajono savivaldybės administracija perdavė turto kitoms įstaigoms už 777 200,12 eurų.
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Buhalterinė apskaita
2019 m. vykdyta Savivaldybėje vykdomų projektų (Europos Sąjungos, valstybės ir Savivaldybės
paskolų) apskaita:
Nr.

Projekto pavadinimas

Lėšos (trumpiniai: savivaldybės biudžetas – SB,
valstybės biudžetas – VB, Europos Sąjungos –
ES)

1.

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas
Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

10 297,10 Eur (SB– paskola).

4.

Projektas „Saugios aplinkos mokyklos kūrimas II“

52 865,05 Eur (ES).

5.

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir
teikimas Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono
savivaldybėje“

35 444,93 Eur (ES – 22 563,53 Eur, SB
– 12 881,40 Eur).
ES – 71 777,62 Eur, SB – 3 000 Eur
(pagal sutartį).
24 702,23 Eur (ES – 20 996,80 Eur, VB
–1 852,71 Eur, SB – 1 852,72 Eur).

Projektas „Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams,
besigydantiems DOTS kabinete“
Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Skuodo muziejaus pastato rekonstravimas ir muziejaus paslaugų plėtra“
Projektas „Baltijos jūros turizmo centras-darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“
Projektas „Inovatyvios keturių T koncepcijos (turizmas, mokymai, tradicijos, technologijos) kūrimas ir skatinimas gamtos ir
kultūros paveldo objektuose Vakarų Lietuvoje ir Pietų Kuržemėje (4T)“

574,60 Eur (ES – 488,40 Eur, VB –
43,10 Eur, SB – 43,10 Eur).
10 453,62 Eur (ES – 3 688,22 Eur, VB –
322,17 Eur, SB – 6 443,23 Eur).
287 887,86 Eur (ES – 245 175,27 Eur,
SB – 42 712,59 Eur).
6 826,36 Eur (SB).

Projektas „Sporto komplekso statyba Vytauto g. 14A, Skuodo
mieste (prie Žadeikio gimnazijos)“
Projektas „Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
bendruomeninių iniciatyvų skatinimas investuojant į vietos
socialinę infrastruktūrą“
Projektas „Apuolės valstybinio kraštovaizdžio draustinyje
esančių vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“
Projektas „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“

3 864,99 Eur (SB).

2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

16 013,78 Eur (ES – 13 051,31 Eur, SB
– 2 962,47 Eur).
67 257,66 Eur (ES – 57 001,65 Eur, VB–
4 976,53 Eur, SB – 5 279,48 Eur).

9 043,50 Eur (SB).

1 773 Eur (SB).

193 110,94 Eur (ES – 190 021,16 Eur,
VB – 3 089,78 Eur).
352 069,99 Eur (ES – 219 445,06 Eur,
VB –19 362,81 Eur; SB – 113 262,12
Eur).
Projektas „Svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas gyven- 14 520 Eur (SB).
tojų poreikiui“
Projektas „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių
15 151,91 Eur (ES).
rekonstravimas“
Projektas „Skuodo miesto parko sutvarkymas“
15 832,69 Eur (ES – 2 150,38 Eur, SB –
13 682,31 Eur).
Projektas „Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir 10 835,58 Eur (ES).
Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.“
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Buhalterinė apskaita
2019 m. vykdyta Savivaldybėje vykdomų projektų (Europos Sąjungos, valstybės ir Savivaldybės paskolų) apskaita:
Nr.

Projekto pavadinimas

21

Projektas „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės
rekonstravimas“
Projektas „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“
Projektas „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų
kaimuose įgyvendinimas“
Projektas „Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir
Stripinių kaime“
Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode
nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir
Skuodo miesto parko“
Projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas
(saulės fotovoltinės) Skuodo rajono savivaldybės
administracijos pastate“
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas“

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lėšos (trumpiniai: savivaldybės biudžetas – SB,
valstybės biudžetas – VB, Europos Sąjungos –
ES)
34 010 Eur (SB).
46 730,98 Eur (ES – 3 609,20 Eur, SB – 43
121,78 Eur).
245 408,34 Eur (ES – 145 671,30 Eur, VB –
25 706,71 Eur, SB – 74 030,33 Eur).
174 054,60 Eur (ES – 144 921,32 Eur, VB –
25 574,36 Eur, SB – 3 558,92 Eur).
1 063,59 Eur (SB).

7 172,90 Eur (SB).

23 728,65 Eur (VB – 7 128,65Eur, SB – 16
600 Eur).

28.

Projektas „Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas“

1 351 286,81 Eur (Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos –1 305
157,01 Eur (VB), SB – 46 129,80 Eur).

29.

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“

14 036 Eur (ES – 14 036 Eur).

30.

Projektas „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“

10 776,91 Eur projekto administravimas ir papildančios priemonės (VB – 1 616,58 Eur, ES
– 9 160,33 Eur). Maisto produktų ir higienos
prekių išdalinimas vertė eurais 107 434,29
Eur (maisto prekės – 76 122,23 Eur (ES), 13
433,32 Eur (VB), higienos reikmenys – 15
196,93 Eur (ES), 2 681,81 Eur (VB).

31.

Projektas „Pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti
ir prevencinėms priemonėms taikyti“
Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra‘‘

106 294,72 Eur: 106 201,72 Eur (ES), 93 Eur
(SB).
60 738,90 Eur (ES lėšos).

32.
33.

Projektas „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švc. M. Marijai Kultūros paveldo departamento – 111 810 Eur
bažnyčios (kvr. kodas 16055), Židikų g. 1, Ylakių mstl., ir SB – 3 000 Eur.
Ylakių sen., Skuodo r. sav., bokštų ir karnizų tvarkybos
darbu restauravimo ir remonto architektūriniai natūriniai ir konstrukciniai tyrimai“.
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Buhalterinė apskaita

Skuodo rajono savivaldybės administracijai 2019
metais iš valstybės biudžeto skirta 1 224,1 tūkst. Eur
(2018 m. – 1 280,7 tūkst.
Eur) dotacija valstybinėms
(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, o panaudota – 1 187,8
tūkst. Eur (2018 m. – 1 205,7
tūkst. Eur).

Didžioji dalis šių nepanaudotų asignavimų sudarė
19,1 tūkst. Eur vandentiekio
ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymui skirta dotacija,
8,7 tūkst. Eur nepanaudota
laidojimo pašalpoms ir 2,6
tūkst. Eur socialinei paramai
už įsigytus mokslo reikmenis
apmokėti.

Savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2019 m. plane skirta 6 374,8 tūkst. Eur
(2018 m. 6 476,3 tūkst. Eur)
iš savivaldybės biudžeto,
o panaudota 6 306,6 tūkst.
Eur (2018 m. – 6 225,3 tūkst.
Eur).

2019 m. vykdytas biudžetinių lėšų pervedimas pagal finansavimo sutartis.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas (43 954
Eur):
Skuodo rajono neįgaliųjų draugija – 25 772 Eur (VB – 13 322 Eur, SB – 2 500 Eur ir 9 950 Eur),
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo viltis“– 8 629 Eur (VB – 7 129, SB – 1
500),
Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras – 8 196 Eur (VB – 6 696, SB – 1 500),

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM (Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse) – 12 636 Eur (VB lėšos):
Skuodo krašto bendruomenė – 3 955 Eur,
Barstyčių kaimų bendruomenė – 544 Eur,
Apuolės bendruomenės centras – 300 Eur,
Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenė – 1 300 Eur,
Šliktinės kaimų bendruomenė – 574 Eur,
Asociacija „Aukime“ – 360 Eur,
Pašilės bendruomenė – 487 Eur,
Mosėdžio miestelio bendruomenė – 360 Eur,
Daukšių bendruomenė – 1 859 Eur,
Asociacija „Krakių žiburiai“ – 376 Eur,
Aleksandrijos kaimo bendruomenė – 350 Eur,
Gėsalų bendruomenė – 300 Eur,
Lenkimų seniūnijos bendruomenė – 591 Eur,
Šauklių kaimo bendruomenė – 360 Eur,
Rukų kaimo bendruomenė – 668 Eur,
Administravimo išlaidos – 252 Eur.
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Buhalterinė apskaita

2019 m. vykdytas biudžetinių lėšų pervedimas pagal finansavimo sutartis.

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui prevencinei veiklai vykdyti – 3 500 Eur
(SB lėšos).

VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos organizavimo užtikrinimui – 16 200 Eur (SB lėšos):
Programa „Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos veiklos organizavimo užtikrinimas“ – 161 300
Eur,
Neformaliojo vaikų švietimo programa-projektas „Verslumas – jaunystės sparnai“ – 900 Eur.

Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis – 3 150 Eur (SB lėšos).

Respublikinė Klaipėdos ligoninė – 100 000 Eur (SB lėšos).

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus – 3 200 Eur (SB lėšos).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba –
500 Eur (SB lėšos).
VšĮ Skuodo informacijos centras 44 000 Eur (SB):
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa – 8 000 Eur,
Viešųjų paslaugų verslui teikimas – 8 000 Eur,
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir energinio efektyvumo didinimas – 10 000
Eur,
Turizmo programa – 18 000 Eur.
Skuodo trečiojo amžiaus universitetas 2 000 Eur (SB lėšos).
UAB „Skuodo vandenys“ 63 500 Eur (SB):
Dotacija Skuodo higienos ir sveikatingumo centro veiklos nuostoliams padengti – 49 500 Eur,
Dotacija vandentiekio ir nuotekų tinklams pakloti – 14 000 Eur.
Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 167 800 Eur (VB):
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra – 95 300 Eur,
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena – 51 000 Eur,
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių
prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą – 21 500 Eur.
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Buhalterinė apskaita
2019 m. vykdytas biudžetinių lėšų pervedimas pagal finansavimo sutartis.

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų projektų daliai finansuoti – 3 500 Eur (SB):
Mosėdžio valančiukų kuopa – 700 Eur,
Sporto ir turizmo klubas „Skuodo luotas“ – 600 Eur,
Skuodo Bartuvos progimnazija – 900 Eur,
Sporto klubas „Senamiests“ – 800 Eur,
Skuodo rankų lenkimo klubas – 500 Eur.
Prisidėjimas prie bendruomenių vykdomų projektų, finansuojamų LR žemės ūkio ministerijos
LEADER „Parama investicijomis į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ – 5 429,61 Eur (SB):
Užluobės kaimo bendruomenė – 2 271,90 Eur,
Šauklių kaimo bendruomenė – 1 126,38 Eur,
Asociacija „Krakių žiburiai“ – 2 031,33 Eur.

Prisidėjimas prie kitų bendruomenių vykdomų projektų:
Skuodo krašto bendruomenė – 3 414 Eur,
Asociacija „Aukime“ – 984 Eur.

Kultūros plėtros ir bendruomenių veiklų aktyvinimo projektų vykdymui – 15 000 Eur:
Barstyčių kaimo bendruomenei – 850 Eur,
Skuodo kultūros centrui – 4 400 Eur,
Skuodo muziejui – 2 062 Eur,
Mosėdžio miestelio bendruomenei – 1 382 Eur,
Mosėdžio moterų asociacijai „Ognelė“ – 1 240 Eur,
Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešajai bibliotekai – 1 357 Eur,
Savišvietos klubui – 1 350 Eur,
Šauklių kaimo bendruomenei – 740 Eur,
Skuodo krašto bendruomenei – 1 300 Eur,
Skuodo literatų klubui – 319 Eur.

Nuo 2019 m. Centralizuotos buhalterijos
skyrius pervadintas į Buhalterinės apskaitos
skyrių.

2019 m. pabaigoje 2020 m. biudžetas planuotas informacinėje sistemoje „Strapis“.
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Buhalterinė apskaita
Skyrius vykdė programų buhalterinę apskaitą ir atliko mokėjimus.
Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos – 46,6 tūkst. Eur:
Suteikta 42 092,42 Eur parama verslininkams:
24 uždarosioms akcinėms bendrovėms,
12 asmenų, kurie dirba pagal verslo liudijimus, verslo pažymas,
4 mažosioms bendrijoms,
2 individualioms įmonėms,
1 personalinei įmonei,
1 asociacijai, 1 žemės ūkio kooperatinei bendrovei.
Mokinių pavėžėjimo į jaunimo verslumo gebėjimų ugdymo renginį Kaune paslauga – 570 Eur,
Praktiniai mokymai gimnazistams verslumo ugdymo tematika – 600 Eur,
Išlaidos verslo konferencijai organizuoti – 1333,18 Eur,
Išlaidos verslininkų vakaronei organizuoti – 2000 Eur.
Aplinkos apsaugos specialioji programa – 51,0 tūkst. Eur:
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos – 41,7 tūkst. Eur,
Asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymo darbams finansuoti – 1 593 Eur,
Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio) kontrolės įgyvendinimo
darbams finansuoti – 2 500 Eur,
Skirtoms ekologinių nelaimių, išsiliejus naftos produktams, likvidavimui ir kitų aplinkosaugos
darbų vykdymui, įsigyti – 500 Eur,
Padangų atliekų tvarkymo darbams finansuoti – 1 342 Eur
Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens tyrimams ir įvertinimams finansuoti
– 528 Eur,
Visuomenės aplinkosauginio informavimo ir švietimo priemonėms – 432 Eur,
Pavojų keliančių medžių šalinimo, genėjimo darbams finansuoti – 2 400 Eur.
Mero fondas – 3 554 Eur (reprezentacinėms mero išlaidoms).
Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programa – skirta 167,0 tūkst. Eur, panaudota - 155,1 tūkst. Eur.
Buhalterinės apskaitos skyrius, taikydamas kaupimo principą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), 2019 m. tvarkė Savivaldybės administracijos, seniūnijų, Savivaldybės tarybos narių, ES ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų projektų finansinę (buhalterinę)
apskaitą.
Skyrius organizavo ir vykdė materialiojo, nematerialiojo bei finansinio turto, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą, apskaitė vietinę ir valstybinę rinkliavą, apskaičiavo
ir nustatytu laiku išmokėjo darbuotojams darbo užmokestį, rengė buhalterinės apskaitos ataskaitas ir
ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos
departamentui, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui, LR finansų ir kitoms ministerijoms, departamentams pagal poreikį.
Buhalterinė apskaita kaip ir kiekvienoje įstaigoje iš išorės nematomas, bet labai svarbus procesas,
todėl kiekvienas čia atliekamas veiksmas turi būti atliktas laiku ir teisingai. Todėl išskirti svarbiausių
darbų nelabai galima, nes tiek darbo užmokesčio apskaičiavimas ir išmokėjimas, tiek turto apskaitymas
ar atsiskaitymas su tiekėjais, tiek tarpinių laikotarpių ar metinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas yra
labai svarbus ir atsakingas darbas.
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Vietinis ūkis ir investicijos
2019 m. baigti įgyvendinti projektai
Nr.

1

1.

2.

3.

4.

Projektas, tikslas ir darbai

Lėšos (trumpiniai:
savivaldybės biudžetas – SB, valstybės
biudžetas – VB,
Europos Sąjungos –
ES)
2

Projektas „Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir Stripinių kaime“.
Įgyvendinant projektą buvo siekiama skatinti socialinę ir ekonominę
plėtrą Ylakių miestelyje, kompleksiškai vystant bendruomeninę infrastruktūrą. Kuriant infrastruktūrą kaime (sutvarkius senelių globos namų
aplinką, sutvarkius gatvę, įrengus Turgų) buvo siekiama gerinti gyvenamosios vietovės patrauklumą, sukurti verslo kūrimuisi palankią aplinką,
mažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo. Tikėtina, kad tai paskatins jaunus žmones persikelti gyventi iš miesto į kaimą – bus mažinami netolygumai žmonių išsilavinimo, verslumo lygyje. Todėl projekto įgyvendinimas prisidės prie ekonominės ir bendruomeninės plėtros, kuri skatins
kurtis naujoms darbo vietoms ar jas išlaikyti.
Projektas „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“. Projekto tikslas buvo skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą Šačių ir Notėnų
seniūnijos kaimuose, kompleksiškai vystant bendruomeninę infrastruktūrą. Įrengta infrastruktūra (treniruoklių aikštelės, kapinių, gatvės
remontas) tikimasi, užtikrins viešųjų paslaugų (gatvių tvarkymo, kapinių
priežiūros, laisvalaikio ir sporto organizavimo) plėtrą ir kokybę. Įrengus
erdves poilsiui ir laisvalaikiui tikimasi užtikrinti gyventojų, o ypač jaunų
žmonių poreikius, prasmingai leisti laisvalaikį, sportuoti, gerinti gyvenamosios vietovės patrauklumą, mažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo.
Projektas „Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra“. Šiuo projektu buvo siekiama kompleksiškai sutvarkyti
muziejaus pastatą (atliktas pastato išorės ir vidaus patalpų remontas,
įrengtos inžinerinės sistemos, atitinkančias visuomenės sveikatos normas ir saugaus eksploatavimo reikalavimus - šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, elektros instaliacijos ir apšvietimo, apsaugos nuo
gaisro, įrengtas pandusas, nupirkta reikalinga įranga ir baldai) ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms,
socialinėms ir kitoms reikmėms muziejaus pastatą, siekiant išsaugoti
bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objekto savybes ir sudaryti
prielaidas lankytojų srautų didinimui, naujų ir esamų veiklų kūrimui bei
plėtotei - ekspozicijoms, edukacijai, kultūriniams renginiams bei konferenciniam turizmui.
Projektas „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos
miestų saugumui užtikrinti“. Įgyvendinant projektą Skuodo mieste sumontuota 15 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų - 7 kameros transporto priemonių srautui stebėti, fiksuojančios transporto priemonių valstybinius
numerius, 8 viešųjų erdvių stebėjimui. Projektu siekiama didinti eismo ir
gyventojų saugumą Skuodo mieste, taip pat Lietuvos ir Latvijos miestuose, efektyviau vykdyti nusikaltimų prevenciją ir tyrimą.

3

ES – 144 921 Eur,
VB – 25 574 Eur,
SB – 115 639 Eur.

ES – 151 760 Eur,
VB – 26 781, KPPP
– 91 641 Eur, SB –
75 599 Eur.

ES – 271 290 Eur,
SB – 72 750 Eur.

ES – 42 777 (dar
negauta) Eur, SB
– 7 549 (šiuo metu
savivaldybės lėšų
išleista 46 713 Eur,
nes dar negrąžintos
ES lėšos).
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Vietinis ūkis ir investicijos
2019 m. baigti įgyvendinti projektai
Nr.

1

Projektas, tikslas ir darbai

Lėšos (trumpiniai:
savivaldybės biudžetas – SB, valstybės
biudžetas – VB,
Europos Sąjungos –
ES)
2

3

5.

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“.
Įsigyta 10 butų Skuodo mieste, kurie įregistruoti kaip socialiniai būstai
(7 vieno kambario ir 3 trijų kambarių butai), kiekvienam butui nupirkta
dujinė viryklė su orkaite. Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto
fondas padidėjo 10-čia socialinių būstų. Pasiekus numatytus rezultatus,
padėtos šio projekto įgyvendinimo termino pratęsimo procedūros –
pratęsus projekto įgyvendinimą, papildomai bus nupirkti dar 3 butai ir 3
dujinės viryklės.

Projekto biudžetas
– 140 961,07 Eur,
paramos suma –
119 816,90 Eur, SB
– 21 144,17 Eur.

6.

Projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Projekto metu atnaujintos patalpos ir įsigytos priemonės, reikalingos šių krypčių neformaliam vaikų ugdymui: muzikos,
dailės, choreografijos, sporto, techninės kūrybos. Projekto metu Meno
mokykloje įrengta klasė, skirta neformaliam vaikų ugdymui. Klasė aprūpinta baldais, kompiuteriais bei kompiuterinėmis programomis, įsigytas
daugiafunkcis spausdintuvas, projektorius, interaktyvi lenta, muzikos
instrumentai ir jų priedai, grafikos spaudimo bei keramikos žiedimo
staklės. Įsigytos modernesnės priemonės, skirtos neformaliam vaikų
ugdymui, leis patobulinti šioje ugdymo įstaigoje vykdomas neformalaus
ugdymo programas. Projekto metu taip pat įsigytos priemonės, reikalingos Sporto centre vykdomam neformaliam vaikų ugdymui: baidarių
irklavimo sportinės lenktyninės valtys, dviračiai, stalai, kėdės, nešiojami
kompiuteriai, robotikos rinkiniai. Sporto centre vykdomas šių krypčių
neformalus vaikų ugdymas: sporto (baidarių ir kanojų irklavimas; dviračių sportas), techninės kūrybos (robotika).
Projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Projekto metu Ylakių gimnazijoje ir Bartuvos progimnazijoje modernizuotos aktų salės, pritaikant jas atviroms multifunkcinėms
edukacinėms erdvėms, įvairesnėms veikloms, įsigytos mokinių ugdymui reikalingos priemonės. Bartuvos progimnazijos laiptinėje įrengtas
nuožulnus keltuvas tam, kad į modernizuotą aktų salę galėtų patekti
judėjimo negalią turintys mokiniai. Mosėdžio gimnazijoje modernizuota
gamtos mokslų laboratorinė klasė. Visos modernizuotos erdvės aprūpintos funkcionaliais lengvai pertvarkomais baldais ir integruotomis
mokymo sistemomis.
Įgyvendinta 2019-07-22 finansavimo sutartis Nr. S-631. Šia sutartimi
skirtas finansavimas Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos sporto
salės grindų atnaujinimui.

Projekto biudžetas
– 67 837,84 Eur, iš
jų: ES – 55 136,25
Eur, SB – 12 701,59
Eur.

7.

8.

Projekto biudžetas – 227 652 Eur,
iš jų: ES – 191
240,21 Eur, VB –
16 874,13 Eur, SB
– 19 537,74 Eur.

VB – 16 390 Eur,
SB – 8646,12 Eur.
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Vietinis ūkis ir investicijos
2019 m. pradėti, tęsiami, įgyvendinti projektai
Nr.

Projektas, tikslas ir darbai

Lėšos (trumpiniai: savivaldybės biudžetas – SB, valstybės
biudžetas – VB, Europos
Sąjungos – ES)

1.

Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Įgyvendinant projektą
suplanuota įrengti keltuvą Skuodo PSPC pastate, atlikti Mosėdžio
PSPC patalpų remontą, nupirkti Skuodo ir Mosėdžio PSPC reikiamą
medicininę įrangą ir priemones. Projektu siekiama pagerinti sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, pagerinti sąlygas ligų prevencijai bei ankstyvai ligų diagnostikai Skuodo rajono savivaldybės
teritorijoje. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2020-07-31.
Projektas „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“.
Projektu siekiama padidinti gatvės saugumą, sumažinti kelionės laiką
ir transporto priemonių eksploatacijos kaštus, taip pat bus pasiekta
socialinės ekonominės naudos – pagerinti Skuodo miesto patrauklumą; sumažinti neigiamą poveikį žmonių gyvenimo kokybei; paspartinti
transporto priemonių srautus; sumažinti gatvių priežiūros ir transporto
priemonių eksploatacines išlaidas. Planuojama projekto įgyvendinimo
pabaigos data – 2021-01-31.

ES – 169 926 Eur, VB – 14
994 Eur, iki 2019 m. pabaigos panaudota 6 443 Eur
(SB), planuojama projektui
įgyvendinti skirti 36 600 Eur
(SB).

2.

ES – 120 815 Eur, iki 2019
m. pabaigos rekonstravimui
panaudota KPPP 75 200 Eur
ir iš SB – 34 010 Eur.Planuojama Dariaus ir Girėno
gatvės rekonstravimui skirti
iš SB – 36 000 Eur ir KPPP –
247 596 Eur.

3.

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. ES – 136 564 Eur, SB –
iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir Skuodo miesto parke“. Projektu
13.280 Eur, planuojama pasiekiama pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, padinaudoti dar 44 000 Eur (SB).
dinti gyventojų mobilumą bei prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo
Skuodo mieste, taip pat sumažinti gatvių priežiūros ir transporto priemonių eksploatacines išlaidas. Numatoma pabaigos data 2021-01-31.

4.

Projektas „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“. Projektu siekiama sudaryti sąlygas kokybiškam laisvalaikio ir
poilsio praleidimui, kokybiškam darbui, verslo renginių organizavimui
Mosėdžio miestelyje, padidinti saugumo lygį miestelyje sutvarkius
šaligatvius, įrengus apšvietimą, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo
aikšteles, taip pat sukurti sąlygas efektyviau išnaudoti poilsinį, rekreacinį gyvenvietės potencialą, sudaryti prielaidas gyventojų, ypač jaunimo, laisvalaikio poreikių tenkinimui ir bendruomenės veiklos sąlygų
gerinimui. Įgyvendinus projektą bus sukurta patraukli verslo aplinka,
tai, tikimasi, duos impulsą verslo plėtrai miestelyje. Projektas pradėtas
įgyvendinti 2018 m., planuojama pabaiga 2020-09-30.

5.

Projektas „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švc. M. Marijai bažnyčios (kvr. Kultūros paveldo departakodas 16055), Židikų g. 1, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav., mento – 111 810 Eur ir SB –
bokštų ir karnizų tvarkybos darbu restauravimo ir remonto architektūri- 3 000 Eur.
niai natūriniai ir konstrukciniai tyrimai“.

6.

Projektas „Apuolės valstybinio kraštovaizdžio draustinyje esančių
vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“.

7.

Projektas „Truikinų šaltinio, vad. Šmitos šaltiniu, (u. k. 25461) vertybių Rengtas iš SB – 4 672 Eur.
sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Truikinų k., Aleksandrijos sen.,
Skuodo r. sav.“.

ES – 683 700 Eur, VB – 60
328, iki 2019 m. pabaigos
projektui įgyvendinti buvo
panaudota 164.304 Eur
(SB), planuojama panaudoti
– 378 000 Eur (SB).

193 110,94 Eur ( ES – 190
021,16 Eur, VB – 3 089,78
Eur)
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2019 m. tęsti projektai
Nr.

Projektas, tikslas ir darbai

1.

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu daugiausia dėmesio skiriama sveikatos raštingumui palaikyti ir su tuo susijusioms problemoms spręsti. Vaikams ir suaugusiems organizuojamos veiklos ir užsiėmimai,
kuriais siekiama didinti atsakingą elgesį už savo ir kitų sveikatą bei formuotų teisingas sveikatą stiprinančias elgsenas. Užsiėmimų metu projekto dalyviai motyvuojami keisti žalingus
įpročius į sveikatą tausojančius, tuo siekiant pagerinti jų ekonomines bei socialines gyvenimo sąlygas. Projekto veiklose dalyvauja vaikai, vyresnio amžiaus gyventojai ir neįgalieji.
Projektą planuojama užbaigti 2020-08-19.

2.

Projektas „Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams, besigydantiems DOTS kabinete“. Projekto įgyvendinimo metu pacientai, sergantys tuberkulioze, ambulatorinį gydymą
tęsia DOTS kabinete (tiesiogiai stebimo trumpalaikio gydymo kabinete), kuris įrengtas VšĮ
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre. Pacientas, besigydantis šiame kabinete, vaistus išgeria stebint sveikatos priežiūros specialistui, tuo būdu siekiama užtikrinti, kad sergantieji suvartotų priskirtus vaistus ir nenutrauktų gydymo. Besigydantiems asmenims suteikiamos socialinės paramos priemonės, t. y. kiekvieną dieną į DOTS kabinetą atėjusiems ir
išgėrusiems paskirtus vaistus savaitės pabaigoje duodamas maisto talonas. 2019 metais
DOTS kabinete gydėsi 2 asmenys. Projektą planuojama užbaigti – 2021-08-16.

3.

Projektas „Privačių namų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui
nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo mieste“. Iš 32
būstų, kuriuos buvo planuota prijungti prie nuotekų surinkimo infrastruktūros, 2019 metais
prijungti 8 būstai. Projektas tęsiamas.

2019 m. suplanuoti (pateiktos paraiškos) projektai
Nr.

Projektas, tikslas ir darbai

1.

Pateikta projekto „Inovatyvios keturių T koncepcijos (turizmas, mokymai, tradicijos, technologijos) kūrimas ir skatinimas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Vakarų Lietuvoje ir
Pietų Kuržemėje (4 T)“ paraiška. Projekto paraiška pateikta Jungtiniam sekretoriatui Rygoje
finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą.
Projektas „Skuodo rajono Notėnų seniūnijos kelio Nr. NO-32 „Prialgavos k. Bartuvos g.–
Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinis remontas“. Projekto paraiška
pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai finansavimui gauti pagal 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“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.
Kelių Mosėdyje – kelias Nr. MO-10, kelias nuo kelio MO-11 iki kelio Šerkšniai–Kulaliai, kelias Nr. MO-11, kelias nuo kelio Mosėdis–Šatės pro elektros pastotę iki kelio MO-10, kelias
Nr. MO-60 Liepų gatvė – sutvarkymas. Prašymas finansavimui gauti pateiktas Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

2.

3.
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Skuodo rajono savivaldybės administracija atsisakė įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo priemonių prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31-0007, kuriam 2018 m. balandžio 20 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-381 buvo skirtas finansavimas ir 2018 m. gegužės 23 d. pasirašyta sutartis
Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-31-0007 dėl šio projekto įgyvendinimo. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio
priestato statyba, adresu: Romualdo Granausko g. 7, Mosėdžio mstl., Skuodo r. Toks sprendimas priimtas po to, kai, parengus objekto techninį projektą, paaiškėjo, kad šiame objekte nebus
įmanoma įgyvendinti didelės dalies techniniame projekte numatytų privalomų sprendinių, be to,
skaičiuojamoji darbų kaina kelis kartus viršijo skirtą paramos sumą. Kadangi savivaldybės lėšomis
padengti trūkstamos lėšų dalies nebuvo galimybės, priimtas sprendimas neįgyvendinti šio projekto
ir nutraukti finansavimo sutartį. Projekto finansavimo sutartis nutraukta 2019 m. birželio 7 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybėms pavesta vykdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų
bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems
priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. 2019 metais ši funkcija pradėta vykdyti ir Skuodo
rajono savivaldybėje. Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje 2019 m. spalio mėn. paskirtas asmuo šiai
funkcijai vykdyti. Iki metų pabaigos buvo atlikti trijų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
valdytojų veiklos patikrinimai. Surašyti patikrinimo aktai, valdytojai įpareigoti nustatytus trūkumus
pašalinti, teikiamos rekomendacijos. Veikla vykdoma.
Taip pat vykdomos ir daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos procedūros, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų
ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat, jei bendrija
likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis.

2019 m. birželio 11 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimui, pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija, siekdama
užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, turi reikalauti, kad kiekvienas pirkime dalyvaujantis pirkimo iniciatorius, pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus
priimtų tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Nuo 2020 m.
sausio 1 d. pirkimo iniciatorius taip pat privalės deklaruoti privačius interesus.
www.cvpp.lt paviešinta: 252 sutartys ir pasiūlymai.
Įvykdyta pirkimų:
prekių: 114 vnt. už 246 421,76 Eur su PVM,
paslaugų: 166 vnt. už 2 028 429,66 Eur su PVM;
darbų: 57 vnt. už 2 921 389,06 Eur su PVM.
Viso: 337 pirkimai už 5 196 240,48 Eur su PVM. Iš jų:
supaprastinti atviri konkursai: 11 vnt. už 1 884 645,21 Eur su PVM;
tarptautiniai: 1 vnt. už 1 489 981,22 Eur su PVM;
per CPO elektroninį katalogą: 17 vnt. už 58 989,07 Eur su PVM;
mažos vertės: 308 vnt. už 1 762 624,98 Eur su PVM.
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Svarbiausi:
Tarptautinis konkursas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų
rūšiuojamojo surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos (paslaugų vertė
1 489 981,22 Eur).
Projekto „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ darbai (darbų vertė 509 263,93
Eur).
Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto ir drenažo rekonstrukcijos darbai (darbų vertė 199
041,01 Eur).
Viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje (IS „Vintra“) patikslinti Skuodo rajono
savivaldybės administruojami vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutai,
Projekto „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ darbai (darbų vertė 509 263,93
Eur).
Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto ir drenažo rekonstrukcijos darbai (darbų vertė 199
041,01 Eur).
Skuodo r. Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgosios gatvės Nr. SK(SB-S-51) kapitalinio remonto darbų sutartis.
Skuodo r. sav. teritorijoje susikaupusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo apvažiavimo
būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo sutartis.
Padangų atliekų surinkimo, išvežimo ir sutvarkymo paslaugų sutartis.
Gatvių priežiūros ir valymo automobilio įsigijimo sutartis.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo pakeitimu, kuris įsigaliojo 2019
m. lapkričio 1 d., Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.skuodas.lt) pradėti skelbti
sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis.

Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti buvo skirta 1 306,80 tūkst. Eur, už juos: išasfaltuota ar atnaujinta 11,98
km kelių ir gatvių, 0,5 km pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių.

Per 2019 m. išduota 60 statybą leidžiančių dokumentų. Iš jų naujai statybai – 32 leidimai. Iš jų
gyvenamiesiems namams – 11 leidimų. Iš jų mieste gyvenamiesiems namams – 7 leidimai.
2019 m. suteikti 2 nauji gatvių pavadinimai: Skuodo mieste – Smilgų gatvės pavadinimas, Stripinių kaime – Liepų gatvės pavadinimas. Parengti 49 įsakymai dėl adresų numerių suteikimo, keitimo
ar duomenų patikslinimo, duomenų patalpoms suteikimo bei patikslinimo.
Skuodo rajono gyventojai kreipiasi į Vietinio ūkio ir investicijų skyrių dėl pastatų nugriovimo, naujos
statybos reikalavimų išaiškinimo, tvorų tvėrimo reikalavimų ir kt. klausimais. Teritorijų planavimo klausimais – norintys sužinoti kas kurioje rajono teritorijoje, vadovaujantis patvirtintais bendraisiais planais,
yra leidžiama. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių.
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Pirmojo būsto paskata 2019 m.
Eil. Nr.

Paramos forma

1.

Finansinė paskata pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms
Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas
Viso suteikta kredito būstui įsigyti

2.

Gauta
Patenkinta
prašymų prašymų

Suteiktas Iš jų subsikreditas, dijos dydis,
Eur
Eur

17

10

336 614

58 605

4

1

35 000

7 000

11

371 614

65 605

Per 2019 m. gauti 28 prašymai dėl socialinio būsto nuomos. Iš jų 26 buvo priimti ir įrašyti į laukiančių
socialinio būsto nuomos sąrašus. 14 šeimų ir asmenų išbraukta iš anksčiau įrašytų į laukiančiųjų išsinuomoti socialinį būstą sąrašo, nes Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravo
turto ir pajamų. Šiuo metu paramos būstui išsinuomoti laukia 44 šeimos.
Išsinuomoti būsto laukė 2019 m.
Eil.
Nr.
1.

Sąrašo pavadinimas

2.

3.
4.

5.
6.

Šeimų (asmenų) skaičius

Šeimos narių skaičius

Jaunų šeimų

8

25

Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų
ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė
globa
Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų
Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų
sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra
tokių asmenų
Bendrasis
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę
į socialinio būsto sąlygų pagerinimą
Iš viso

4

18

4
7

5
12

16
5

16
18

44

94

Per 2019 m. nupirkti trys vieno kambario butai Skuodo mieste.

2019 metais įvyko 19 želdinių ir želdynų komisijos išvažiuojamųjų posėdžių. Surašyta 18 protokolų dėl medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų ir 1 protokolas
dėl gamtos paminklų būklės įvertinimo ir jų parametrų / matmenų ir koordinačių nustatymo. 2019
metais buvo gauta 120 fizinių ar juridinių asmenų prašymų dėl leidimo galimybės pjauti medžius
ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokio pašalinimui, genėjimo darbams atlikti. Pagal prašymus
įvertinus jų būklę buvo išduoti 116 leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokiam pašalinimui, genėjimo darbams atlikti, 7 prašymai buvo nepatenkinti, raštu pateikti atsakymai,
kodėl komisija atmetė pateiktus prašymus.
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2019 m. atlikti darbai Skuodo rajono kapinėse
Eil.
Nr.

Kapinių pavadinimas

Išduotų leidimų laidoti
Iš viso

1.

Aleksandrijos

2.
3.
4.
5.
6.

Barstyčių
Ylakių
Lenkimų
Luobos sentikių
Mosėdžio

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Narvydžių
Notėnų
Kulų
Šačių
Vaičaičių
Žemytės
Knežės kaimo sentikių kapinės
Šarkės kaimo (liuteronų) latvių
kapinės
Gedrimų kaimo kapinės
Stripinių kaimo kapinės

15.
16.

9

t. sk. kremuoti
–

Sutikinimai rekonstruoti kapavietę
Paminklai
Pertvarkyti kapavietę
–
6

19
68
21
2
72 ir 1
perlaidoti
70
4
26
16
8
–
–
–

2
5
–
–
3

–
–
–
–
–

14
74
9
–
35

4
–
2
–
1
–
–
–

20
–
8
–
–
–
–
–

76
2
30
8
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Iš savivaldybės kultūros paveldo skirtų lėšų buvo aptvertos tvora Večių kaimo kapinės – panaudota
779,34 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Žemytės riboto laidojimo kapinėse atnaujintas informacinis
stendas, sutvarkyta šiukšlių surinkimo teritorija

Žemytės kapinės

Večių kaimo kapinės
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2019 metais buvo parengti 8 nekilnojamosios kultūros paveldo vertinimo tarybos aktai, kurių tikslas
patikslinti / nustatyti objektų vertingąsias savybes, teritorijos ribas. Aktai parengti objektams: Truikinų
šaltiniui, vad. Šmitos šaltiniu, Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksui, išskyrus
bažnyčios pastatą, Šačių kalnui, vad. Ryklės kalnu, Tauzų kaimo etnografinei sodybai, Gedrimų k.
senųjų kapinių daliai, vad. Maro kapeliais, Kalvių piliakalniui, vad. Pilale, Apuolės kapinynui, Apuolės
piliakalniui su gyvenviete.
Atnaujintos, perdažytos 6 Skuodo rajone esančios koplytėlės (Narvydžių k. esanti koplytėlė (u. k.
13671) ir Puodkalių k. Esanti koplytėlė (u. k. 14939), neregistrinė koplytėlė Prialgavos kaime (pagal
žmogaus gautą prašymą), Budvietės k., Sriautų k., Trumplaukės k. koplytėlės (u. k. 15365), suženklinti
informaciniais stendais 6 kultūros paveldo objektai (Laumių kapinynas, vad. Apušrotu, (u. k. 3959),
Klauseikių senovės gyvenvietė (u. k. 30299), Skuodas (u. k. 17108), Šilalės antrasis akmuo su dubeniu
(u. k. 16375), Žemytės kapinynas (u. k. 30300), Žemytės senovės gyvenvietė (u. k. 30301)).
2019 m Skuodo rajone buvo apvogtos 3 koplytėlės, iš kurių dingo 3 vertingos skulptūros. Bendra
padaryta žala siekia apie 3 500 eurų.

Narvydžių k. koplytėlė, Jokšų sodyboje ir Truplaukės
koplytėlė

Atnaujinti Kotrynos Daukantienės kapo (u. k. 11169)
užrašai.

Parengtas Skuodo dvaro sodybos
fragmentų cerkvės stabilizavimo aprašas, pagal kurį atlikti stabilizavimo
darbai (nutrupėjusių plytų pakeitimas
naujomis, sienų padengimas hidroizoliacine medžiaga, lietaus sistemos remontas) bei pakeistos pastato durys.
Vėtros nuverstas Knygnešių stogastulpis buvo suremontuotas, atnaujintas
ir pastatytas Skuodo muziejaus teritorijoje. Parengtos ir pateiktos 4 paraiškos Kultūros paveldo departamentui
prie Kultūros ministerijos dėl galimybės gauti finansavimą objektų projektų
rengimui (Skuodo liuteronų evangelikų
bažnyčiai ir Mosėdžio klebonijos pastatui), ar objektų tvarkybos darbams
atlikti (Mosėdžio bažnyčiai ir Ylakių
bažnyčiai). Parengtas supaprastintas
projektas „Truikinų šaltinio, vad. Šmitos
šaltiniu, (u. k. 25461) vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Truikinų
k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.“,
taip pat projektai dėl Lietuvos partizanų
užkasimo vietos ir kapų (u. k. 39050)
sutvarkymo, atnaujinimo, Skuodo dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui.

2019 metais buvo parengti valstybės saugomų objektų apžiūros aktai – 16 vnt. ir 5 vnt. registrinių
saugomų objektų apžiūros aktai.
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Parengtas Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (U. K. 29934) projektas „Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ( u. k 29934), Muziejaus g. 2, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.
tvarkybos darbai (remontas)“. Projektas buvo parengtas iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos
religinių bendruomenių iniciatyvų skatinimo programos ir skirta 4 997,30 eurų. Dėl galimybės gauti
finansavimą šiam projektui įgyvendinti 2019 m. liepos mėnesį pateikta paraiška pagal LR ir Šventojo
Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programą ir tikimasi gauti pinigų darbams atlikti, prašoma suma – 85 000 eurų, savivaldybė įsipareigojo prisidėti 3 000 eurų (Prisidėjimas
patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-116, 2019-07-27). Laukiama atsakymo iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.
Projekto „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švc. M. Marijai bažnyčios
(kvr. kodas 16055), Židikų g. 1,
Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo
r. sav., bokštų ir karnizų tvarkybos
darbu restauravimo ir remonto architektūriniai natūriniai ir konstrukciniai tyrimai“ pirmasis darbų etapas įgyvendintas. Lėšos: Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – 111 810 eurų ir
savivaldybės biudžeto lėšos – 3
000 eurų. Planuojama 2020 m.
gavus finansavimą atlikti visus
pagal projektą numatytus darbus.
Siekiama išsaugoti bažnyčią nuo
bokštų praradimo (nugriuvimo),
bei bažnyčia išlaikyti ateities kartoms tokią, kokia ji buvo.
Parengtas projektas „Truikinų šaltinio, vad. Šmitos šaltiniu, (u. k. 25461) vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.“. Jis rengtas iš savivaldybės biudžeto
lėšų – 4 672 eurai. Projektas yra suskirstytas į dvi dalis: kultūros paveldo-gamtos paveldo teritorijos
sutvarkymas ir poilsinės zonos sutvarkymas. Pagal projektą 2020 metais planuojama atlikti tvarkybos
darbus, kultūros paveldo-gamtos paveldo teritorijos sutvarkymas – būtų finansuojami iš valstybės saugomų teritorijų tarnybos lėšų, o poilsinės zonos sutvarkymas – iš savivaldybės lėšų, numatyta 5 000
eurų. Šiuo projektu norima objektą padaryti patrauklesniu lankytojams, ir kad šis objektas toliau būtų
lankomiausias / žinomiausias objektų dešimtuke.
2019 metais įgyvendintas projektas „Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esančių vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“, kurio metu buvo sutvarkyti Apuolės kraštovaizdžio draustinio želdinai (pagal iš ministerijos gautą kirtimo normą bei Kretingos urėdijos gautą leidimą), atlikti archeologiniai tyrimai, atliktas piliakalnio erozinių vietų tvarkymas, įrengti pėsčiųjų takai, laiptai, įrengtas
brukis, informaciniai stendai, pavėsinė, tualetas, piliakalnio šulinys, aukuro vieta, suoliukai, automobilių
stovėjimo aikštelė su akmenų užtvaru, užtvarai įvažiavimui į piliakalnio teritoriją, riboženkliai. Sutvarkyta Apuolės akmens su dubenėliais aplinka – įrengtas laiptelis ir informacinis stendas. Atliktus darbus
priėmė komisija, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sudaryta komisija ir Kultūros paveldo prie
Kultūros ministerijos sudaryta komisija. Projektui 2019 metais įgyvendinti lėšos buvo gautos iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir siekė 200 189, 44 eurų. Rangos darbus atliko – UAB „Kuršasta“,
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techninę priežiūra atliko – Vytautas Liubinas (dirbantis pagal individualią veiklą), archeologinius tyrimus
atliko – MB „Praeities tyrimų institutas“ ir VšĮ „Archeologijos centras“. Apuolės valstybinį kraštovaizdžio
draustinį esame įsipareigoję prižiūrėti ir tvarkyti 5 metus. 2020 m. planuojama pasirengti Apuolės piliakalnio tilto paprastąjį remonto aprašą, pagal kurį būtų atliktas tilto remontas. Tilto remonto darbai būtų
finansuojami iš Valstybės saugomų teritorijų tarnybos lėšų. Projektu norima piliakalnį padaryti patraukiu, bei kad jį būtų galima matyti iš visų pusių, vaikštant pėsčiųjų takais, koks jis didingas. Norima, kad
objektas taptu labiau lankomas turistų.

Visi renginiai surengti paveldo dienai buvo nemokami. Europos paveldo dienų metu aplankyti objektai: Skuodo dvaro rūmai (u. k. 582), Mosėdžio vandens malūnas (30650), Truikinų šaltinis, vadinamas
„Šmitos šaltiniu“, (u. k. 25461), Šilalės pirmasis akmuo su dubeniu, kuris vadinamas Aukuru, (u. k.
3249), Šilalės akmuo, kuris vadinamas Didžiuoju kūliu, (u. k. 28184), Šilalės antrasis akmuo su dubeniu (u. k. 16375), Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso Klebonijos pastatas (u.
k.11171), Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (u. k. 1608). Kivylių dvaras ir Žemdirbio muziejus
registruose neįregistruoti objektai, bet turintys savo istoriją ir bylojantys apie paveldą. Prie paveldo
dienų organizavimo prisidėjo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, direktorius
Antanas Donėla ir direktoriaus pavaduotojas Linas Mitkus, Mosėdžio kultūrinių renginių organizatorė
Bronislava Gadeikienė, Mosėdžio filialo vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Vyniautienė, Skuodo rajono
kultūros centras, Skuodo kultūros centro Žemaičių teatro režisierius Edmundas Untulis.
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Strateginis plėtros planas
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 savivaldybės vadovų nuomone, strateginio plėtros plano parengimas yra reikšmingas įvykis. Šiame plane yra svarbiausios įžvalgos, idėjos ir veiksmai, padėsiantys stiprinti rajoną, kad
jis taptų labiau konkurencingas ir atsparus iššūkiams.
Viena iš priežasčių lėmusių strateginio plano poreikį yra efektyvus turimų išteklių arba planuojamų
gauti lėšų panaudojimas. Planas nustato Skuodo rajono plėtros prioritetus, tikslus, priemones, įgyvendinimo etapus.
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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Technologijos
Buhalterinės apskaitos skyrius, taikydamas kaupimo principą pagal viešojo sek
Optimizuojant spausdinimo procesus administracijos pastate bei seniūnijose mažėja spausdintuvų kabinetuose, todėl yra ne tik taupomi administravimo kaštai, bet ir
galima daugiau laiko skirti naujų ar esamų sistemų įgyvendinimui, plėtrai bei priežiūrai.
2016 metais pradėjus optimizuoti spausdinimo bei eksploatacinių medžiagų įsigijimo procesus per metus buvo sutaupyta apie 1 500 Eur. Laikantis centralizuotos
spausdinimo politikos, spausdinimo bei spausdinimo įrenginių eksploatavimo kaštai
mažėja iki šiol ir ateityje palaipsniui mažės dar. Dar vienas svarbus faktorius – ekologija, kadangi mažiau lieka tuščių eksploatacinių medžiagų konteinerių, kurių utilizavimu reikia rūpintis atskirai.
Centralizuoto spausdinimo stotyse įdiegtos darbuotojų autentifikavimo technologijos užtikrina, kad spausdinimo užduotys atliekamos tik tada, kad darbuotojas fiziškai
ateina prie spausdintuvo ir autentifikuojasi bekontakčiu raktu, tokiu būdu užtikrinama,
kad jis atsispausdintų ir pasiimtų tik savo dokumentus.
Buhalterinės apskaitos skyrius, taikydamas kaupimo principą pagal viešojo sek
Puslapio turinys atnaujinamas kiekvieną darbo dieną, kadangi su juo dirba nebe
vienas, o kelių žmonių komanda. Svetainės programinė bei serverinė dalys atnaujinamos bent keliskart per savaitę. Lyginant su ankstesniaisiais metais lankytojams
suteikiama galimybė užsisakyti elektroninį naujienlaiškį, svetainė labiau pritaikyta neįgaliesiems bei visiškai yra palaikoma mobiliųjų įrenginių interneto naršyklėse.
Buhalterinės apskaitos skyrius, taikydamas kaupimo principą pagal viešojo sek
Interneto svetainės išvaizda kurta pasitelkus naujausias vartotojų patirties tendencijas, todėl lankytojas nėra perkraunamas informacijos kiekiu ar kitais neaktualiais
informacijos blokais. Informacija svetainėje yra struktūrizuota ir suskirstyta pagal veiklos sritis, todėl lankytojui pasirinkus reikiamą temą jam atvaizduojama su ta tema
susijusi informacija. Didelis dėmesys skiriamas savivaldybės veiklos viešinimui – pagrindiniame puslapyje pateikiamos skiltys „Įvykdyti projektai“, „Planuojami darbai“,
„Vykdomi projektai“, „Aš turiu idėją!“, kur gyventojams ne tik pateikiama informacija
apie vykdomus darbus ar projektus, bet suteikiama galimybė ir patiems siūlyti savo
idėjas. Aktualijų ir pranešimų skiltys nuolat pildomos nauja informacija.
Kuriant bei konfigūruojant svetainės programinę bei serverinę dalis pagrindinis prioritetas yra saugumas ir greitaveika, todėl svetainė yra ne tik saugi, bet kartu ir sparčiai atvaizduojami jos puslapiai lankytojams.
Buhalterinės apskaitos skyrius, taikydamas kaupimo principą pagal viešojo sek
Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto jėgomis sukurta ir įdiegta savivaldybės kontaktų valdymo sistema, iš kurios yra valdomi svetainėje bei savivaldybės
pirmojo aukšto fojė esančių el. lentų pateikiama savivaldybės, jos padalinių bei kitu
administracijos pastate esančių įstaigų darbuotojų kontaktinė informacija. Įgyvendinus sistemą, darbuotojų kontaktinės informacijos atnaujinimas visuomenei pateikiamas per kelias minutes. Lyginant su ankstesniaisiais metais kontaktinės informacijos
atnaujinimas savivaldybės pirmojo aukšto fojė esančiose kontaktų lentose trukdavo
savaitėmis, mėnesiais ar net metais.
Konsultacijos yra teikiamos kasdien ir įvairiais klausimais, net tik savivaldybės
administracijos padalinių, jai pavaldžių įstaigų darbuotojams, bet ir kitoms rajono valstybinėms įstaigoms dalinantis gerąja praktika ar patirtimi.
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Aplinkosauga
Skuodo rajono savivaldybės administracija dalyvauja projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo
ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“
ir 2019 metais įsigijo bei Skuodo rajono gyventojams išdalino 150 vienetų individualių kompostavimo konteinerių.
Atlikus visuomeninės paskirties ir individualių
gyventojų pastatų, kuriuose yra sukaupta asbesto turinčių gaminių atliekų (asbestinio šiferio),
registraciją bei viešųjų pirkimų procedūras buvo
parinktas paslaugų teikėjas UAB „Vygrida“.
Iš užregistruotų objektų 2019 metais buvo surinkta, transportuota ir į Klaipėdos regioninį atliekų sąvartyną saugiam pašalinimui pristatyta 9,96
tonos asbesto turinčių gaminių atliekų.
UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ iš Skuodo
rajono savivaldybės teritorijos surinko, išvežė ir
sutvarkė 14,99 tonų Skuodo rajono savivaldybės
teritorijoje sukauptų padangų atliekų.
2019 metais Skuodo rajono savivaldybės administracijai paskelbus viešųjų pirkimų konkursą dėl
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo
Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimo, konkurso laimėtoja pripažinta UAB „Ekonovus“. Numatyta, kad naujasis
paslaugų teikėjas individualiais rūšiavimo konteineriais (240 litrų talpos pakuočių atliekų, išskyrus
stiklo, surinkimui ir 120 litrų talpos stiklo pakuočių
atliekų surinkimui) aprūpins Skuodo rajone esančias gyvenamas individualių namų valdas.

2019 m. gegužės 3 d. Skuodo mieste pradėtos įrenginėti kombinuotos komunalinių atliekų
surinkimo konteinerių aikštelės su pusiau požeminiais konteineriais mišrių atliekų surinkimui ir
antžeminiais konteineriais pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui. Tokių kombinuotų aikštelių Skuodo mieste bus įrengta aštuoniolika.
Įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos
miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos
savivaldybėse“.
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2019 metais atlikti gausiai makrofitais
prižėlusios Bartuvos upės atkarpos tvarkymo darbai, išpjaunant vandenyje augančius vandens augalus (nendres, meldus,
lugnes ir kt.). Darbai atlikti: Skuodo miesto
parko teritorijoje esančioje Bartuvos upės
atkarpoje abipus „beždžionių“ tiltą ir iki tilto
per Bartuvos upę (Gedimino g.); nuo tilto
per Bartuvos upę, ties daugiabučiu namu,
adresu Mokyklos g. 8, iki tilto per Bartuvos
upę (Gedimino g.); Bartuvos upės atkarpoje (įlankoje) ties Skuodo globos namų pastatu (Gedimino g. 14).
Išpjautas vandenyje augančios vandens
augalijos užimamas plotas – apie 1,7783
ha.

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-157 patvirtintą Žuvų
ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2019
metų planą, į Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje
esančius valstybinės reikšmės vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2019
metais įžuvinta:

3000

3000

vienetų margųjų upėtakių
jauniklių

vienetų margųjų upėtakių
jauniklių

Luobos upė

Šatos upė

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-604 „Dėl Žemės
ūkio ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-157
„Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2019 metų plano ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2019 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens
telkinius 2019 metų planą, į Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės reikšmės vandens
telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos
plotą, 2019 metais įžuvinta:

4016
vienetų dvivasarių karpių

Kernų tvenkinys
Savivaldybės administracijos darbuotojai, vykdydami Skuodo rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi kontrolę, 2019 metais organizavo išvažiuojamuosius patikrinimus, kurių metu buvo stebima
kaip Skuodo rajone atliekų turėtojai laikosi
šių taisyklių reikalavimų tvarkydami atliekas.

Prisijungta prie jau dvyliktą kartą vykusios visuotinės
aplinkos tvarkymo akcijos DAROM organizavimo. Buvo
kviečiami aktyviai dalyvauti visi Skuodo rajono gyventojai, moksleiviai, studentai, organizacijos, bendruomenės, įmonės, politikai – visi, kurie yra neabejingi akcijai
ir jos puoselėjamoms vertybėms. Akcija „Darom 2019“
visoje Lietuvoje vyko 2019 m. balandžio 27 d.
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Civilinė sauga
2019 m. užfiksuoti 2 ekstremalūs įvykiai.
2019-04-16 rastas sprogmuo Kubiliškės kaime. Sprogmuo išvežtas sunaikinti.
Šerno gaišenai 2019-12-19 nustatytas
afrikinis kiaulių maras (Ylakių seniūnijoje,
Dilbikiuose
(koordinatės
56.32197,
21.90576), „Ylakių“ medžiotojų klubo medžioklės ploto vienete). Tikėtina, kad 2020
metais atšilus orams bus didelė tikimybė,
kad afrikinio kiaulių maro virusas įsibraus į
kiaulių augintojų ūkius.

2019 m. rengtos stalo pratybos:
Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje 2019
m. spalio 23 d. vyko civilinės saugos stalo
pratybos. Pasitikrinta, kaip įstaiga dingus
elektrai tęs mažųjų skuodiškių ugdymo
procesą. Civilinės saugos stalo pratybų
metu darbuotojai tobulino ir įtvirtino pasirengimą bei įgūdžius, kurie numatyti veiksmų plane.
Tą pačią dieną vyko civilinės saugos
stalo pratybos Skuodo meno mokykloje.
Buvo imituojamas gaisras meno mokyklos
pastate. Mokytasi, kaip reikia reaguoti išgirdus 3 minučių trukmės skambutį, kaip
įsiplieskus gaisrui saugiai evakuotis iš pastato į įstaigos numatytą susirinkimo vietą.
Pratybų tikslas – įvertinti, tobulinti ir mokytis vykdyti konkrečias funkcijas ar procedūras. Funkcinių pratybų eiga dažniausiai
yra suplanuota, įstaigų dalyviams visada
suteikiama informacija apie bendrą planuojamą pratybų situaciją bei reikalingus
organizacinius nurodymus. Pratybų metu
yra vertinama, kaip dalyviai atlieka veiksmus, imituojamų nelaimių metu.

2019 m. rengtos funkcinės pratybos:
2019 m. spalio 17 d. rengė funkcines civilinės saugos pratybas su šiuolaikine gaisro gesinimo ir gelbėjimo transporto priemone, turinčia
pakeliamas kopėčias. Pratybos prasidėjo imituojant gaisro židinį Skuodo rajono kultūros centro 3
aukšto palėpėje. Šiame pastate yra įsikūrusi biblioteka ir kultūros židinys.
Funkcines pratybas vykdė 8 įstaigos:
Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla.
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla.
Skuodo rajono kultūros centre pratybos vykdė dvi institucijos: Skuodo kultūros centras ir
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Klientų aptarnavimo skyrius.
Buvo stebėta, kaip dvi įstaigos sukomunikuos
pastebėjus imituojamą gaisro židinį, ar įstaigų
darbuotojų veiksmai atitiks veiksmus, numatytus
veiksmų plane kilus gaisrui.
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras.
Skuodo Bartuvos progimnazija.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija.
Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis.
Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis.
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Skuodo rajono savivaldybės administracija
2019 m. gruodžio 19 d. surengė Savivaldybės lygio kompleksinės pratybas „Gaisras Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre, darbuotojų ir paslaugų gavėjų evakavimas, gyventojų, gyvenančių
socialiniuose būstuose, evakavimas, apgyvendinimas, gaisro padarinių šalinimas“. Pirmą kartą
surengtos pratybos, kuriose buvo imituojamas
gyventojų evakavimas iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir jų apgyvendinimas kolektyvinės apsaugos statinyje. Organizuojant minėtas pratybas
buvo stengtasi rengti jas taip, kad jos būtų priartintos prie realių situacijų, nelaimingų atsitikimų ar
pavojų.

Skuodo rajono savivaldybės administracija
2019 metais planavo patikrinti 11 ūkio subjektų ir
kitų įstaigų. Patikrino tik 6 įstaigas. Ūkio subjektai ir įstaigos dažnai įvardija, kad civilinės saugos
funkcijų vykdymas yra primestinis, todėl į šios
funkcijos atlikimą žiūrima neatsakingai. Jeigu nebūtų teikiama savivaldybės civilinės saugos specialisto nuolatinė (iki patikrinimo) metodinė pagalba rengiant civilinės saugos funkcijai priskirtus
dokumentus, praktiškai visos įstaigos būtų įvertintos nepatenkinamai arba patenkinamai.
Nepatikrintas ūkio subjektas UAB „Skuodo
šiluma“, nes dirbo tik pavaduojantys specialistai. Skuodo muziejus netikrintas dėl muziejaus
rekonstrukcijos darbų. Pasikeitus teisės aktams
UAB „Mažeikių rugelis“ nebepateko į tikrinamų
objektų sąrašą. Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje pasikeitė vadovas, peržvelgus ankstesnį civilinės saugos būklės patikrinimą,
trūkumai nebuvo pašalinti, todėl įstaigos vadovo
motyvuotu prašymu, patikrinimas atidėtas. Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje
dirbo asmenys, pavaduojantys įstaigos vadovą
ir asmenį, atsakingą už civilinę saugą. Vadovas
ir asmuo, atsakingas už civilinę saugą, įstaigoje
turėjo nedarbingumo pažymėjimą apie 3 mėnesius). Įstaigos vadovo motyvuotu prašymu, patikrinimas atidėtas.
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Ekstremaliųjų situacijų posėdžiai 2019
metais buvo suorganizuoti du kartus.
Vienas posėdis buvo suorganizuotas
2019 m. gegužės 2 d. atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos raštą
dėl didelio gaisrų pavojaus šalyje. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Skuodo
rajono būklės padidėjus gaisringumui šalyje.
Posėdyje buvo nutarta, kad Skuodo rajone
gaisringumas nebuvo padidėjęs, numatyti
papildomų priemonių situacijai suvaldyti nebuvo reikalinga.
2019 m. spalio 14 d. buvo suorganizuotas Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis
dėl ūkio subjektų ir įstaigų pasirengimo
2019–2020 metų šildymo sezonui. Posėdyje
buvo pateikta informacija, kaip pasirengta
žiemos sezonui: koks numatytų atsargų kiekis, kalbėta apie kelių būklę, apie aplinkosauginius reikalavimus, priešgaisrinę būklę:
pateikta informacija, prie kokių vandens telkinių pagal gyventojų skaičių reikia įrengti
šulinių su pralaida.

Atnaujinti ekstremaliųjų situacijų planai:
Patikslintas Skuodo rajono savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.
Parengtas naujos redakcijos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bei galimų pavojų ir rizikos analizė.
Parengtas naujos redakcijos Skuodo muziejaus ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bei
galimų pavojų ir rizikos analizė.
Parengtas naujos redakcijos Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bei galimų pavojų ir rizikos
analizė.
Parengtas naujos redakcijos Skuodo Barstyčių pagrindinės mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bei galimų pavojų ir rizikos
analizė.
2019 metais organizuotas piešinių konkursas Pasaulinei civilinės saugos dienai paminėti. Atrinkta 13
geriausių piešinių, kurie sudėti į 2020 metų Savivaldybės administracijos išleistą sieninį kalendorių.

Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai
rinkosi 3 kartus. Dėl komisijos narių darbo
organizavimo nekilo jokių problemų. Vykdant savivaldybės lygio civilinės saugos
kompleksines pratybas komisijos nariai į
ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdį susirinko per 10 minučių.

Sėkmingai pasirengta Skuodo rajono savivaldybės civilinės saugos būklės patikrinimui. Skuodo rajono savivaldybės civilinės saugos būklės patikrinimą atliko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Savivaldybės civilinės
saugos būklė įvertinta „gerai“ (galimi vertinimo variantai – „gerai, „patenkinamai“, „nepatenkinamai“).
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Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio Skuodo rajono
švietimo įstaigose pradėtos vykdyti prevencijos
priemonės. Neįspėjant įstaigų, parašoma surengti evakuacijos pratybas dėl įstaigose galimai įsiplieskusio gaisro (Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje, Skuodo Bartuvos progimnazijoje, Skuodo
rajono Mosėdžio gimnazijoje, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje). Buvo vykta į minėtas
ugdymo įstaigas, jų neįspėjus, o atvykus į įstaigas
buvo prašoma suorganizuoti įspėjimą apie galimą
pavojų kartu organizuojant evakavimą iš pastatų.
Patirtis parodė, kad būtina rengti tokias prevencines priemones, nes dažniausiai civilinės saugos
pratybos, civilinės saugos mokymas vyksta pagal
iš anksto numatytą planą. O neįspėjus vykdytos
prevencinės priemonės parodė, kad būtų susiduriama su daugeliu kliūčių. O rengtų prevencinių
priemonių metu paaiškinta, kaip reikėtų saugiai
elgtis ir kliūtis sumažinti iki minimumo.
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Socialinė parama
2019 metais buvo parengtos 7
globėjų šeimos, iš jų vienas budintis globotojas.
Socialinės paramos skyrius
2019 metais skyrė ir mokėjo 23
rūšies išmokas – pašalpas, kompensacijas iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų.
2018 metais – 31 rūšies išmokas:
pašalpas, pensijas, kompensacijas.
Išmokų skaičius sumažėjo,
nes nuo 2019 m. sausio mėnesio
šalpos išmokų ir pensijų mokėjimą perėmė Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Visų socialinių pašalpų, išmokų, kompensacijų suma:
2019 m. 4 360 325 Eur,
2018 m. 4 912 8902 Eur.

Piniginė socia-

linė parama

2018 metais – 4 globėjų šeimos.

2019
m.

2018
m.

Pokytis

Socialinė pašalpa
Suma (tūkst. Eur)
Šeimų skaičius
Gavėjų skaičius

493,1
538
962

563,5
649
1195

-70,4
-111
-233

83,9
563
846

117,8
573
919

-33,9
-10
-73

6,4
426
673

-1,5
-47
-130

2,5
122
159

-0,6
-17
-29

119,6
496
857

-5,5
-20
-47

Būsto šildymo išlaidos
Suma (tūkst. Eur)
Šeimų skaičius
Gavėjų skaičius

Geriamo vandens išlaidos
Suma (tūkst. Eur)
Šeimų skaičius
Gavėjų skaičius

4,9
379
543

Karšto vandens išlaidos
Suma (tūkst. Eur)
Šeimų skaičius
Gavėjų skaičius

1,9
105
130

Būsto šildymas kitu kuru
Didžiausios sumos išmokėtos išmokų vaikams gavėjams:
2019 m. 2 159 277 Eur,
5 086 vaikams iš 2106 šeimų,
2018 m. 1 473 667 Eur, 5
031 vaikui.
Apmokėtos išlaidos kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti, ir palūkanų
apmokėjimui per 2019 metus
17 šeimų už 6 901 Eur (per
2018 metus 13 asmenų už 5
335,22 eurų).

Suma (tūkst. Eur)
Šeimų skaičius
Gavėjų skaičius

114,1
476
810

Vienkartinė pašalpa gaisro, ligos, operacijos ir kitais
atvejais
Suma (tūkst. Eur)
Gavėjų skaičius

18,6
113

14,07
97

6,6
21

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Suma (tūkst. Eur)
Gavėjų skaičius

895,7
273

899,2
268

-3,5
5

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Suma (tūkst. Eur)
Gavėjų skaičius

487,6
523

448,6
546

39
-23

77,2
254

91,5
301

-14,3
-47

Laidojimo pašalpa
Suma (tūkst. Eur)
Gavėjų skaičius
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Socialinė parama
Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą
Vieniši asmenys
Gimimo metai
Asmenų / šeimų skaičius

Bendrai gyvenantys asmenys
Proc.

1956–1960

56

9,6

Asmenų
skaičius
šeimose
2 asmenys

Šeimų
skaičius

Asmenų
skaičius

Proc.

25

54

9,3

1961–1965
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985
1986–1990
1991–1995
1996–2000

44
26
20
18
6
5
4
6

7,6
4,5
3,5
3,1
1,03
0,86
0,69
1,03

1 + 1 vaikas
2 + 1 vaikas
1 + 2 vaikai
2 + 2 vaikai
1 + 3 vaikai
2 + 3 vaikai
1 + 4 vaikai
2 + 4 vaikai

23
9
12
12
9
13
1
7

48
29
36
48
36
65
5
42

8,3
5
6,2
8,3
6,2
11,2
0,9
7,2

2001–

0
185

2 + 5 vaikai
2 + 7 vaikai

2
2
115

14
18
395

2,4
3,1
68,1

2019 m. nemokamą maitinimą gavo 612 mokinių už 164 042 Eur, 2018 metais nemokamu mokinių maitinimu pasinaudojo 667 mokiniai už 133 151 Eur. Panaudotų lėšų padidėjimą sąlygojo
mokinių nemokamam maitinimui maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio padidėjimas.
2019 m. parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 548 mokiniams už 41 648 eurus. 2018 metais 581 mokiniui skirta pašalpa mokinio reikmenims įsigyti už 33 117 eurų. 2018 metais parama
mokinio reikmėms buvo 1,5 BSI – 57 eurai 2019 metais parama mokinio reikmėms buvo 2 BSI
– 78 eurai.
2019 metais buvo pateikti 4 (2018 metais – 5) teikimai LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl II laipsnio pensijos skyrimo motinai arba tėvui užauginusiam ir gerai išauklėjusiam 5 ir
daugiau vaikų.
2019 m. pateiktas teikimas daugiavaikės
motinos Justinos Ruikienės, pagimdžiusios,
išauginusios ir gerai išauklėjusios 6 vaikus,
apdovanojimui Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Organizuotas daugiavaikės
motinos vykimas į LR Prezidentūrą.
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Savivaldybės administracija ir seniūnijos organizuoja projektą „Parama maisto produktais ir higienos
prekėmis“ labiausiai nepasiturintiems
rajono asmenims ir šeimoms. Gyventojų prašymus priima Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų darbuotojai.
Šių šeimų sąrašus pagal pateiktus
prašymus sudaro Socialinės paramos skyrius, o seniūnijų socialiniai
darbuotojai padeda išdalinti maistą.
2019 metais paramos maistu gavėjų
buvo 2780 asmenų (2018 metais –
2878 asmenys).

Savivaldybė atsakinga už rajono neįgaliųjų integraciją į
visuomenę, siekiant lygių galimybių žmonėms su negalia,
planuojant socialinės jų integracijos veiksmus. Savivaldybė
vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems.
2019 metais dviem suaugusiems asmenims pagal jų specifinius poreikius pritaikyti būstai ir gyvenamoji aplinka. Būsto
ir aplinkos pritaikymo darbams atlikti iš valstybės biudžeto
panaudota 5 158 Eur, iš savivaldybės biudžeto 3 438 Eur.
Vienas vaikas su sunkia negalia aprūpintas techninės pagalbos priemonėmis iš valstybės biudžeto lėšų panaudota
1 897 Eur.

Iš Europos Sąjungos ir Ekonominės Europos bendrijos šalių gauti 442
prašymai dėl šalies kompetencijos
nustatymo skiriant išmokas vaikams.
Atsakymai į prašymus paruošti ir išsiųsti Airijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Suomijos, Norvegijos kompetentingoms socialinėms
įstaigoms. Nuo 2019-07-01 pradėjo
veikti bendra Europos Sąjungos elektroninė bendradarbiavimo programa
RINA, kuri palengvino ir pagreitino
susirašinėjimą tarp šalių dėl išmokos
vaikui. Pateikti 65 elektroniniai dokumentai.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisija per
2019 metus priėmė 14 naujų sprendimų dėl dienos socialinės globos
asmens namuose paslaugų skyrimo.
Paslaugų teikimas nutrauktas 9 asmenims, iš jų: 1 – pakeista paslaugų
rūšis į socialinę priežiūrą (pagalbą į
namus), 4 – pradėtos teikti ilgalaikės
socialinės globos (institucijoje) paslaugos. Per 2019 metus Socialinių
paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo
komisijos posėdžiuose buvo išnagrinėta 100 asmenų prašymų ir priimti
sprendimai dėl paslaugų skyrimo ar
nutraukimo. 2018 metais taip pat 100.

2019 m. gruodžio 3 d. Socialinės paramos skyrius kartu
su Skuodo rajono kultūros centru organizavo renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Rajono neįgalieji
turėjo progą pamatyti muzikinio-choreografinio kolektyvo
SARE ROMA pasirodymą.
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Skuodo rajono savivaldybėje beveik 100 procentų yra
patenkinamas socialinių paslaugų į namus poreikis. 202001-01 nebuvo nė vieno nepatenkinto prašymo.

Į VšĮ Skuodo globos namus
2020-01-01 eilės laukė 2 asmenys, į VšĮ Ylakių globos namus – 4. Į kitų rajonų globos
įstaigas – 1 (Padvarių socialinės globos namus).

Nuo 2019 m. liepos 1 d.
Asmens savarankiškumo vertinimas kasdieninėje veikloje
iš Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos buvo perduotas savivaldybėms. Skuodo savivaldybėje šį vertinimą
atlieka Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro dvi socialinės darbuotojos.
2019 m. rugsėjo 27 d. kartu
su Skuodo socialinių darbuotojų asociacijos taryba organizuota Tarptautinės socialinių
darbuotojų dienos minėjimo
šventė Luobos vienkiemyje,
koncertavo Simonas Donskovas. Šventėje dalyvavo per 80
Skuodo rajono socialinių darbuotojų bei socialinio darbuotojo padėjėjų.

2019 m. lapkričio 26 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 Leonardo Bernsteino operetė „Kandidas“. Minėtoje išvykoje dalyvavo
8 Skuodo rajono neįgalieji.
2019 m. gruodžio 11 d. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, bendradarbiaudamas su Socialinės paramos
skyriumi, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centru bei rajono globos įstaigomis organizavo Skuodo rajono neįgaliųjų sporto šventę
Bartuvos progimnazijos sporto salėje. Šventėje dalyvavo per 60
rajono neįgaliųjų.
2019 metais Skuodo rajone buvo pasveikinti 3 asmenys sulaukę
100 metų:
2019 m. sausio 13 d. pasveikinta Stanislava Prušinskienė,
2019 m. kovo 2 d. pasveikinta Bronė Viskontienė,
2019 m. lapkričio 12 d. pasveikintas Aleksas Razgus.
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Švietimas

2019 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose buvo 2 129 mokiniai:
411 ikimokyklinukai,
121 priešmokyklinukai,
1 597 1–2 kl. mokiniai.

Lyginant 2019–2020 mokslo metų duomenis su 2018–2019 m. mokslo metų duomenimis, fiksuojamas mokinių skaičiaus mažėjimas – 39 mokiniais mažiau. Tačiau pažymima, kad tai mažiausias mokinių skaičiaus kritimas per pastaruosius penkerius mokslo metus. Nuo 2015 metų
ketverius metus mokinių skaičius sumažėdavo virš 100 mokinių kasmet.
2019 metais iš užsienio į bendrojo ugdymo mokyklas grįžo 3 vaikai į
Skuodo Bartuvos progimnaziją ir 1 vaikas į Barstyčių pagrindinę mokyklą.
Skuodo Bartuvos progimnazijoje mokiniams suteikta psichologo ir socialinio
pedagogo pagalba, sudaryti individualūs ugdymo planai. Skirti papildomi
matematikos ir lietuvių kalbos užsiėmimai. Barstyčių pagrindinėje mokykloje
teikiamos trumpalaikės konsultacijos ugdymo programų skirtumams likviduoti.

Pasikeitimai
2019 m. buvo tobulintas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modulis.
Šeštų klasių mokiniams įvestos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę. Dabar po 3 fizinio ugdymo pamokas turi 1–6 klasių mokiniai. Palaipsniui bus didinamas šių pamokų skaičius ir kitoms
klasėms.
Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras tapo Skuodo Bartuvos progimnazijos skyriumi. Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje nebeformuojamos 9-10 klasės.
Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje direktoriaus pareigas pradėjo eiti buvusi direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Egida Skurdauskienė. Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje
laikinai direktoriaus pareigas eina Virginijus Jokšas, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius.
Buvo skelbti jau trys konkursai į Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas, tačiau kandidatų neatsirado. Laikinai direktoriaus pareigas eina Antanas Donėla.

53

Švietimas
Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje įrengtos dvi NUT (naujų ugdymo technologijų) laboratorijos,
viena JET (jaunųjų eksperimentatorių, tyrinėtojų) laboratorija.

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje įrengta šiuolaikiška laboratorija.

Įgyvendintas Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II projektas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis Skuodo r. savivaldybėje. Suorganizuota ir įvykdyta 322 valandų
įvairaus pobūdžio psichologinių paslaugų mokiniams, mokytojams ir tėvams (paskaitų, grupinių
ir individualių konsultacijų ir kt.) rajono ugdymo įstaigose. Sėkmingai įsisavinta 18 354 Eur ES
lėšų, įgyvendinus projektą.
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Pagal ES projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Meno mokykloje įrengta kompiuterinė klasė:
aprūpinta baldais, kompiuteriais bei kompiuterinėmis programomis, įsigytas daugiafunkcis spausdintuvas, projektorius, interaktyvi lenta, muzikos
instrumentai ir jų priedai, grafikos spaudimo bei
keramikos žiedimo staklės. Sporto centre vykdomam neformaliam vaikų ugdymui: baidarių irklavimo sportinės lenktyninės valtys, dviračiai, stalai,
kėdės, nešiojami kompiuteriai, robotikos rinkiniai.
Veikia naujas dviračių sporto užimtumo būrelis,
STEAM robotikos užsiėmimai.

2019 m. buvo patenkinta virš 90 procentų visų prašymų priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Siekiant pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, 2019 m. buvo atidarytos dvi naujos priešmokyklinio ugdymo grupės Skuodo ir Ylakių vaikų lopšeliuose-darželiuose, atsirado mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje.
Parengti, laimėti ir įgyvendinami 2 ES projektai „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (jame dalyvauja Skuodo, Ylakių ir Mosėdžio vaikų
lopšeliai-darželiai) ir „Bendrystės džiaugsmas“.
2019 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame metiniame olimpiadų, konkursų ir
kitų renginių plane buvo suplanuotas ir įgyvendintas 71 renginys.
Mokyklų bendruomenės aktyviai prisijungia prie inicijuojamų pilietinių iniciatyvų, tokių kaip „Darom“, Pyragų diena, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Mes rūšiuojam“, Tolerancijos diena ir pan. Taip pat
organizuoja ir įvairias savo sugalvotas pilietines iniciatyvas.
Kaip publikuojama LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos metiniame leidinyje „Švietimas šalyje ir regionuose 2019“, Skuodo rajono savivaldybė patenka tarp
trečdalio geriausių Lietuvos savivaldybių, kurių mokiniai
šalies dalykinėse olimpiadose ir konkursuose turi daugiausia prizininkų (skaičius, tenkantis 10 000 mokinių).
Ši tendencija nekinta jau pastaruosius trejus metus, tad
galima teigti, kad mūsų mokyklos kreipia didelį dėmesį ir
mokytojai geba dirbti su gabiausiais mokiniais.

55

Švietimas
Svariausi pasiekimai: 1 vieta šalies geologų olimpiadoje (Mosėdžio gimnazijos mokinė Žygimantė
Riepšaitė, mokytojas ekspertas Virgilijus Pajarskas), 2 vieta Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinė Perla Šilinskaitė, mokytoja ekspertė Laimutė
Ronkaitienė), 3 vieta Lietuvos jaunųjų filologų konkurse (Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos
mokinė Iveta Girdžiūnaitė, mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė ir vyresnioji mokytoja Kristina Petrulevičiūtė). Minėtame leidinyje taip pat fiksuojama, kad Skuodo rajono savivaldybė patenka tarp trečdalio geriausių Lietuvos savivaldybių, kurių mokiniai per praėjusius mokslo metus padarė didžiausią
pažangą (60,2 proc. nuo visų mokinių).
Skiriamas didelis dėmesys gabiųjų ugdymui. Organizuojamos įvairių sričių olimpiados, konkursai, šventės, vykdoma mokinių mokymosi ir gabumo ugdymo finansavimo programa. 2019 m.
buvo paskatinti 44 mokiniai ir 16 komandų, kolektyvų, ansamblių už pasiekimus regioniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

2019 m. buvo 163 abiturientai. Tris ir daugiau valstybinius brandos egzaminus išlaikė net 78 procentai abiturientų, tai beveik 10 procentų aukščiau šalies vidurkio, brandos egzaminų išlaikymo procentas yra panašus kaip šalies, išlaikymo kokybė (36-100 balų) yra mažesnė.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinys Elijus Savickas gavo šimtuką iš anglų kalbos
egzamino. Po 6 metų pertraukos gautas 100-kas, ji gavo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos
mokinė Perla Šilinskaitė iš lietuvių kalbos ir literatūros egzamino.
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Švietimas
Tolimesni abiturientų pasirinkimai mokytis:
apie 57 proc. – studijuoja aukštosiose mokyklose
(kolegijos, universitetai);
apie 20 proc. – tęsia mokslus profesinėse mokyklose;
apie 2 proc. – mokosi užsienyje.
28 NVŠ programos akredituotos, buvo vykdoma 32 vaikų grupėse. Naujai atsirado:
programa „Pasidaryk pats“ Mosėdyje
(mokytoja Noreikienė Dalia),
Jaunųjų šaulių ugdymo programa (papildoma grupė Skuodo mieste, mokytoja Živilė
Vaserytė),
programa „Žaidimų virtuozas“ (papildoma grupė Mosėdyje, mokytojas Paulius Mitkus).

2019 m. NVŠ programų kryptys:
Sportas (9 programos),
Menai, dailė (5 programos),
Pilietiškumas (5 programos),
Teatras, kalbos, psichologija (3 programos),
Muzika, šokis (3 programos),
Maisto gamyba (2 programos),
Robotika (4 programos).

NVŠ programų įgyvendinimo pokytis
Metai

Skirta pinigų
suma

Teikėjų skaičius

Programų skaičius

Vaikų skaičius

2015 m. (3 mėn.)

21 469

22

27

499

2016 m. (9 mėn.)

61 000

36

39

549

2017 m. (9 mėn.)

44 194

32

33

456

2018 m. (9 mėn.)

56 739

37 (31)

38 (35)

528 (474)

2019 m.

57 774

25

32

441

2019 m. Savivaldybės lėšomis (pagal neformaliojo vaikų švietimo projektus) vyko 6 vasaros poilsio
stovyklos.

Skuodo meno mokyklą 2019 metais lankė 312 mokinių, lyginant su 2018 m., mokinių skaičius
išaugo 5 proc. 88 mokyklos mokiniai dalyvavo šalies ir regiono konkursuose, festivaliuose, iš jų
30 proc. pelnė laureatų apdovanojimus. Mokinių skaičiaus didėjimą lemia naujų programų pasiūla.
2019 m. Skuodo meno mokyklos parengiamosios grupės mokiniams pradėta taikyti naujovė –
individualiai supažindinami su muzikos instrumentais.
2019 m. surengtas muzikinės grupės „Gal“ padėkos koncertas visuomenei.
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Švietimas
2019 metais vyko 61 sporto renginys. Naujovės:
Respublikinės dviračių varžybos Mosėdyje S.
Pauliukaitės taurei laimėti (dviračių sporto treneriui
Alfonsui Lenkiui atminti).

Po 15 metų pertraukos suorganizuotos rajono
sportinės žūklės varžybos.

Pradėtos vykdyti keturračių parodomosios kroso varžybos.
Mėgėjų dviračių žygis Baltijos jūros pakrante (Šventoji–Palanga).
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras pirmą kartą suorganizavo šventę, skirtą
naujų mokslo metų pradžiai.

2019 metai Kūno kultūros ir sporto centrą lankė 180 ugdytinių,
tai yra 20 proc. daugiau nei 2018 m. (2018 m. buvo 148 ugdytiniai).
Populiariausios sporto šakos: krepšinis, futbolas, lengvoji atletika,
tinklinis.
Sudaryta 10 metų sutartis su Lietuvos šaulių sąjunga dėl Sporto komplekso panaudos.
Reikšmingiausi 2019 m. sportininkų laimėjimai: Vaikinų krepšinio komanda – Baltijos lygos U-16 3
vietos laimėtoja, baidarininkas Julijus Jablonskis – Lietuvos mokinių čempionato 1 vietos laimėtojas, lengvaatletis Merūnas Martinkus – Baltijos šalių čempionato 5 vietos laimėtojas, Lietuvos jaunių žiemos
čempionato 1 vietos laimėtojas, Lietuvos jaunių vasaros čempionato 2 vietos laimėtojas, lengvaatletė
Živilė Bružaitė – Lietuvos jaunučių čempionato 2 vietos laimėtoja šuolio į aukštį rungtyje, Baltijos šalių
čempionato 5 vietos laimėtoja, lengvaatletis Dovydas Jonkus – Lietuvos jaunių pirmenybių 4 vietos laimėtojas rutulio stūmimo rungtyje, krepšininkai Domas Martinkus, Gedas Jucius ir Rokas Donėla – Lietuvos krepšinio 3 x 3 U-15 3 vietos laimėtojai, baidarininkas Mantas Jablonskis – Lietuvos jaunimo čempionato 1 ir 2 vietų laimėtojas, dziudo imtynininkas Arminas Diringis – nacionalinio jaunių U-18 dziudo
čempionato 1 vietos laimėtojas, Lietuvos jaunių U-18 čempionato 3 vietos laimėtojas. Skuodo motobolo
komanda – Centrinės Europos lygos 1 vietos laimėtoja.
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Švietimas
2019 m. Skuodo amatų ir paslaugų mokykla iš biudžetinės tapo viešąja įstaiga.
Joje 2019 m. mokėsi apie 130 mokinių apdailininko (statybininko), kaimo turizmo organizatoriaus, technikos priežiūros verslo darbuotojo, kirpėjo specialybių. Mokykla, kaip ir kasmet, aktyviai
teikia paraiškas ir įgyvendina tęstinius tarptautinius Erasmus+ ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus. 2019 m. sėkmingai įgyvendintas Erasmus+ projektas „Daugiau nei įprasta profesinė praktika“ (mokiniai mėnesį atlikinėjo profesinę praktiką Italijoje, Milane). Dar 2019 m.
laimėti du konkursai, įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis: „Įgyk praktinių žinių ir kurk savo
ateitį“, kurio tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo socialinius įgūdžius, siekiant
pagerinti jų integraciją į visuomenę ir darbo rinką, bei „Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos infrastruktūros plėtra“ – mokykla gaus apie 400 000 eurų investicijoms į infrastruktūrą tam, kad padidintų kokybiško mokymo prieinamumą.

Skuodo rajono savivaldybė 2019 m. skyrė 2 000 eurų neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektams finansuoti. Projektų konkursą laimėjo Skuodo trečiojo amžiaus universitetas, įgyvendinęs
programą „Brandaus amžiaus žmogaus grožis: nuo galimybių įvairovės iki savęs atradimo“. Veiklos
buvo įdomios, pritraukusios viso rajono suaugusiuosius: dėl riboto vietų skaičiaus, į mokymus nepateko visi norintieji.
Skuodo informacijos centras – jau nuo 2016 metų yra Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi veiksmų plano koordinatorius rajone ir įvairioms veikloms telkia potencialius
švietimo paslaugų teikėjus bei suaugusius, norinčius mokytis.
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Kultūra
2019 m. Klaipėdos regione Lietuvos mažąja kultūros sostine tapo Mosėdis. Visus metus vyko gausybė kultūrinių renginių, kurie džiugino vietinę bendruomenę, įtraukė į veiklas. Prie renginių finansavimo prisidėjo ir Skuodo rajono savivaldybės administracija skirdama 13 000 Eur.

2019 metais gautas rėmimas iš ORLEN Lietuva vienam iš pagrindinių Skuodo rajono renginių – Apuolės festivaliui.

2019 m. 4 000 eurų buvo numatyti Stasio Jonausko atminimo įamžinimo konkursui organizuoti, tačiau
konkursas buvo atšauktas, idėją įgyvendinti planuojama 2020 m.
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Kultūra
2019 metais bendruomenių projektinėms veikloms skirta 15 000 eurų. Pateiktos 25 paraiškos, kurių prašoma suma siekė 41 356,32 Eur. Iš 25 paraiškų
finansuota 14 projektų. Kadangi 2019 m. buvo paskelbti Žemaitijos metais, dalis
projektų skirti Žemaičių kalbai ir žemaitiškumui populiarinti.
Politinių kalinių prašymu organizuota kelionė į politinių kalinių, laisvės kovos dalyvių sąskrydį „Su Lietuva
širdy“ Ariogaloje (347,62 Eur). Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 80-ies metų
jubiliejaus proga organizuota kelionė į Anykščius bibliotekos darbuotojams (570,15 Eur).
2019 m. įgyvendintas projektas „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“. Savivaldybės prisidėjimas 15 proc. projekto vertės – 7 781,7 Eur. Pagrindinis partneris
Klaipėdos miesto savivaldybė. Projekto metu įrengti kelio ženklai, informaciniai stendai, kryptrodės, nuorodos į lankytinus objektus Skuodo rajone. Taip siekta didinti informuotumą, žinomumą ir lankytinų objektų
prieinamumą, skatinamas turizmas.

Įgyvendintas projektas „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam
turizmui“. Savivaldybės 2017–2019 m. prisidėjimas 15 proc. – 4 371,35 Eur. Tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja penkios šalys (Lietuva, Vokietija, Švedija, Danija ir Lenkija). Skuodo rajono savivaldybės
administracija šiame projekte dalyvauja kartu su asociacija „Klaipėdos regionas“ ir likusiomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis. Sukurtas maršrutas: lietuviškai https://www.klaipedosrajonas.lt/antgamtiniai-peizazai/
ir angliškai https://balticsea.travel/experience/d/supernatural-landscapes.

Puslapyje www.skouds.lt informacija turistams papildyta anglų kalba, atnaujintas, papildytas leidinys „Lietuva prasideda nuo Skuodo“.
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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.
Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis – ilgametis vadovas, liaudiškos
muzikos kapelos „Bartuva“ vadovas, talentingas birbynininkas, daugelio renginių ir projektų iniciatorius bei organizatorius, kūrybingas, inovatyvus, visuomeniškas, rūpestingas, entuziastingas ir
nuoširdžiai atsidavęs darbui ir kūrybai žmogus.

2019 m. spalio 28 d. minėtos 226-osios iškilaus mūsų krašto žmogaus – Lietuvos istoriko ir
rašytojo – Simono Daukanto gimimo metinės. Tradiciškai, kas du metus, sukakčiai paminėti buvo
teikiama Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premija. 2019 m. 500 Eur premija skirta
Leonui Rimeikiui. Aktyviam visuomenininkui, kraštotyrininkui, kelių knygų autoriui. Skuodo literatų
klubo „Nojus“ nariui.
Savivaldos dienos proga įteikti stikliniai laikrodžiai ilgamečiams Savivaldybės darbuotojams (20
m. išdirbusiems).
2019 m. lapkričio 22 d. Skuodo meno mokyklos salėje įvyko respublikinio žemaitiškos kūrybos konkurso „Koram žemaitėškā“
užbaigtuvės – nugalėtojų apdovanojimo
šventė, kurios metu už nuopelnus Žemaitijai
Edmundui Untuliui įteiktas ypatingas apdovanojimas – Žemaičių šlovės žvaigždė.
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Kultūra
Skuodo mieste vietos gyventojai ir svečiai mėgavosi kiekvienais metais rengiama miesto švente. Skuodo
miesto šventė pasižymėjo kultūrinių, sportinių, pramoginių renginių gausa. Viliamasi, kad kiekvieno apsilankiusio Skuodo šventėje širdis prisipildė šviesiausio
džiaugsmo, teigiamų emocijų ir neišdildomų įspūdžių.

2019 m. metais tradiciškai dalyvauta parodose: Adventur ir Balttour.
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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Turizmas
2019 m. VšĮ Skuodo informacijos centre apsilankė 1 287 turistai. VšĮ Skuodo informacijos centrui turizmo funkcijos pavestos nuo 2018 m. rugsėjo 10 d., todėl duomenys surinkti tik už keletą mėnesių 2018
m. Lyginant 2018 m. tų pačių mėnesių lankytojų skaičių su 2019 m., matomas nežymus atvykstančiųjų
pagausėjimas.
Iš atvykusių 1 287 turistų, buvo suteikta daugiau nei 600 konsultacijų turizmo klausimais. Tendencijos išlieka tokios, kad žmonės renkasi labiausiai per laiką išreklamuotus objektus. Daugiausiai turistai
domėjosi Respublikiniu Vaclovo Into akmenų muziejumi. Matomas pagausėjimas ir informacijos ieškojimas apie Šauklių riedulyną. Padidėjo susidomėjimas Barstyčių (Puokės) akmeniu, pateikiant turistams
informaciją apie geresnę infrastruktūrą bei nuvykimo galimybes iki akmens. Turistų vienas iš prioritetų
buvo informacijos gavimas apie maitinimo įstaigas. Didžioji dalis atvykusių taip pat neatsisakydavo
paimti informacijos (lankstinukų, žemėlapių) apie rajoną. Populiariausias maršrutas buvo „Pažintis su
žemaitiškiausiu rajonu visoje Žemaitijoje“, šis maršrutas patogus tuo, kad juo galima keliauti tiek individualiai pavieniams turistams, tiek atvykstančioms grupėms. Išbandyti šį maršrutą buvo atvykusi ne viena turistinė grupė. Paklausios edukacijos 2019 m. buvo Renatos Jankauskienės edukacinė programa
„Senieji amatai“, Respublikinio V. Into akmenų muziejaus edukacinė programa „Mineralas juvelyrikoje
ir mano papuošalas“ bei Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos edukacinė
programa „3D modeliavimas ir spausdinimas“. Buvo išbandytos ir 2 naujos edukacinės programos:
„Žemaitiškas patalkis“, „Kas tas motobuols i“.
2019 m. VšĮ Skuodo informacijos centre apsilankė 66 turistai iš užsienio (Latvijos, Vokietijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Olandijos, Rusijos, Amerikos).
Turistiniai objektai buvo viešinami naudojantis socialiniais tinklais, ypatingai „Facebook“ platforma.
Visa su turizmu susijusi aktuali informacija patalpinta į Skouds.lt internetinę svetainę. Atvykusiems
turistams į informacinį centrą buvo dalinami lankstinukai, žemėlapiai, teikiami siūlymai ir rekomendacijos, ką pamatyti Skuodo rajone. Užmegzti ryšiai su kitomis internetinėmis svetainėmis, kurių pagalba
dalintasi turistine informacija, naujienomis, maršrutais (www.manokrastas.lt, www.pamatyklietuvoje.
lt). Keistasi informacija su kitais turizmo informaciniais centrais įskaitant Latvijos turizmo informacijos
centrą. Dalyvavimas tarptautinėse parodose „Adventur 2019“ Vilniuje, „Balttour 2019“ Rygoje. Miesto
švenčių metu dalinama informacinė medžiaga apie rajoną. Pasinaudota vietos žiniasklaida skelbiant
turizmo naujienas. Kabinti plakatai prie skelbimų lentų. Informaciniai leidiniai reguliariai paliekami maitinimo įstaigose, viešose įstaigose. Sukurti trumpi video klipai, reklamuojantys Skuodo rajono objektus,
renginius.
2019 m. buvo išleistas naujas leidinys „Lietuva prasideda nuo Skuodo“, šiuo leidiniu buvo siekiama atnaujinti buvusio seno leidinio, kuris taip pat vadinosi
„Lietuva prasideda nuo Skuodo“, informaciją. Sukeltos
naujos lankytinų objektų nuotraukos, papildomai aprašytos. Atnaujinta informacija su apgyvendinimo bei
maitinimo įstaigomis, aprašyti nauji maršrutai, edukacinės programos.
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Susistemintas leidinys parankus atvykusiam turistui, kadangi suteikia galimybę lengvai gauti norimą
informaciją. Leidinyje vyrauja kuršių motyvai, šiuo dizainu prisidedama prie vieningo krašto įvaizdžio.
Leidinys jau sėkmingai buvo panaudotas vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2020“.
Taip pat bus platinamas informaciniame centre, įstaigose, su kuriomis palaikome ryšius. Planuojama
siekiant pasiekti didesnį srautą turistų šį leidinį išsileisti anglų, rusų bei latvių kalbomis.
Buvo rengiami pėsčiųjų žygiai: du žygiai geležinkelio bėgiais „Akcija pamaitink gyvūnus“ bei „Pavasario džiaugsmas“.

Organizuotas vasaros žygis „Lietuva. Latvija. Gamta“, Pasaulinei turizmo dienai paminėti organizuotas pėsčiųjų žygis „Ledynmečio takais“. Suorganizuota kalėdinė mugė / pardavimas. Organizuotos
edukacinės programos „Žemaitiškas patalkis“, „Kas tas motobuols i“.

Džiaugiamasi sudaryta galimybe užsienio turistams naudotis www.skouds.lt, kadangi prieš tai vienintelė informacija anglų kalba buvo leidiniuose, kuriuos reikėjo fiziškai įsigyti norint gauti šią informaciją,
dabar ši informacija dar lengviau pasiekiama. Žygių pagalbą pritraukta daugiau turistų, kurie buvo iš aplinkinių miestų. Daugiau nei 80 procentų visų dalyvavusių žygeivių buvo ne vietiniai gyventojai, o žygeiviai
atvykę iš kitų miestų. Po žygių neretai pasilikdami papildomai aplankyti mūsų krašto turistinius objektus,
išbandyti maitinimo įstaigas.
Informacija apie turizmo veiklas skelbiama socialiniame tinkle „Facebook“. Per 2019 m. turizmo puslapį
pradėjo sekti apie 1 000 asmenų.
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Jaunimo sritis
Skuodo rajone su jaunimu dirba:
Atviras jaunimo centras (AJC),
su mokiniais nuo 14 metų dirba 6 bendrojo ugdymo mokyklos,
jaunimas veiklose dalyvauja ir kitose įstaigose – Skuodo informacijos centre, Skuodo rajono
savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje, Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų
globos namuose, Skuodo rajono kultūros centre, Skuodo muziejuje, Skuodo socialinių paslaugų
šeimai centre, Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre, Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje, Skuodo meno mokykloje, Skuodo rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje
tarnyboje.
Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. rajone buvo 3 356
jauni žmonės (14–29 metų).
2019 m. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (JRT) rinkosi į du posėdžius. Kadangi JRT kadencija baigėsi kartu su Savivaldybės tarybos kadencija, buvo suorganizuoti jaunimo atstovų rinkimai
į JRT, išrinktas naujas pirmininkas (Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinys Ugnius Popovas), aptarti 2019 m. nuveikti darbai, gairės 2020-ųjų metų veiklos planui.
2019 m. AJC laimėjimo projektų konkursą įvairioms atviro darbo su jaunimu veikloms: per dvejus metus papildomai gaus per 30 tūkst. eurų. Įvairius tarptautinius, ES ir valstybės lėšomis finansuojamus projektus įgyvendina ir daugelis rajono bendrojo ugdymo mokyklų, Skuodo amatų ir
paslaugų mokykla.
Savivaldybė jaunimo projektams finansuoti 2019 m. skyrė 3 800 eurų.
2019 m. išdalinti 127 kūdikių kraiteliai.
Išskirtinis JRT renginys – „Jaunimo apdovanojimai 2018“, vykę 2019 m. sausio mėn. Buvo pagerbti ir apdovanoti nominacijomis „Metų pergalė“, „Metų iniciatyva“, „Metų renginys“, „Metų savanoris“, „Metų jaunimo draugas“ labiausiai nusipelnę jaunuoliai ar žmonės, dirbantys su jaunimu.
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Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas

2019 metais buvo organizuoti 3 vaiko gerovės komisijos posėdžiai, posėdžiuose daugiausia
svarstyta klausimų, susijusių su minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymu vaikams bei
koordinuotai teikiamos pagalbos skyrimu, keitimu vaikams bei jų tėvams ir globėjams.
Posėdžio metu svarstyta medžiaga dėl 4 vaikų elgesio (iš jų 1 vaikas auga vaikų globos namuose, 1 – globojamas šeimoje). 3 vaikams
skirtos koordinuotai teikiamos paslaugos, po peržiūros – dviems mokiniams paslaugos nutrauktos (vienu atveju mokinys išvyko gyventi į
kitą rajoną, kitu – vaiko elgesys keitėsi), 1 mokiniui koordinuotos paslaugos tebeteikiamos. 1 vaikui dėl teisinio pagrindo nebuvimo šios priemonės neskirtos.
Posėdžių metu pritarta atnaujintam Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentui. Nuspręsta
nekurti tarpinstitucinės grupės Skuodo rajono savivaldybėje, nutarta prevencinių priemonių šeimai planavimo klausimus spręsti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, o visus tarpinstitucinius
klausimus – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus rengiamuose tarpinstituciniuose
pasitarimuose.

2019 m. surengti 3

2018 m. surengti 5

vaiko gerovės komisijos posėdžiai

vaiko gerovės komisijos posėdžiai

Mažesnį posėdžių skaičių 2019 m. lėmė atvejų nagrinėjimas mokyklų vaiko gerovės komisijų ir
atvejo vadybos posėdžiuose.
2019 m. pastebėta, jog didžiausią skaičių administracinių nusižengimų, kuriuos padaro nepilnamečiai, sudaro fizinio skausmo sukėlimas kitam asmeniui. Todėl 2020 m. planuojama organizuoti mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams apie pagalbos galimybes vaikams,
turintiems elgesio ir emocijų problemų. Kita rajone pastebima problema – tai vaikų, netekusių
tėvų globos, netinkamas elgesys, todėl planuojama stiprinti specialistų, dirbančių su šiais vaikais,
kompetenciją mokymų metu. 2020 m. ruošiamasi gilinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos narių žinias dalinantis gerąja patirtimi su kitų rajonų vaiko gerovės
komisijomis, apsilankant kitame rajone.
Nuo liepos 29 d. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius apsilankė visose pagalbą
šeimai teikiančiose įstaigose Skuodo r. savivaldybėje, Barstyčių globos namuose, susitiko su
mokyklų socialinėmis pedagogėmis, veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnais. Susipažino su
aktualiomis problemomis, bendradarbiavimo galimybėmis. Kiekvienu atveju bendraujama su vaiko teisių skyriaus atstovais Skuodo mieste. Suteiktos 32 konsultacijos žodžiu institucijoms, 14
– gyventojams.
2019 metais iš teisėsaugos institucijų buvo gauti 27 pranešimi apie 31 nepilnamečio padarytus
administracinius nusižengimus. Įvertinus paslaugų ir poveikio priemonių vaikams ir jų šeimoms
poreikį, 22 atvejais vaikai ir jų tėvai buvo nukreipti prevencinėms bei intervencinėms paslaugoms
gauti ugdymo įstaigose, 2 – socialinių paslaugų centre, 1 – pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, 2 atvejais bendravo policijos pareigūnai (dėl KET pažeidimų).
4 nepilnamečiai buvo svarstyti Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje. Sprendžiant vaikų problemas dalyvauta 4 sudėtingose vaiko ar šeimos atvejo peržiūrose, 3 šeimoms
paskirta koordinuota kompleksinė pagalba.
2019 m. lapkričio 21 d. vyko tarpinstitucinis pasitarimas „Reagavimas į smurtą mokykloje“ kuriame dalyvavo Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistai, policijos pareigūnai, atvejo vadybininkai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, mokyklų socialiniai pedagogai, psichologai.
TBK pristatė nepilnamečių daromų administracinių nusižengimų statistiką Skuodo rajone. Diskusijos metu analizuoti aktualūs klausimai, aptarta kaip tinkamai reaguoti į smurto įvykį mokykloje.
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Centralizuoto vidaus audito tarnyba

Skuodo rajono savivaldybės administracijos centralizuoto 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.
Planuojant tarnybos veiklą sudaromi strateginiai ir metiniai vidaus audito tarnybos planai. Vidaus audito tarnybos vadovas iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos parengia ateinančių metų
vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą ir teikia jį Kontrolės ir audito tarnybai – tarpusavio
veiklos koordinavimo tikslais. Vidaus audito tarnybos veiklos plano projektas, kai su juo susipažįsta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius, iki einamųjų metų lapkričio 15
dienos teikiamas Valstybės kontrolei. Ateinančių metų vidaus audito tarnybos veiklos planas su
Savivaldybės administracijos direktoriumi suderinamas iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
Tarnybos 2019 metų veiklos planas su Savivaldybės administracijos direktoriumi suderintas 2018
m. gruodžio 20 d.
Vadovaujantis teisės aktais, buvo atliekami vidaus auditai, konsultuojami Savivaldybės administracijos ir minėtų organizacijų vadovai ir darbuotojai vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais.
2019 m. Skuodo rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnybos vadovas atliko 4 vidaus auditus:
Skuodo rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą už 2018 m. II pusmetį,
Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių naudojimo vertinimas,
Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus valdymo ir veiklos vidaus auditą,
Skuodo rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą už 2019 m. I pusmetį.
Įvertinus audituojamų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą ir galimą rizikos veiksnių įtaką turto apsaugos ir lėšų panaudojime, 2019 metais pateikta
14 rekomendacijų dėl viešojo juridinio asmens veiklos gerinimo, dėl vidaus
kontrolės stiprinimo. Daugiausia rekomendacijų buvo pateikta Skuodo rajono
savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių naudojimo vertinimo ataskaitoje. Pastebėta, kad į pateiktas rekomendacijas audituoti subjektai atkreipė
dėmesį ir taisė vidaus audito ataskaitose nurodytus trūkumus. Dėl vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo problemų nebuvo, visos rekomendacijos, kurioms suėjęs įgyvendinimo terminas, įgyvendintos.
Atliekant vidaus auditus audituojamuose subjektuose, buvo tikrinama ir vertinama, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose
asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar valstybės
ir savivaldybės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims yra apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės
aktus, jų vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra
išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai. Savivaldybės administracijos direktoriui,
viešųjų juridinių asmenų vadovams buvo teikiama objektyvi informacija, rekomendacijos ir išvados
dėl audituotų Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų
viešųjų juridinių asmenų veiklos ir jos tobulinimo, vidaus kontrolės būklės ir jos tobulinimo, strateginių veiklos planų galimos arba nustatytos rizikos audituotuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
2019 m. Skuodo rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie būtų nagrinėjami teisėsaugos institucijose.
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Mobilizacija
Skuodo rajono savivaldybės 2019 m. mobilizacijos planas parengtas laikantis nustatytos tvarkos ir terminų. 2019 metais buvo atnaujinti teisės aktai, reglamentuojantys valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymą.
Už valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymą atsakingi tam tikri Savivaldybės administracijos
specialistai. Užduotys:
Paskelbus mobilizaciją organizuoti savivaldybių biudžeto asignavimų perskirstymą, prioritetą
teikiant gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų finansavimui.
Užtikrinti perspėjimo pranešimų apie mobilizacijos paskelbimą, karo padėties įvedimą ir kitos
su mobilizacijos ir karo padėties teisine padėtimi susijusios informacijos skelbimą visuomenei ir
užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą ir evakuaciją.
Numatyti kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurias būtina išsaugoti mobilizacijos metu, ir užtikrinti jų apsaugą.
Užtikrinti mokesčių ir vietinių rinkliavų surinkimą.
Užtikrinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybėms pavaldžiose sveikatos priežiūros įstaigose ir organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atvykstančioms pajėgoms savivaldybei pavaldžiose sveikatos priežiūros įstaigose.
Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą ir organizuoti savivaldybės gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu alternatyviais būdais.
Nustatyti maisto produktų savivaldybės gyventojams poreikį ir užtikrinti savivaldybės gyventojų aprūpinimą šiais produktais.
Bendradarbiaujant su kitais socialinių paslaugų įstaigų steigėjais, užtikrinti maitinimo, geriamojo vandens tiekimo, būtinų sveikatos priežiūros paslaugų ir medikamentų teikimą ar šių paslaugų organizavimą socialinės globos įstaigose gyvenantiems ar socialines paslaugas namuose
gaunantiems asmenims.
Užtikrinti susidarančių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, geriamojo vandens tiekimą
ir nuotekų tvarkymą atvykstančių pajėgų apsistojimo (dislokavimo) vietose.
Pagal Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikius nustatyti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių judėjimo vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis maršrutus, organizuoti nustatytuose maršrutuose kelių, gatvių ir jų statinių remonto, rekonstrukcijos, priežiūros darbus.
Lėšos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti
Iš jų:
Asignavimai (eurai)
19 486

darbo
užmokestis
19 073

socialinio
draudimo
įmokos
413

Darbo valandų
skaičius

Darbo dienų
skaičius

5 240

655

Turimos lėšos (19 486 eurai) paskirstomos seniūnijoms. Tada parenkami tam tikrus kriterijus
atitinkantys asmenys ir įdarbinami, mokant jiems minimalų atlyginimą. Darbai – aplinkos tvarkymas seniūnijose. Šių darbų poreikis rajone visada yra didelis, nes Skuodo rajone nėra komunalines paslaugas teikiančios įmonės. Pagal programą įdarbinami gali būti tik Užimtumo tarnyboje
registruoti bedarbiai, tačiau didelė dalis tokių bedarbių yra sąlyginai žemos kvalifikacijos ir kvalifikuotų darbų atlikti negali.
2019 m. už įvairius nusižengimus administracinėn atsakomybėn patraukta 17 asmenų. Dar 6
administracinio nusižengimo bylos pagal kompetenciją perduotos nagrinėti kitoms institucijoms.
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Žemės ūkis
2019 m. Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programai buvo skirta 167 000 Eur lėšų.
Pagal 2019 m. gegužės 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.
A1-356 patvirtiną Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 123 500 Eur. Lėšos
skirtos remontuoti mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai
nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis.
2019 m. melioracijai skirta 205 000 Eur valstybės lėšų:
114 530 Eur – griovių ir juose esančių statinių remontui,
41 000 Eur – avarinių rinktuvų gedimų šalinimui (tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio
diametro),
15 000 Eur – hidrotechninių statinių remontui ir priežiūrai,
13 000 Eur – projektavimo darbams,
11 000 Eur – melioracijos projektų vektorizavimui,
6 470 Eur – programinės įrangos atnaujinimui, duomenų apskaitai, ekspertizei.
Avarinių rinktuvų gedimų šalinimui, griovių ir juose esančių statinių remontui valstybės skiriamos lėšos šiais metais panaudotos 100 proc.
Iš Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų, kurios skirtos avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti, iš viso panaudota 123 500 Eur. Praėjusiais metais prašymų buvo gauta 107, iš jų 63
buvo patenkinti. Darbų pagal visus gautus prašymus nebuvo galima įvykdyti dėl finansų stokos, tačiau
į praėjusių metų prašymus atsižvelgta ir šiemet. Įvykdyti dar 39 prašymai iš praėjusių metų: 26 prašymai Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšomis ir 13 prašymų valstybės biudžeto lėšomis. Liko
14 prašymų, kurių darbai bus finansuojami iš Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programai skirtų lėšų, ir 6
prašymai– iš valstybės biudžeto. Naujai paklota trasa Šačių k. Geidučių gatvėje ir įrengti požeminiai
kontroliniai šuliniai. Lėšos, skirtos avarinių rinktuvų gedimų šalinimui, šiais metais panaudotos 100 proc.
Šiais metais darbai vykdyti Narvydžiuose, Užluobėje, Luknėse, Lenkimuose, Mosėdyje, Šaukliuose,
Rukuose, Notėnuose, Vindeikiuose, Šatėse, Nausėduose.
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Žemės ūkis
Skatinant žemdirbių švietėjišką veiklą 2019 m.
balandžio 5 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius organizavo išvyką į
parodą „Ką pasėsi 2019“. Žemės ūkio parodų dalyvavimui žemės ūkio klausimais išnuomotas autobusas, šiai paslaugai nupirkti panaudota 460 Eur
„Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programos lėšų.
Taip pat 2019 m. lapkričio 21 d. kartu su partneriais organizuota konferencija „Ateitis prasideda šiandien. Žemės ūkio vizija ir perspektyvos Skuodo rajone“. Šiai konferencijai organizuoti panaudotos 580
Eur lėšos.

2019 m. lapkričio 15 d. Skuodo rajone organizuota ūkininkų vakaronė, kurios metu apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai. „Metų ūkio“ nugalėtojų apdovanojimams bei svečių maitinimui išleista
366,06 Eur.
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Žemės ūkis
Gerinant Skuodo rajono inžinerinę infrastruktūrą „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo“ programoje numatyta finansuojama priemonė „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbų, reikalingų priemonių
įsigijimui, išlaidų finansavimas“. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 28 500 Eur.
Pagal 2019 m. balandžio 11 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-339, kurios bendra vertė 19 868,20 Eur,
smėlio–žvyro mišinio pirkimas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams)
taisyti, atlikti darbai ir panaudotos lėšos iki 2019 m. birželio 28 d. pateiktos žemiau esančioje lentelėje.
Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti panaudotos lėšos
Eil. Nr.

Perkamo smėliožvyro kiekis, kub. m
234

Pristatytas smėlio-žvyro kiekis, kub. m
234

Suma, Eur

1.

Seniūnijos
pavadinimas
Aleksandrijos seniūnija

2.

Barstyčių seniūnija

209

209

2 076,32

3.
4.

Ylakių seniūnija
Lenkimų seniūnija

452
207

452
207

4 490,20
2 056,35

5.
6.
7.
8.

Mosėdžio seniūnija
Notėnų seniūnija
Skuodo seniūnija
Šačių seniūnija
Iš viso:

274
155
339
130
2 000

274
155
339
130
2 000

2 721,92
1 539,77
3 367,64
1 291,41
19 868,20

2 324,59

Pagal 2019 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-394, kurios bendra vertė 8 421,60 Eur,
Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymas sūrymu, atlikti
darbai ir panaudotos lėšos iki 2019 m. rugsėjo 30 d. pateiktos žemiau esančioje lentelėje.
Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti panaudotos lėšos
Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

1.

Aleksandrijos seniūnija

Žvyrkelių laistymo darbų
kiekiai, km (pastaba: žvyrkeliai laistomi 2 kartus)
4,0 x 2 = 8,0

2.

Barstyčių seniūnija

4,0 x 2 = 8,0

8,0

842,16

3.
4.

Ylakių seniūnija
Lenkimų seniūnija

8,0 x 2 = 16,0
5,0 x 2 = 10,0

16,0
10,0

1 684,32
1 052,70

5.
6.
7.
8.

Mosėdžio seniūnija
Notėnų seniūnija
Skuodo seniūnija
Šačių seniūnija

6,5 x 2 = 13,0
3,0 x 2 = 6,0
7,0 x 2 = 14,0
3,0 x 2 = 6,0

13,0
6,0
14,0
6,0

1 368,51
631,62
1 473,78
631,62

40 x 2 = 81

81

8526,87

Iš viso:

Palaistyta žvyrkelių, km

Suma, Eur

8,0

842,16
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Žemės ūkis
Iš žemės mokesčių
2019 m. 357 997 Eur,
2018 m. surinkta 339
922 Eur, tai yra 5 proc.
daugiau nei per 2018
metus.

2019 m. priimtos
2504 paraiškos ir priimtas 191 dokumentas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių
plotus gauti.

2019 m. suderintos
194 topo nuotraukos
ir suderinta 15 projektų. Atmestos 31 topo
nuotraukos ir atmesti 8
projektai.
2018 m. suderintos
62 topo nuotraukos ir
suderinta 15 projektų.
Atmesta 14 topo nuotraukų ir atmesti 6 projektai.
Dėl laukinių gyvūnų
padarytos žalos priimti
9 prašymai.

Skuodo rajone 2019 m. registruota 2
931 žemės ūkio valda, kurios vidutinis
dydis 18,22 ha. Per metus atnaujintos 2
567 žemės ūkio valdos. 2018 m. rajone
buvo registruotos 2 975 žemės ūkio valdos, kurių vidutinis dydis buvo 18,00 ha.
Skuodo rajone 2019 m. ūkininkų ūkių
registre registruotų ūkių buvo 1 859, kurių vidutinis dydis 15,27 ha. 2018 m. ūkių
buvo 1 888, kurių vidutinis dydis 13,26
ha.
2019 m. įregistruoti 25 nauji ūkininkų ūkiai. 2018 m. buvo įregistruoti tik 15
naujų ūkių.
Skuodo rajone dominuoja mišrūs
ūkiai.

Ūkių, gaunančių paramą pagal Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis
ūkininkavimas“ mažėja, nes dalis ūkių jau yra įvykdę penkeriems metams prisiimtus įsipareigojimus, o naujų paraiškų dėl lėšų stygiaus nepriima. 2019 m. mūsų rajone priemonėje „Ekologinis
ūkininkavimas“ dalyvavo 33 ūkiai.
Skuodo rajone 2019 m. 1119 laikytojų buvo užregistravę 22 746 galvijų, iš jų pieninių karvių –
9 277. Praeitais metais Skuodo rajone buvo 632 pieno gamintojų, iš kurių pieno supirkta 51 635
tūkst. tonų.

Iš viso rajone įregistruoti 5 900 traktorių, traktorinių priekabų, ekskavatorių ir kitų mechanizmų. Iš
jų ratinių traktorių – 3 387, priekabų, puspriekabių – 1 981, krautuvų – 66, ekskavatorių – 129.
Rajono ratinių traktorių parke: MTZ (Belarus) markės traktorių – 39 proc., „Vladimiro“ (T-25) markės – 17 proc., „Lipecko“ (T-40) markės – 12 proc. Kiti populiaresni traktoriai: „Case“ – 88 vnt., „John
deere“ – 72 vnt., „Massey Ferguson“ – 43 vnt., „New Holland“ – 38 vnt.
Per 2019 metus atlikta 319 įregistravimo ir duomenų keitimo operacijų, atliktos 2 453 traktorių ir
priekabų techninės apžiūros. Surinkta valstybinės rinkliavos už registravimo darbus – 5,7 tūkst. Eur,
už techninės apžiūros darbus – 12,3 tūkst. Eur. Iš viso – 18 tūkst. Eur.
2019 m. Skuodo rajone priimtos 58 paraiškos dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių
maitinimą.

Pagal pilotines Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones 2019 m. priimtos 633 paraiškos.
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Žemės ūkis
2019 m. prižiūrėti hidrotechniniai įrenginiai:
uždaras drenažo tinklas (rinktuvai – 6 155,959 km, sausintuvai – 32 595,501 km), reguliatoriai 40 vnt., pralaidos 1 633 vnt., tiltai 32 vnt., tvenkinių hts 16 vnt., kiti hidrotechniniai statiniai (lieptai) 34 vnt.
Sureguliuoti upeliai ir magistraliniai grioviai (889,900 km), apsauginiai grioviai (476,200 km),
pylimai (31,100) km.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 26 d. ūkininkams ir kitiems žemės ūkio naudotojams
organizuoti 5 susitikimai žemės ūkio klausimais su melioracijos specialistais ir kitais specialistais Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Susitikimų metu aptarti mūsų rajono ūkininkų problemos ir lūkesčiai.
2019 m. balandžio 17 d. ir 2019 m. gegužės 15 d. organizuoti susitikimai su NMA Klaipėdos skyriaus
specialistais, sudarytos sąlygos Skuodo rajono kaimo gyventojams pateikti asbestinių stogų dangos
keitimui paraiškas.
Kartu su Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos Skuodo skyriaus pirmininku 2019 m. gegužės 14 d.
organizuotas susitikimas rajono smulkiesiems ūkininkams su LR Žemės ūkio rūmu pirmininku A. Svitojumi.
2019 m. gegužės 22 d. kartu su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono
rinkos priežiūros skyriaus specialistais organizuotas informacinis seminaras tema „Ne maisto produktų
rinkos priežiūra. Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos mažmeninėje prekyboje. Ką naudinga žinoti“.
Ekologinių ūkių atstovams ir besidomintiems ekologiniu ūkininkavimu 2019 m. gegužės 29 d. organizuotas susitikimas su VšĮ „Ekoagros“ atstovais.
2019 m. birželio 17 d. kartu su ekologinio ūkio ūkininku D. Valančausku organizuota mūsų rajono
ūkininkams „Lauko diena“ ekologiniame D. Valančausko ūkyje, kurios metu ūkininkai praktiškai supažindinti su ekologinio ūkio ypatybėmis, pasidalinta patirtimi.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. ūkininkams ir kitiems žemės ūkio naudotojams
organizuoti 2 susitikimai žemės ūkio klausimais su melioracijos specialistais ir kitais specialistais Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Susitikimo metu aptarti mūsų rajono ūkininkų problemos ir lūkesčiai.
2019 m. spalio 17 d. Lenkimų ūkininkai inicijavo susitikimą su Savivaldybės atstovais, skirtą aptarti
Lenkimų seniūnijoje esančių kelių, melioracijos įrenginių, griovių būklę. Ūkininkai išsakė pastebėjimus,
kad keliai duobėti, žvyro danga nualinta, sunkiasvorės mašinos jais dažnai važiuoja, nors ir neleidžiama. Ūkininkai prašė dažniau išvalyti melioracijos grioviuose augančią augmeniją.
2019 m. lapkričio 15 d. kartu su Lietuvos ūkininkų sąjungos Skuodo skyriaus nariais, LŽŪKT nariais
organizuota ir dalyvauta ūkininkų vakaronėje „Metų ūkis 2019“.
2019 m. lapkričio 26 d. Savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga susitiko su problemas keliančiais ūkininkais, kurie kėlė klausimus,
susijusius su rajono ūkininkų problemomis.
2019 m. gruodžio 6 d. Žemės ūkio skyriaus vedėjas ir specialistai dalyvavo atvirų durų dienoje „Ateik. Klausk. Būk išgirstas“, taip pat renginio metu susitiko su Mosėdžio seniūnijos gyventojais ir aptarė
žemės ūkiui aktualius klausimus.
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Žemės ūkis
Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d. organizuoti 3 pasitarimai su Savivaldybės vadovais, su Skuodo rajono ūkininkus ir žemdirbius vienijančiais organizacijų lyderiais.
2019 m. gruodžio 9 d. sodyboje „Gervių gūžta“ vyko susitikimas su Lietuvos šeimų ūkininkų sąjungos
Skuodo skyriaus pirmininku E. Šiudeikiu ir rajono smulkiaisiais ūkininkais. Susitikime dalyvavo ŽŪK
„Lietuviško ūkio kokybė“ vadovas M. Maciulevičius.
2019 m. gruodžio 12 d. įvyko Savivaldybės vadovų susitikimas su ūkininkais ir žemdirbiais. Susitikimo metu aptartos rajono melioracijos, kelių priežiūros problemos, dėl tiesioginių išmokų ir sausros
padarytų padarinių žemės ūkiui bei dėl bebrų griovių užtvenkimo, griovių šienavimo ir valymo problemos.
Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų plotus ir parama pagal plotines kaimo plėtros priemones Skuodo rajone 2019 m. sudarė apie 9 231 tūkstantis eurų.
Iš Solidarumo fondo skirta ir panaudota 312 048,07 Eur lėšų: iš jų 181 974,92 Eur skirta griovių
ir pralaidų remontui, 130 073,15 Eur drenažo rekonstrukcijai.
Griovių remontas: suremontuota 13,011 km melioracijos griovių, rekonstruotos 9 pralaidos,
pakeistos 142 drenažo žiotys, pagerinta būklė 845 ha žemės plote.
Drenažo rinktuvų rekonstrukcija: rekonstruota 2,37 km drenažo rinktuvų, pagerinta būklė 21 ha
žemės plote.
2019 m. Skuodo rajone veikė 29 kaimo bendruomenės. Skuodo rajonas pasižymi
aktyviomis bendruomenėmis, kurių veikla ne tik susijusi nuo kultūros renginių organizavimo iki vaikų, jaunimo užimtumo, bet visada ieškančios tinkamiausių sprendimų Skuodo rajono ekonominei, infrastruktūrinei ir socialinei gerovei kelti. Bendruomeniškumas
mūsų krašte yra labai svarbus. Jis kuria gėrį, laimę, didina savivertę, puošia gyvenimą
ir daro jį visavertį.
Neišsemiama kūrybine išmone pasižymi daugelio bendruomenių nariai ir tai tik įrodo, kiek daug galima nuveikti susivienijus. Šiais metais bendruomenės narių iniciatyva Mosėdis išrinktas 2019 m. Mažąja
kultūros sostine. Bendruomenės aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose.
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Skuodo informacijos centro veikla
Skuodo rajone yra 63 daugiabučiai namai. Dauguma pastatų – daugiabučiai: 23 penkių aukštų, 16 keturių aukštų, 15 trijų aukštų, 9 dviejų aukštų. Skuodo
mieste iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo atnaujinta (modernizuota) 19 daugiabučių
gyvenamųjų namų. Tai sudaro 30 proc. visų daugiabučių namų.
Pateikiame renovuotų namų adresus vykdant daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programą: P. Cvirkos 15, J. Chodkevičiaus g. 13, Šatrijos g. 8,
Vilniaus g. 11, Algirdo g. 6, Algirdo g. 8, Vilniaus g. 38.
12 renovuotų namų projektus vykdė Skuodo rajono administracija (ES parama 85 proc.).
2019 m. buvo pasirašytos trys Valstybės paramos daugiabučiams namams Skuode atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartys su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra: Šatrijos g. 29, Vilniaus g. 15, J.
Basanavičiaus g. 6. Vykdomi projektavimo darbai.
Iki 2020 m. sausio 31 d. buvo pateiktos penkios paraiškos atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius
namus Skuode: Birutės g. 16, Vilniaus g. 2, Algirdo g. 9, Algirdo g. 11, Mosėdžio g. 13.
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra pateikti du prašymai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų
(Dariaus ir Girėno g. 35 ir P. Cvirkos g. 3) dėl investicinio plano pirkimo.
Investicija į daugiabučių namų atnaujinimą sudarė 2 021 374,11 Eur.
Per 2019 m. Skuodo rajone įsikūrė 24 (2018 m. 20 naujų įmonių) įmonės iš jų 12 mažųjų bendrijų
(MB). Nagrinėjant verslo aplinkos 2018–2019 metų laikotarpį, įkurtų įmonių veiklų pasiskirstymas išlieka panašus. Toliau didžiausią dalį užima įmonės, kurios verčiasi prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, statyba, buhalterine apskaita ir kita aptarnavimo veikla. Informacinių technologijų srityje dirba kelios įmonės, kurių veikla kompiuteriai, programinė įranga, svetainių kūrimas,
duomenų apdorojimas.
Sukurta naujų darbo vietų per 2019 metus
Eil. Nr
1.

Darbuotojų skaičius
0–4 darbuotojai

2018 m.
170

2019 m.
188

2.

5–9 darbuotojai

63

55

3.
4.

10–19 darbuotojai
20–49 darbuotojai

31
25

26
24

5.
6.
7.

50–99 darbuotojai
100–149 darbuotojai
150–249 darbuotojai
Iš viso pagal darbuotojų skaičių

8
1
1
299

7
1
1
302

Fizinius asmenis, ketinančius pradėti verslą, domino, kaip ir kur įsigyti verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, kiek kainuos verslo liudijimas, kokie mokesčiai jų laukia įsigijus verslo liudijimus
ar individualios veiklos pažymas, kada ir kaip reiks deklaruoti veiklos pajamas, ES ar kitos paramos
gavimo galimybės. Taip pat domino įmonių steigimo ir įregistravimo procedūra, įmonės teisinės formos
pasirinkimo privalumai ir trūkumai, mokėtinų mokesčių skirtumai bei buhalterinės apskaitos ypatumai
pasirenkant įmonės teisinę formą, įmonės finansų valdymas, sąnaudų ir pajamų apskaita, finansavimo
šaltinių paieška, galimybė skolintis iš bankų ir kt. aktuali informacija.
Fiziniai ir juridiniai asmenys informacijos dažniausia teiraudavosi IT arba telekomunikacijų klausimais. 2019 m. fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams, MVĮ atstovams buvo
suteikta 257 val. verslo informacijos, konsultacijų paslaugų.
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Sveikata
2019 m. sausio 23 d. buvo pasirašyta Finansavimo sutartis projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinti. Projektas įgyvendinamas kartu su dviem partneriais –
VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centru
(toliau – Skuodo PSPC) ir VšĮ Mosėdžio pirminės
sveikatos priežiūros centru (toliau – Mosėdžio
PSPC).
Projekto tikslas yra padidinti Skuodo rajono savivaldybėje teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir prieinamumą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams. Šiam tikslui
pasiekti būtina atnaujinti Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro ir Mosėdžio pirminės sveikatos
priežiūros centro infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą numatyta Skuodo PSPC patalpose įrengti keltuvą
žmonėms su negalia. Mosėdžio PSPC patalpose atlikti remontą, pritaikant patalpas žmonių su negalia
poreikiams, įrengti pandusą. Taip pat abiem įstaigoms numatyta nupirkti būtiną medicinos įrangą bei
įrengti DOTS ir pakaitinio gydymo kabinetus Skuodo PSPC.
Projektui įgyvendinti skirta 184 919,93 Eur ES struktūrinių fondų Europos regioninės plėtros fondo,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės apie 20
000 Eur.
Projektas bus baigtas įgyvendinti iki 2020 m. liepos 31 d.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga ir Savivaldybės
administracijos gydytojas Paulius Poškys vykdė apžiūrą VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre,
domėjosi organizuojamais darbo procesais, stebėjo bendrą vidaus tvarką, analizavo pacientų registravimo, priėmimo pas gydytojus, profilaktinių sveikatos patikrinimų sistemas, pasidalino įžvalgomis apie
darbus ir prioritetus.
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Skuodo rajono seniūnijos
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Aleksandrijos seniūnija
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 1 444 gyventojai.
Išduota 30 pažymų apie šeimos sudėtį.
Gyventojams išduota 12 charakteristikų.
Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo išduotos 122 pažymos.
Buvo išduota: 2 leidimai prekiauti, 9 leidimai laidoti, 8 pažymos dėl žemės ūkio veiklos.
2019 m. Viršilų kaime aplink koplytėlę atnaujinta tvorelė ir suoliukai.
Visos viešosios erdvės nuolat prižiūrėtos ir tvarkytos.
Suremontuota dalis Miško gatvės Kaukolikų kaime.
Seniūnijos keliai greideriuojami pagal turimas lėšas ir pagal kelių būklę. 2019 m. nugreideriuota
264 km.
Su seniūnijos bendruomene suorganizuoti 3 susitikimai dėl švenčių organizavimo.
2019 m. buvo sutvarkytas Aleksandrijos kaimo stotelės stogas.
Su seniūnaičiais buvo tariamasi, kokius kelius būtina remontuoti, kokias viešąsias erdves būtina
tvarkyti, kokius organizuoti renginius.
2019 m. atliktas Gėsalų kaimo bendruomenės patalpų ir stogo remontas.
Nuolat prižiūrėtos ir tvarkytos seniūnijos teritorijoje esančios kapinės.
Atnaujinta aplinka prie Aleksandrijos seniūnijos administracinio pastato.
Didžiausias sąnaudas sudaro – paslaugų pirkimo lėšos viešosioms erdvėms tvarkyti ir kelių remonto lėšos.
Dažniausiai gyventojai kreipiasi dėl kelių remonto, pagal galimybes šios problemos sprendžiamos.
Projekto „Tautos vienybėje laisvė pražysta“ akimirkos.

Apuolės piliakalnyje.
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Barstyčių seniūnija
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 825 gyventojai.
Restauruotas Šaulių paminklas Barstyčių miestelio centre.
2019 metais Barstyčių miestelio Parko gatvėje 5 susidėvėję šviestuvai pakeisti naujais (70W).
Įrengtos 6 stacionarios šiukšliadėžės, du suolai miestelio viešosiose erdvėse, du stalai turgaus
aikštėje Barstyčių miestelyje.
Savo jėgomis atliktas seniūnijos administracinio pastato antro aukšto penkių kabinetų, pirmo aukšto koridoriaus ir fojė remontas.
Savo jėgomis suremontuotas garažo, esančio prie seniūnijos administracinio pastato, stogas.
2019 metais dirbta prie Laumių kaimo koplyčios, tvarkyta aplinka, 3 kartus šienauta.
Iš senos apleistos sodybos, paveldėtojams sutikus, parvežta sunykusi koplyčia ir pristatyta restauravimui į Skuodą.
2019 m. paruoša ąžuolo mediena 4 stogastulpiams-nuorodoms, nuvežta skulptoriui. Taip pat paruošta ąžuolo mediena trijų kryžių pastatymui Gudalių kaime.
Barstyčių seniūnijoje yra 0,95 ha veikiančios kapinės. Taip pat yra pilnai įrengtos ir aptvertos su
privažiavimo keliais ir takais 0,6 ha naujosios kapinės bei prie jų esanti 1,9 ha teritorija. Teritorija nuolat
tvarkoma, pjaunama žolė, grėbiama, šluojama, kasamas sniegas nuo takų, rūšiuojamos atliekos. Nuolat tvarkoma 12 kaimo kapinaičių, 2 kartus šiltuoju metų laiku šienaujama, kertami menkaverčiai krūmai
ir medžiai.
Pagal poreikį šienauta arba kitaip nuvalyta, nušluota, sutvarkyta 13 ha viešųjų erdvių, iš jų 3,8 ha
viešųjų aikščių ploto. Nuvalyta 2,92 km ilgio šaligatvių. Seniūnijos technika nupjauta 52 km seniūnijos
viešųjų kelių ir gatvių pakelių žolės.
2019 m. pažvyruota 420 m kelių (209 kub. m žvyro). Barstyčių miestelyje asfalto danga atnaujinta
Ežero g. (460 m), sutvarkytos ir išasfaltuotos Barstyčių mstl. Žaliosios g. duobės (266 kv. m ploto).
Seniūnijos darbininkų, socialinės paramos gavėjų jėgomis iškirsta 15 km seniūnijos kelių pakelių
krūmų.
Visi seniūnijos (78,09 km) žvyro ir grunto keliai greideriu lyginti 3 kartus per metus.
2019 m. organizuotos 5 seniūnaičių sueigos, kurių metu aptarti aktualiausi seniūnijos ir bendruomenės veiklos aspektai. Temos: dėl seniūnijos 2018 m. veiklos ataskaitos ir 2019 m. veiklos plano
derinimo; dėl kelių priežiūros pavasario polaidžio metu; dėl priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo; dėl naujai išrinktų seniūnaičių supažindinimo su seniūnaičio teisėmis ir
pareigomis ir pažymėjimų įteikimo; dėl vietinės reikšmės kelių remonto darbų 2020–2022 metais.
Su bendruomene vyko 18 susitikimų, aptarti įvairūs veiklos klausimai, bendruomenės iniciatyvos.
Bendruomenės tarybai teikta informacija apie galimybes teikti paraiškas įvairiems projektams, prisidėta prie vykdomų projektų įgyvendinimo. Kartu su bendruomene dalyvauta šventėje „Skouda boužės
juomarks“. Prisidėta prie visų bendruomenės renginių, švenčių organizavimo.
2019 m. išduota 30 pažymų apie šeimos sudėtį, 8 charakteristikos, 1 leidimas prekiauti šventės
metu, 79 pažymos dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, 33 leidimai laidojimui ir kapaviečių tvarkymui.
13-ai senyvo amžiaus ligotų asmenų paruoštos malkos kūrenimo sezonui.
Padėta parapijos bendruomenei įrengti žaibosaugos kontūrą apie bažnyčios pastatą.
Teikta pagalba 3 senyvo amžiaus asmenims, tvarkant gyvenamųjų pastatų sienas ir stogus.
Dažniausiai gyventojai kreipiasi dėl: seniūnijos kelių priežiūros ir remonto; komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo problemų; socialinės paramos ir paslaugų teikimo klausimais; gyvenviečių apšvietimo klausimais; kapinių priežiūros klausimais.
Didžiausias sąnaudas seniūnijoje sudaro: žiemos laikotarpiu – sniego valymas, vasaros metu –
kelių lyginimo, priežiūros (žvyravimo, pakelių žolės pjovimo, krūmų kirtimo, pralaidų tvarkymo) darbai;
kuro įsigijimas administracinio pastato šildymui; seniūnijos technikos remonto paslaugos; seniūnijos
smulkiosios technikos eksploatavimo išlaidos (žoliapjovių, trimerių, žolės pjovimo traktoriuko, pjūklų
kuro ir remonto detalių pirkimas).
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Vietos menininkei Eglei Jačkonytei inicijavus, kartą per savaitę seniūnijoje tęsta „kūrybinės klėtelės“ veikla, kurioje minėta menininkė užsiima su mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais. Vykdomos
įvairios edukacinės veiklos: siuvinėjimas kryželiu, mezgimas, atvirukų gamyba, lėlių, žaislų gamyba ir
kt.
Prisidėta prie Skuodo atviro jaunimo centro iniciatyvos organizuojant užsiėmimus su Barstyčių
seniūnijos jaunimu, suteikiant ir paruošiant patalpas susitikimams.
Bendradarbiaujant su Skuodo rajono kultūros centro Barstyčių skyriumi ir Barstyčių kaimų bendruomene, prisidėta organizuojant sausio 13-os paminėjimo renginį, vasario 16-os renginį, Užgavėnių
šventę, dainų vakarą, folkloro festivalį, miestelio vasaros šventę, Žolinę, kapelų šventę, adventinę popietę, eglės įžiebimo šventę, kalėdinį tinklinio turnyrą.
Prisidėta prie Barstyčių kaimų bendruomenės iniciatyvų, kurios įgyvendintos kartu su kultūros centro darbuotojais ir aktyviais bendruomenės nariais.
Prisimenant legendą apie Barstyčių miestelio vardo kilmę, vasaros šventės, šv. Antano atlaidų proga
medinio karkaso-arklys su vežimu kompozicija papildyta muzikantų kapela, visos figūros apipintos šiaudais
ir pastatytos miestelio centre.

Kalėdiniu laikotarpiu tas pats arklys, tik jau su
rogėmis, buvo „perrengtas“ baltu audiniu ir paverstas „Šiauriniu elniu“.

Žolinės šventei darytos mandalos iš gėlių, vaisių, daržovių.

82

Barstyčių seniūnija

Kapelų šventė „Grok nesustok“ Barstyčiuose.

Šventinis vakaras „Daina pavasariui“ Barstyčiuose.
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Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 2 714 gyventojai.
2019 m. išduotos 49 šeimos sudėties pažymos, 15 charakteristikų, 15 (31 prekybos vieta) leidimų
prekybai, 78 leidimai laidoti, 74 leidimai pertvarkyti kapavietes (pastatyti naują paminklą, įrengti bortelius bei takelius, uždengti kapavietę).
152 prašymai pateikti dėl lengvatos suteikimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 220
prašymų priimta dėl socialinės paramos. 349 prašymai priimti gauti maisto produktų iš ES intervencinių
atsargų. Priimta 515 prašymų įregistruoti, atnaujinti ir išregistruoti žemės ūkio valdas. Priimta 530 paraiškų gauti tiesiogines išmokas už pasėlius.
Gyventojų, kuriems seniūnija suteikė administracinę gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugą
(gyvenamosios vietos deklaravimo, išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo, įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo,
keitimo ar panaikinimo), skaičius, pažymų: gyvenamosios vietos deklaravimo, gyvenamosios vietos
patalpų savininkų, įtraukimų į GVNA apskaitą skaičius per 2019 m. kalendorinius metus buvo 417.
Seniūnijos lėšomis buvo įrengtos miestelio centre 2 vaizdo kameros.
Išasfaltuota: Girdenių k., Pilkalnio g. – 520 m, Ylakių mstl. Artojų gatvė – 110 m, Vižančių k. Beržų
g. – 318 m., Pašilės k. kelias Nr. YL-40 į Vaičaičius – 1 369 m.
Remontuota žvyro danga (panaudota 880 kub. m žvyro). Pažvyruoti keliai Ylakių seniūnaitijoje: Nr.
YL-13, YL-05, YL-92, YL-60, YL-88, YLY-1; Pašilės seniūnaitijoje: YL-42, YL-44, YL-41, YL-26, YL-28;
Vižančių seniūnaitijoje: YL-73, YL-22, YL-68; Nausėdų seniūnaitijoje: YL-15, YL-17, YL-96, Baltrimų
gyvenvietė.
2019 m. dėl sausringos vasaros 16 km palaistyta specialiu skysčiu intensyvaus judėjimo keliuose.
Pašilės gyvenvietėje Šilų ir Vakarų gatvių sankryžoje pastatyti 2 kelio ženklai Nr. 201 „Pagrindinis
kelias“.
Ylakių, Pašilės ir Nausėdų gyvenvietėse sutvarkytos asfalto duobės.
2019 m. Skuodo kelių tarnyba nugreideriavo 293 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių. Keliai greideriuoti ir sava technika.
Naikintas Sosnovskio barštis – 0,75 ha Ylakių miestelyje.
Šienautos pakelės – 3,9 km.
Seniūnijoje 4 veikiančios kapinės: Ylakių, Vaičaičių, Luobos ir Stripinių. Jos nuolat prižiūrimos,
nušienaujama žolė, genėjami medžiai. Ylakių kapinėse nupjautas grėsmę keliantis kaštonas, Vaičaičių
kapinėse – pašalintas nulaužtas medis.
Gatvių apšvietimas įrengtas 9 gyvenvietėse. 2019 metais sumontuoti papildomi 4 gatvių šviestuvai
(2 vnt. – Pašilės gyvenvietėje, 1 vnt. – Nausėdų gyvenvietėje, 1 vnt. – Ylakių mstl., Dariaus ir Girėno
g.). Dar dauguma seniūnijos gatvių apšvietimo šviestuvų yra sumontuoti ant ESO elektros stulpų. Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno, Židikų ir Liepų gatvėse reikalinga apšvietimo rekonstrukcija.
Viešojoje erdvėje „Beržynėlis“ remontuotas pavėsinės stogas, sienos, paremontuoti bei perdažyti
suolai.
Savivaldybės saugaus eismo komisijai pateiktas prašymas ir gautas pritarimas dėl šaligatvio įrengimo Šačių g. Dalyje gatvės – jis jau įrengtas. Reikalinga papildomai įrengti dar 260 m. Ši gatvės atkarpa pavojinga, su kelio vingiu, kuris riboja matomumą. Eismas intensyvus, o gyventojai priversti eiti važiuojamosios dalies pakraščiu. Kadangi tai yra valstybinės reikšmės kelias (Nr. 3703), tai turėtų
padaryti Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD). Prašymas su komisijos pritarimu pateiktas
jiems. Gautas LAKD atsakymas, kad pėsčiųjų ir dviračių takai šalia valstybinės reikšmės kelių bus tiesiami pagal patvirtintą infrastruktūros įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodiką, kuria vadovaujantis, pirmiausia bus sudaryta prioritetinė pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo gyvenvietėse eilė visame
valstybinės reikšmės kelių tinkle. Seniūnijos prašymas bus vertinamas sudarant minėtą prioritetinę eilę.
Seniūnijoje 9 savivaldybės būstai. Juose gyvena 8 gyventojai. Šiuo metu neapgyvendinti 3 savivaldybės būstai. Skuodo rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vykdė prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“. Aplankyti savivaldybės būstų gyventojai. Apsilankymo metu gyventojams suteiktos konsultacijos
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ir patarimai, atkreiptas dėmesys į elektros instaliaciją bei įrenginius, dėl kurių gali kilti gaisras. Pagal
pastebėtus trūkumus, reikalinga sutvarkyti elektros instaliaciją. Parengta elektros instaliacijos Bučių ir
Dilbikių k. esančių būstų rekonstrukcijos sąmata. Darbus numatoma atlikti 2020 m.
Pateiktas prašymas dėl dviejų keleivių laukimo paviljonų prie valstybinės reikšmės kelių įrengimo:
prie kelio Nr. 3703 „Ylakiai–Prialgava“, kelio Nr. 3705 „Ylakiai–Vižančiai–Dilbikiai“.
2019 m. pagal užimtumo programą dirbo 3 asmenys (vid. 2 mėn.). 2019 m. buvo skirta 4 291,36
Eur.
2019 m. spalio 2–4 d. vyko seniūnijos šešių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai. Su seniūnaičiais
vyksta nuolatinis bendravimas, aptariamos iškilusios problemos. Praėjusiais metais įvyko 4 išplėstinės
seniūnaičių sueigos. Svarstyti klausimai: nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų tvirtinimas; remontuojamų kelių
2020–2022 metais planas; pasiruošimas Skouda boužės jomarkui; dėl komunalinių atliekų tvarkymo;
dėl naujų šaligatvių įrengimo; einamieji klausimai (gyventojų paklausimai, problemos); dėl eismo saugumo gerinimo seniūnijoje.
2019 m. įvykdyti du projektai: „Bendruomenės narių švietimas per pažintinę kelionę ir išliekamąją
vertę turinčią veiklą“ ir „Pašilės kaimo savitumo išlaikymas“. Ylakių seniūnijos gyventojai turėjo galimybę aplankyti Telšius, fotografuoti Ylakiai iš paukščio skrydžio, su šiais vaizdais padaryti suvenyrai (atvirukai dėžutėse). Pašilės gyvenvietėje bus pastatyti stogastulpiai su gyvenvietės pavadinimu.
Nausėdų kaimų bendruomenė parengė projektą „Viešosios erdvės sutvarkymas Nausėduose“,
kuris bus vykdomas dar 2020 metais. Projektu siekiama gerinti Nausėdų kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimo kokybę, įrengiant sporto aikštyną, kuriame visų amžiaus grupių asmenys galės aktyviai leisti laiką žaisdami krepšinį ir tinklinį, vykdyti renginius, varžybas ir kitas veiklas.
Įvykdytas projektas „Infrastruktūros plėtra Ylakių miestelyje ir Stripinių kaime“ – įgyvendinat projektą sutvarkyta Ylakių miestelio viešųjų erdvių infrastruktūra (įrengta turgaus aikštė, kurioje pastatyti du
prekybos paviljonai), sutvarkyta VšĮ Ylakių globos namų teritorija (išasfaltuota teritorija, įrengtas gėlynas, apšvietimas), įrengta asfalto danga Stripinių k., Spigino gatvės Nr. 7-III/YL10 atkarpoje, įrengtos
dvi vaizdo kameros.
2019 metais Skuodo rajono savivaldybės administracija, Ylakių Viešpaties apreiškimo Švč. M.
Marijai parapija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“
pasirašė keturšalę sutartį dėl finansavimo skyrimo pagal parengtą projektą „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokštų ir karnizų tvarkymo darbai“. Iš departamento gauta 111,81 tūkst.
eurų, iš savivaldybės – 3 000 eurų. Už gautus pinigus buvo sutvarkytas tik vienas bažnyčios bokštas,
todėl buvo pateiktas naujas prašymas 110 tūkst. eurų finansavimui gauti. Taip pat pateikta paraiška dėl
galimybės gauti finansavimą projektui „Fasado tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimas“ parengti.
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Šv. Roko atlaidai.

Įvyko dailės stovykla „Baltų kultūros ąžuolai – Lietuva ir Latvija“.

Organizuota tradicinė vasaros šventė.
Rengtos futbolo ir tinklinio varžybos.
Suorganizuota Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
Dalyvauta kalėdiniame konkurse „Magiškos kalėdos“.
Minimos valstybinės šventės. 2019 m. liepos 6 d. seniūnijos gyventojai rinkose į miestelio skverelį giedoti
valstybės himną.
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Lenkimų seniūnija
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 880 gyventojų.
Išasfaltuota Pempinės gatvė Nr. LR-48 – 160 m., darbų vertė – 25,4 tūkst. Eur.
2019 m. išduota 30 pažymų apie šeimos sudėtį, charakteristikų, išduotas 1 leidimas prekiauti, 1
leidimas kasinėjimo darbams, 21 leidimas laidoti Lenkimų seniūnijos kapinėse, išduoti 9 leidimai dėl
kapaviečių tvarkymo ir atnaujinimo, 224 – dėl gyvenamosios vietos paslaugų, 11 – dėl notarinių veiksmų.
Vietinės reikšmės keliai per 2019 m. greideriuoti 2 kartus (greideriavo Skuodo kelių tarnyba), papildomai 1 kartą – su seniūnijos greideriu. Iš viso greideriuota 201 km vietinės reikšmės kelių.
Su J. Pabrėžos gatvės gyventojų pagalba išvalytas 0,10 ha priešgaisrinis tvenkinys, esantis prie
Lenkimų kapinių.
Lenkimų seniūnijoje esančios kapinės nuolat buvo tvarkomos, atlikti šie darbai: Žemytės riboto
laidojimo kapinėse pastatyti apsauginiai koplytstulpiai, atnaujintas informacinis stendas, sutvarkyta
šiukšlių surinkimo teritorija, Lenkimų veikiančiose kapinėse nudažyti suoleliai, pakeisti vandens kranai.
Šalia kapinių esanti teritorija nuolat buvo šienaujama, rūšiuojamos šiukšlės, grėbiami lapai, prižiūrimas
lauko tualetas ir ravimos apleistos kapavietės. Metaline segmentine tvorele aptverti Večių kapeliai.
Pušų kapeliuose nupjautas avarinės būklės medis, prie Šv. Onos bažnyčios atnaujinta S. Daukanto motinos kapo lenta.
Per Lenkimų miestelį, kelio Kretinga–Skuodas Nr. 218 ruože nuo 34,8 iki 36,33 km, vyksta pėsčiųjų-dviračio tako rekonstravimas ir nauja statyba, užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, darbus atlieka UAB „VVARFF“, projektuotojas – UAB „Kelprojektas“. Darbai
pradėti – 2019-06-28.
Nuolat prižiūrimos viešosios erdvės: S. Daukanto klėtelės, Lenkimų poilsiavietės, Kalvių piliakalnio, seniūnijos administracinio pastato aplinkos teritorijos. Suremontuoti, atnaujinti Lenkimų poilsiavietėje suolai ir stalai. Sandėliavimo pastatui, esančiam prie Lenkimų kapinių, atlikti skardinimo darbai.
Per metus buvo suorganizuotos 4 seniūnaičių sueigos, vienoje iš jų svarstyta dėl Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelių remonto pirmumo sąrašas ir su seniūnaičiais suderintas, priimtas sprendimas, kokiuose keliuose bus pilamas žvyras, tvarkomos kelių duobės. Seniūnaičių sueigoje buvo svarstoma ir nevyriausybinių organizacijų, ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti prioritetinių
vykdytinų ir finansuotinų veiklų tvirtinimas, kurioje nutarta remti visas veiklas: socialinę, kultūrinę ir švietėjišką, sporto ir sveikatinimo, bendruomeninę veiklą. 2019 m. rugsėjo 6 d. seniūnaičių sueigoje svarstyta Lenkimų seniūnijos bendruomenės paraiška „Latvija – iš toli ir arti“ ir buvo įvertinta kaip tinkama
finansuoti, skiriant visą paraiškoje prašomą 591,00 Eur sumą.
Su Lenkimų seniūnijos bendruomene organizuoti 8 susitikimai: dėl kelių remonto, kelių greideriavimo, viešųjų erdvių tvarkymo darbų, dėl renginių organizavimo, projekto paraiškos pildymo. Buvo priimti sprendimai, kokius kelius ir pagal kokią apimtį remontuoti, greideriuoti, nutarta persiimti S. Daukanto klėtelę, esančią Kalvių kaime, bendruomenei pagal panaudos sutartį bei kartu organizuoti S.
Daukanto klėtelės ir jos aplinkos darbus. Seniūnija kartu su bendruomene planavo dalyvauti projekte
„Lenkimų Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso tvarkymo darbai, pritaikant turizmo reikmėms“. Kituose susitikimuose svarstyta dėl renginių: vakaronės „Pabūkime kartu“, Lenkimų vasaros šventės „Oninės Lenkimuose“, rudens šventės „Skouda boužės juomarks“, Lenkimų eglutės įžiebimo ir eglutės
Lenkimų vaikams. Buvo nutarta minėtus renginius organizuoti kartu su seniūnija, bendruomene ir Lenkimų kultūros centru.
Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T9–25 „Dėl
sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklą-daugiafunkcį centrą“ reorganizuotas Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokykla-daugiafunkcinis centras prijungiant jį
prie Skuodo Bartuvos progimnazijos kaip skyrių.
2019 m. režisierė Nijolė Baužytė sukūrė laidą apie Lenkimų miestelį.
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Seniūnijos gyventojas Leonas Rimeikis tapo Simono Daukanto premijos laureatu.
Įvykę 2019 m. renginiai: sausio 13-osios paminėjimas (sausio 13 d.), vakaronė Lenkimų bendruomenei „Pabūkime kartu“ (vasario 2 d.), paminėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (vasario 16 d.), popietė „Žemaitiška – žemaitėms“ bibliotekoje (vasario 21 d.), Užgavėnės Lenkimuose (kovo
5 d.), „Laisvės stygos“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (kovo 11 d.), humoristinis
renginys „Sidabrinės vinys“ (balandžio 1 d.).

Įvykę 2019 m. renginiai: Atvelykio šventė (balandžio 28 d.), Motinos dienai skirtas renginys „Gražiausi žodžiai mamai“ (gegužės 5 d.), „Margi poezijos raštai“ (gegužės 10 d.), Vaikų gynimo dienai
skirtas renginys (gegužės 31 d.), Himnas Lietuvai (liepos 6 d.), Lenkimų vasaros šventė „Oninės Lenkimuose“ (liepos 27 d.).

Įvykę 2019 m. renginiai: vasaros palydėtuvių šventė „Sudie, Lenkimų vasara“ (rugpjūčio 30 d.),
„Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas pas vaikus“ (rugsėjo 2 d.), „Skuoda boužės juomarks“ (rugsėjo 21
d.), Baltų vienybės dienos paminėjimas „Mes – žemaitė“ (rugsėjo 22 d.), „Tetras – sielai“ (spalio 6 d.),
literatūrinis rytmetys pradinukams „Kas skaito – tas žino!“ (spalio 16 d.), humoro šventė „Pasėjoukem“
(lapkričio 26 d.), „Adventinis koncertas“ (gruodžio 8 d.), Lenkimų eglutės įžiebimo šventė (gruodžio 13
d.), eglutė Lenkimų vaikams (gruodžio 20 d.), diskotekos jaunimui (sausio 18 d., vasario 8 d., gegužės
17 d., spalio 18 d., lapkričio 22 d., gruodžio 27 d.), diskoteka „Kam per trisdešimt“ (rugsėjo 13 d., spalio
11 d., lapkričio 15 d.).
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Mosėdžio seniūnija
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 2 212,16 gyventojų.
Išduota 90 pažymų gyvenamųjų patalpų savininkams, suteikta 61 pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, priimtos 77 gyvenamosios vietos deklaracijos, priimti 25 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo, išduoti 76 leidimai laidoti, išduoti 36 leidimai
rekonstruoti kapavietę, gyventojams išduotos 74 pažymos (šeimos sudėtys ir pan.), išduotos 9 asmens
charakteristikos, atlikti 82 notariniai veiksmai, įregistruota / atnaujinta / išregistruota 117 žemės ūkio
valdų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, įregistruoti / atnaujinti 132 ūkininkų
ūkiai Ūkininkų ūkių registre, priimtos 256 paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos, išduota 1 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Įrengta lietaus kanalizacija Salantų g. Mosėdyje prie Mosėdžio gimnazijos.
Pastatyti kelio ženklai Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ kelio Lenkimai–Daukšiai–Mosėdis (Nr. 3704)
atkarpoje tarp 16,48 ir 16,65 km. Kasdien statomi automobiliai kelio pakraštyje kėlė grėsmę eismo saugumui ir gadino Mosėdžio miestelį reprezentuojančios akmenų alėjos vaizdą.
Vykdytas Sosnovskio barščių naikinimas selektyviniais herbicidais (400 kvadratinių metrų plote).
Įdėti vartai ir uždraustas motorinių transporto priemonių eismas kapinėse, išskyrus kapinių priežiūrą arba laidojimo paslaugas teikiančius fizinius ir juridinius asmenis bei fizinius arba juridinius asmenis,
vykdančius kapaviečių statinių statybos ar tvarkymo darbus, kai reikalinga transporto priemonė iki kapavietės atvežti įrankius ir medžiagas.
Vykdytas Nevočių kaimo kelio Nr. MO-30 „Nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio MO-32“ su žvyro
danga paprastasis remontas (atnaujintas kelias).
Šauklių gyvenvietės Vingio gatvėje Nr. MO-57 paklota asfaltbetonio danga.
Šauklių kaimo kelyje Nr. MO-78 „Nuo Mosėdžio gatvės iki Mosėdžio gatvės Nr. 61 sodybos“ dalis
paklota asfaltbetonio danga.
Savivaldybės lėšomis organizuotas žvyravimas – 274 kub. m žvyro išpilta vietiniuose keliuose:
Virbalų, Gaubių, Udralių, Krakių, Šauklių kaimuose ir Mosėdžio miestelyje.
Iš Mosėdžio seniūnijos asignavimų pirkta žvyro vietinių kelių žvyravimui 539,6 kub. m: Bobiliškių,
Gaubių, Nevočių, Virbalų kaimų keliams žvyruoti.
Asfaltuotų kelių taisymui sunaudotos 3 tonos šalto asfalto, kuris buvo išpiltas Mosėdžio miestelio
ir Šauklių kaimo gatvėse.
2019 m. nugreideriuota 162 km žvyro dangos vietinių kelių už 7 461,72 Eur. Turėta galimybė nugreideriuoti tik 2 kartus vietinius kelius per visą sezoną. Tai buvo tikrai didelis iššūkis, nes pora kartų
nugreideriuojant neįmanoma užtikrinti kokybiškos vietinių kelių priežiūros. Susiklosčius sudėtingai situacijai, pagalbą greideriu teikė Skuodo seniūnijos seniūnė Viliutė Jautakienė.
Renovuota Rožių gatvės sugedusi apšvietimo dalis nutiesiant naują kabelį. Atnaujinta linija 3 apšvietimo stulpams.
Ežero gatvėje atnaujintas apšvietimas ant 3 vnt. apšvietimo stulpų.
Gėlių gatvėje sutaisyti 3 vnt. apšvietimo stulpai, apšviečiantys bažnyčią.
Nupjautos pakelės Mosėdžio seniūnijos teritorijoje 38,820 km.
Iškirsti krūmai pakelėse Baksčių, Krakių, Šerkšnių kaimuose – 2 km.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos iniciatyva nupirktas vietinės reikšmės kelių su žvyro
danga laistymas 6-iems kilometrams, iš Mosėdžio seniūnijos asignavimų įsigyta paslauga – dar papildomai palaistyti 2 km.
Įrengtas naujas šaligatvis Liepų gatvėje (vykdant projektą „Mosėdžio miestelio bendruomeninės
infrastruktūros atnaujinimas“).
Pradėti naujos poilsiavietės įrengimo darbai Ežero g. 25, Mosėdyje (vykdant projektą „Mosėdžio
miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“).
Pradėti turgavietės paviljono statybos darbai Kęstučio g. Mosėdyje (vykdant projektą „Mosėdžio
miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“).
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Tvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės Mosėdyje, Šauklių ir Šilalės kaimuose (renkant šiukšles,
pjaunant žolę, šluojant aikštelę).
Tvarkytas piliakalnis Mosėdžio miestelyje, Šilalės akmens teritorijoje (pjaunant žolę, naikinant piktžoles, renkant lapus ir šiukšles).
Išvalyta Šauklių I tvenkinio pakrantė nuo žolių ir paskleista smėlio 42 kub. m.
Mosėdžio tvenkinio pakrantėje maudymosi vietoje paversta 44 kub. m smėlio.
Nušveista koplytėlė pastatyta Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų atminimui įamžinti.
Renovuotas sugriuvęs takas Mosėdžio kapinėse – 24 kv. m.
Pastatytas dar vienas kapaviečių tvarkymo įrankių stovas su įrankiais.
Mosėdžio kapinėse nupjauti pavojingi medžiai.
Gyventojų prašymu Mosėdžio kapinėse pastatytas dar vienas suolas.
Susirinkimai su seniūnaičiais ir bendruomenės pirmininkais daromi bendri – organizuojamos išplėstinės seniūnaičių sueigos. 2019 metais suorganizuotos 4 išplėstinės seniūnaičių sueigos.
Suorganizuoti susitikimai su vietos prekybininkais, bendruomenių pirmininkais, jaunimu ir jaunomis
šeimomis.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. Nr. A1-57 įsakymu
„Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos finansavimo paskirstymo
sąrašo patvirtinimo“ Mosėdžio seniūnijai 2019 metais užimtumo didinimo programai buvo skirtas 2 975
eurų finansavimas (valandų skaičius – 800 val., darbo dienų skaičius – 100 d. d.). Programoje dalyvavo
vienas asmuo, kuris labai prisidėjo prie viešų erdvių tvarkymo.
Mosėdžio seniūnijoje yra 5 socialiniai būstai: Mosėdyje – 1, Šerkšnių kaime – 1, Šatraminių kaime
– 2, Krakių kaime – 1. Juose gyvena 5 šeimos. Per 2019 metus savivaldybės būsto tvarkymui išleista
1 578,2 Eur.
2019 metais vykdyti seniūnaičių rinkimai, išrinkti 9 seniūnaitijų seniūnaičiai.
Pastatytos 2 vnt. naujos skelbimų lentos Šauklių kaime.
Naujovės:
Seniūnijos įsikūrimas atnaujintame pastate.

Suburta savanorių komanda.
Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Partnerystė projektinėje veikloje su bendruomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dalinimasis idėjomis ir projektiniais fondais duoda matomą rezultatą visuomenės aktyvinimo ir bendruomeniškumo lygmenyje. Tai yra labai svarbu siekiant visuomenės įsitraukimo, aktyvumo ir gyventojų pasitikėjimo viešuoju sektoriumi didinime.
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Organizacijos atvirumas ir skaidrumas. Veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose gyventojams
suteikia galimybę neišėjus iš namų sekti seniūnijos ūkinę veiklą, sužinoti aktualijas ir pokyčius, atvirose
diskusijose arba asmeninėse žinutėse išsakomos problemos ir pastebėjimai yra didelė vertybė organizacijai ir galimybė tobulinti veiklą, siekiant kuo geresnio rezultato. Darbas šiuolaikinei visuomenei priimtinais būdais sukelia visuomenės susidomėjimą ir pritraukia daugiau gyventojų į sprendimų priėmimą
arba nuomonės pateikimą.
2019 metais Mosėdžio seniūnijoje vyko ypač daug renginių dėl Lietuvos mažosios kultūros sostinės statuso. Mosėdžio seniūnija partnerystėje organizavo ir dalyvavo 17-oje renginių.

Papildomai suorganizuoti renginiai:
Dviračių varžybos.
Valstybės dienai paminėti futbolo varžybos ir tautiškos giesmės giedojimas.
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DAROM – 2019.
Kultūros paveldo renginys „Pažink ir pramogauk“,
Spalvoto meduolio diena.
Petrų ir Povilų vardadienio šventė Mosėdyje.

Štangos spaudimo gulomis pirmenybės Mosėdžio taurė – 2019.

Atvirų durų diena.
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Notėnų seniūnija
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 875 gyventojai.
Išduotos 29 pažymos dėl šeimos sudėties, 6 charakteristikos, 146 gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos, išduoti 8 leidimai prekiauti viešose vietose, išduoti 4 leidimai laidoti, atlikta 12 notarinių
veiksmų, išduotas 1 leidimas sandėliuoti iškirstą apvalią medieną.
Apšviestos trijų kaimų – Notėnų, Šliktinės ir Vindeikių gatvės, jose – 108 šviestuvai. Notėnų kaime
pakeista 11 senų po 70W galingumo gatvės apšvietimo šviestuvų naujais, efektyvesniais, kurių galingumas yra po 40W. Reikia sutvarkyti valdymo pultą ir pakeisti įvadinį kabelį Notėnų kaime Notės ir
Klevų gatvių apšvietimo linijoje.
Notėnų kapinės nuolat yra prižiūrimos ir tvarkomos. Pakeistas vandentiekio linijos vamzdis (60 m),
pastatyta nauja skelbimų lenta, prie kapinių įrengtas biotualetas, nupjauti avarinės būklės medžiai, o
kiti nugenėti. Pagal vykdytą projektą kapinės aptvertos nauja tvora, padaryti nauji vartai, praplėstos
automobilių stovėjimo aikštelės, paklotas šaligatvis, pastatyti turėklai.
Visos viešosios erdvės (apie 4 ha) nuolat prižiūrimos. Notėnų kaime sporto ir poilsio zonoje įrengtos naujos vaikų žaidimų ir krepšinio aikštelės, pastatyti keturi lauko treniruokliai, paklotas 40 m šaligatvis, išpjauti medžiai, pasodinta pušelių, pasėta žolė, padaryta ir pastatyta 11 naujų suolų, pastatytas
biotualetas. Kartu su Notėnų kaimo bendruomene pastatytas iš akmens ir ąžuolo Notėnų kaimo riboženklis su žemaitišku užrašu. Įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros.
Iš kelių fondo lėšų sutvarkyta Notėnų kaimo Avikailių gatvės dalis (480 m). Suformuoti kelio šlaitai,
įrengtos septynios nuovažos, užpiltas žvyro sluoksnis.
Avikailių gatvės dalies (700 m) sutvarkymas seniūnijos lėšomis ir pajėgomis. Iškirsti krūmai, nukastos velėnos, suformuotas kelio pylimas ir šlaitai.
Parengtas projektas dėl kelio asfaltavimo į Derkinčių kaimą.
Pastatyti 2 kelio ženklai Notėnų kaime Notės ir Kapų gatvėse.
Pažvyruotas kelias Jundulų kaime, Šliktinės kaime Piliakalnio gatvėje ir Derkinčių kaime Ežero
gatvėje. Išpilta 155 kub. m žvyro.
Užlygintos seniūnijos gatvių asfalto duobės, sunaudotos 3 tonos šalto asfalto.
Pakelių (apie 50 km) krūmų kirtimas ir šienavimas atliekamas savo jėgomis su seniūnijos turima
technika.
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės buvo greideriuojami pagal poreikį. Nugreideriuota 183 km kelių ir
gatvių.
Surinktos ir išvežtos padangos į Puodkalius (apie 40 kub. m).
Seniūnija turi 12 savivaldybės būstų. Visi yra išnuomoti, juose gyvena 25 žmonės.
Sutvarkytas Savivaldybės gyvenamas namas, esantis Šliktinės kaime, Ežerėlio g. 9. Jis pritaikytas
jaunos šeimos apgyvendinimui. Pakeisti visi namo langai ir laukinės durys, pastatytas elektrinis vandens šildytuvas, sutvarkytos grindys, pakeista elektros instaliacija.
Pritarta naujo statinio – ryšio bokšto statybai Skuodo r., Notėnų sen., Šliktinės k. Ryšio bokšto paskirtis – ryšių (telekomunikacijų) tinklai.
Sprendžiant įvairius klausimus ir iškylančias problemas, su seniūnaičiais bendraujama nuolat –
asmeniškai, telefonu, internetu, kviečiant į posėdžius, organizuojant seniūnaičių sueigas. 2019 metais
įvyko seniūnaičių rinkimai. Išrinkti seniūnaičiai Notėnų, Šliktinės ir Vindeikių seniūnaitijose. Organizuotos keturios (dvi išplėstinės) seniūnaičių sueigos. Priimti sprendimai – pritarta seniūnijos veiklos ataskaitai ir veiklos plano projektui, patvirtintos prioritetinės veiklos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui, tinkama atrinkta Šliktinės kaimo bendruomenės pateikta paraiška
„Draugiška kelionė po Biržų kraštą“, patvirtintas numatomų remontuoti vietinės reikšmės kelių sąrašas.
Su seniūnijos gyventojais suorganizuoti 4 susitikimai. Spręsti afrikinio kiaulių maro, kelių tvarkymo,
ryšių bokšto statymo, komunalinių atliekų išvežimo, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
mokėjimo ir lengvatų taikymo klausimai, aptartas švenčių ir kultūrinių renginių organizavimas.
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2019 metais vykę renginiai:
Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas Notėnuose (2019-02-15).
Popietė „Graži ta mūsų Žemaitija“ Šliktinėje (2019-02-25).
Kovo 11-osios minėjimas Šliktinėje (2019-03-11).

Popietė „Vaikiškos knygos pasaulis“ (Notėnuose 2019-04-02).
Atvelykio šventė Notėnų bibliotekoje (2019-04-25).
Šliktinės vasaros šventė (2019-07-20).

Notėnų obuoliniai atlaidai (2019-08-18).

Išvyka „Draugiška kelionė po Biržų kraštą“ (2019-08-31), kapelų šventė Notėnuose (2019-1018), prevencinis renginys vaikams „Būkim saugūs kelyje“ Šliktinėje (2019-11-06), vakaronė Šliktinėje (2019-11-09), vakaronė Notėnuose (2019-11-16), kalėdinių eglių įžiebimas Notėnuose ir Šliktinėje (2019-12-17), kalėdinės eglutės šventė ikimokyklinukams (2019-12-20).
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Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Gyventojų skaičius 2020 m. sausio 1 d. buvo – 2 821.
Išduota: šeimos sudėties pažymų – 81 vnt., charakteristikų gyventojams – 12 vnt., pastatų priklausomumo pažymų – 8 vnt., gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 160 vnt., pažymų išduotų gyvenamosios patalpos savininkams – 173 vnt., pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą – 2 vnt. Renginiams organizuoti ir prekiauti viešose vietose leidimų neišduota. 2 leidimai išduoti atlikti kasinėjimo
darbus.
Sutvarkyta Luknių gyvenvietėje krepšinio aikštelė: atnaujinta krepšinio lenta ir išasfaltuota krepšinio aikštelė.
2019 m. iš kelių fondo lėšų buvo asfaltuota Luknių gyvenvietės Pasienio gatvės atkarpa, Mažųjų
Rūšupių gyvenvietėje išasfaltuota Žalioji gatvė. Sutvarkyti keliai: nušlaituoti ir suformuoti grioviai Narvydžiuose (kelio Nr. SK-59), dalyje kelio Kulai II–Kubiliškė–Puodkaliai (SK-23), Budrių k. kelyje (SK18), Kubiliškės k. kelyje iki namo Nr.3A(SKK-48).
Seniūnija 2020 metais planuoja asfaltuoti: Didžiųjų Rūšupių k. Jaunimo gatvę, Mažųjų Rūšupių k.
Jaunimo gatvę, Narvydžių k. Klevų gatvę, Daukšių k. Šekų gatvės dalį. Taip pat didelį dėmesį, kaip ir
kasmet, skirs keliams su žvyro danga. Planuojama remontuoti kelio Didieji Rūšupiai – Narvydžiai atkarpą (Laisvės g., Karjero g.) ir dalį kelio nuo Narvydžių kapinių iki Didžiųjų Rūšupių (Laukų g.) kaimo.
Greideriuojamų, valomų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijoje siekia 140 km. Seniūnija
greideriuoja kelius ir gatves bent keturis kartus per metus, pagal galimybes, kai kuriuos kelius ir daugiau kartų. Be to, kerta pakelių krūmus, šienauja pakeles, žiemą valo kelius. Remontui, greideriavimui
ir sniego valymui seniūnija parenka kelius, kur vyksta intensyvesnis eismas, kursuoja maršrutiniai autobusai, vežami į mokyklą vaikai, atsižvelgiama į gyventojų pastabas, prašymus, skundus.
Seniūnijoje yra 6 gyvenvietės, kur yra įrengtas gatvių apšvietimas. Siekiant užtikrinti seniūnijos
gyventojų gyvenamosios vietos patogumą, o apšvietimui naudoti pažangias technologijas, leidžiančias
taupyti elektros energiją ir mažinti eksploatacijos išlaidas, 2019 metais Luknių gyvenvietėje buvo pakeista 16 gatvių apšvietimo šviestuvų į mažesnio galingumo šviestuvus (LED). Daukšių gyvenvietėje
analogiškus darbus (22 šviestuvai) planuojama atlikti 2020 metais, o kitose gyvenvietėse (Narvydžių k.,
Pakalniškių k. ir kt.) gatvių apšvietimo atnaujinimo darbai planuojami 2020–2022 metais. Be to, pagal
galimybes, planuojama parengti gatvių apšvietimo įrengimo projektus tose gatvėse, kur apšvietimo
nėra, bet jis yra būtinas.
Paruoštos komunalinių atliekų konteinerių laikymo aikštelės prie Narvydžių kolektyvinių sodų.
Sutvarkyta Luknių ir Kernų socialiniuose būstuose šildymo sistema.
Sutvarkyta Luknių socialiniuose būstuose elektros instaliacija.
M. Rūšupių socialiniame būste sutvarkytas sanitarinis mazgas.
Seniūnijoje yra tvarkomos Narvydžių latvių, dalis Šedvydžių (pasienio ruože) latvių kapinės: šienaujamos žaliosios vejos, išvežamos šiukšlės ir atliekos iš kapinių teritorijų, remontuojama kapinių
tvora, pjaunami keliantys pavojų medžiai. Taip pat nuolatos prižiūrimi Daukšių, Žalgirių, Luknių maro
kapeliai. Šienaujama, kertami menkaverčiai krūmai.
Koplytėlės tvarkomos nuolat. Su savivaldybės administracijos specialistės paminklosaugai pagalba, jos yra remontuojamos, o teritorija tvarkoma nuolat.
Esant poreikiui genėjami ir kertami pavojingi medžiai, esantys kapinėse, viešosiose erdvėse, prie
savivaldybei priklausančių pastatų bei po elektros linijomis. Nuolatos tvarkomos Skuodo seniūnijos
viešosios erdvės ir aikštės: šienaujamos, grėbiamos rekreacinės vietos, neprivatizuojami plotai, piliakalniai, kitų kultūros paveldo objektų aplinka. Surenkamos ir išvežamos šiukšlės, remontuojami suolai
ir kiti infrastruktūros objektai.
2019 metais tvarkyta Luknių vandens gręžinio dokumentacija.
Seniūnija, dalyvaudama laikinųjų darbų programoje, per 2019 metus įdarbino 7 žmones.
Skuodo seniūnijoje yra 8 savivaldybės būstai, skirti išnuomoti socialiai remtiniems žmonėms apgyvendinti. 7 iš jų yra užimti. Juose gyvena septynios šeimos, iš viso 20 žmonių.
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Praėjusiais metais įvyko 5 seniūnaičių sueigos. Paskutinės sueigos metu suorganizuotas išvykstamasis posėdis į seniūnaitijas, siekiant realiai įvertinti seniūnaitijų kelių būklę bei identifikuoti kitas
problemas ir prioritetinius darbus. Svarstyta: gatvių apšvietimo įrengimo būtinybė, atnaujinimo darbai ir
šviestuvų remontas; vietinių kelių ir gatvių asfaltavimo būtinumas bei kito pobūdžio remonto darbai, jų
eiliškumas.
Seniūnijoje yra įsikūrusios 7 kaimo bendruomenės, kurios aktyviai vykdo savo veiklą, prisidėdamos prie gyventojų gerbūvio įgyvendinamais projektais ir savo idėjomis. 2019 m. buvo suorganizuoti 4
bendruomenių pirmininkų susirinkimai. Jų metu aptarti kultūriniai renginiai, socialinės problemos, gyventojų išsakyti norai ir pageidavimai.
Stengiamasi įtraukti seniūnaičius, vietos bendruomenes į seniūnijos ūkinių problemų sprendimus,
seniūnijos biudžeto panaudojimo svarbą. Vyksta išvažiuojamieji posėdžiai.
Vietos bendruomenės 2019 m. įvykdė 6 projektus. Vienas didžiausių, tuo pačiu apjungiantis visas
seniūnijos bendruomenes, įgyvendintas Skuodo rajono Daukšių bendruomenės projektas „Mūsų jėga
– vienybėje 3“.
Kiekviena Skuodo seniūnijos bendruomenė turi savo nusistovėjusius, jau tradiciniais tapusius renginius: Puodkalių bendruomenės „Kraštiečių šventė“, Luknių bendruomenės rudeninė „Moliūgų“
šventė, Užluobės bendruomenės „Kaimynų“, „Susieikime kartu“ šventė (Daukšiuose, Didžiuosiuose
Rūšupiuose, Kulų bendruomenėse), Eglutės įžiebimo, Advento vakarai ir pan.
Narvydžių bendruomenės „Cepelinų šventė“.

D. Rūšupių vasaros – sporto šventė.
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Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Gyventojų skaičius 2020 m. sausio 1 d. buvo – 5 967.
Gyventojams išduota: šeimos sudėties pažymų – 124, charakteristikų – 25, leidimų prekiauti – 106,
prašymai medžių kirtimui – 11, laidojimo leidimai – 96, kasimo leidimai – 3. 134 kartus kreiptasi dėl
pasėlių deklaravimo, 143 dėl valdų atnaujinimo, 61 dėl ūkių atnaujinimo. Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų išdavimo kreipėsi 1 975 gyventojai, iš jų: atvykimo deklaracijų – 433, išvykimo
deklaracijų – 88, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 207, sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo – 21, prašymų įtraukti į GVNA apskaitą – 62, pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą – 24,
pažymų, išduotų gyvenamosios patalpos savininkams – 1 138. Priimti prašymai atleidimui nuo vietinės
rinkliavos mokesčio – 74, daugiavaikių ir studentų – 64.
Sutvarkyti bešeimininkiai pastatai ir teritorijos Vytauto ir Statybininkų gatvėse.
Išvalyta Bartuvos upės vaga nuo parko iki senelių globos namų. Atliktas griovio ir pralaidos remontas S. Neries gatvėje.
Kapinės nuolat šienaujamos, pjaunami medžiai, kurie kelia grėsmę, remontuojama akmeninė tvora.
Pakeisti šviestuvai J. Basanavičiaus ir Vytauto gatvėse į taupesnius LED šviestuvus, pastatyta
nauji apšvietimo stulpai prie namo Algirdo g. 4, sutvarkyti kiemų apšvietimai Vilniaus g. prie namų Nr.
40, 38. S. Atliktas apšvietimo remontas Neries, Geležinkelio, Apuolės, Klevų, Beržų, Apuolės, Valančiaus ir M. Untulio gatvėse.
Vykdyti Dariaus ir Girėno gatvės rekonstrukcijos du etapai.
Atliktas Paupio gatvės 100 m atkarpos žvyrkelio įrengimas, sutvarkyta J. Janonio gatvės 50 m.
atkarpa. Pirktas žvyras, granitinė skalda, atsijos.
Atnaujintas šaligatvis Šatrijos gatvės atkarpoje nuo J. Basanavičiaus gatvės iki Vaižganto (po kasinėjimo darbų).
Kasmet Mažeikių ir Vytauto gatvėse atsodinami medžiai. Tvarkomi, perdažomi suoliukai, suniokotos šiukšliadėžės, perdažomos persirengimo kabinos paplūdimiuose.
Su seniūnaičiais susitinkama kiekvieną mėnesį, sprendžiami socialiniai klausimai, gatvių ir kiemų
priežiūros, elektros, seniūnijos finansavimo, vykdomų projektų klausimai.
Skuodo miesto seniūnijoje per Užimtumo programą atliekama daug miesto tvarkymo darbų, tai yra
ir gėlių sodinimas, laistymas, ravėjimas, viešųjų tualetų priežiūra, darbas su smulkiąja pjovimo technika
(trimeriais, žoliapjovėmis, benzopjūklais). Per užimtumo programą priimti 3 darbininkai, jie išdirbo 14
mėnesių. Buvo skirta 9 683,15 Eur.
Seniūnija turi 79 socialinius būstus, juose gyvena 184 gyventojai. Po gaisro suremontuotas bustas
Geležinkelio gatvėje, pakeisti langai, sutvarkytas tualetas Apuolės g., prisidėta prie vėjalenčių pakeitimo Mosėdžio g., vykdytas vandentiekio ir nuotekų įrengimas Šaulių gatvėje, suremontuotas butas Algirdo g. ir Laisvės gatvėse.
Įrengtas pandusas iš Vilniaus gatvės link Algirdo gatvės namo Nr. 4.
Statybininkų gatvėje sutvarkyta aikštelė.
Nupirkta gatvių šlavimo mašina.
Parke įrengta šachmatų lenta.
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2019 m. organizuota tradicinė Žolinės šventė.

Organizuota Eglės įžiebimo šventė Skuode.
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Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vidutinis metinis gyventojų skaičius 2019 m. Šačių seniūnijoje buvo 1 018 gyventojų.
Gyventojams išduota: šeimos sudėties pažymų – 28, charakteristikų – 5, pažymų apie pastatų
priklausomumą – 3, pažymų dėl darbo ūkyje – 1, leidimų laidoti – 16, leidimų dėl kapavietės tvarkymo
– 8, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 31. Atlikti notariniai veiksmai – 19.
2019 metais Šačių seniūnija įsigijo 4 tonas šalto asfalto. Buvo paremontuotos kelių duobės.
Įvertinus žvyrkelių būklę, pagal poreikį pažvyruojamos didesnės duobės. Žvyrkelių dulkėtumui sumažinti, arčiau gyvenamųjų pastatų, keliai laistomi specialiu skysčiu.
2019 metais nušienauta 29,95 km kelkraščių.
2019 m. vietinės reikšmės keliai buvo greideriuojami tris kartus. Bendras greideriuojamų kelių ilgis
49 km.
Nuolat prižiūrima viešoji erdvė prie Šatos upelio (apie 0,6 ha). Kitos viešosios erdvės taip pat prižiūrimos nuolat: sodinamos gėlės, šienaujami žolynai, grėbiami lapai.
2020 m. buvo naujai įrengti du gatvės šviestuvai. Rukuose Žaliojoje g. vienas ir Šatėse Geidučių
g. vienas.
Gyventojai pageidauja, kad butų įrengtas apšvietimas dar neapšviestose gatvėse: Rukų gyv. – Ilgoji, Žalioji gatvės ir dalis Žemaičių g., Vabalių gyv. – Šačių g. ir dalis Tvenkinio g., Šačių gyv. – Šatos
g. ir dalis Mokyklos g.
Šačių kunigo ir gyventojų iniciatyva perdažyta Šačių kapinių koplyčia. Aktyvių bendruomenės narių
iniciatyva restauruotos dvi į Valstybės saugomų objektų sąrašą įtrauktos koplytėlės Šačių veikiančiose
kapinėse. Kasmet prižiūrima Erslos Šv. Aloyzo koplyčia.
Šačių kaimo Geidučių gatvėje įrengtas drenažas gatvės nusausinimui.
2019 m. rugsėjo 12 d. gautas Erslos kaimo gyventojų pareiškimas, dėl palaidų šunų. Atsižvelgiant
į Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles šunų savininkai buvo perspėti žodžiu dėl taisyklių nesilaikymo. Šunų savininkams į perspėjimą neatsižvelgus
surašyti administracinio nusižengimo protokolai pagal LR ANK 346 str. 1 d. Paskirtos nuobaudos –
įspėjimai.
2019 m. gruodžio 9 d., išplėstinės seniūnaičių sueigos metu, nutarta Žebrokų kaimo Paupio gatvės
(dėl kurios gautas gyventojų prašymas) kapitalinį remontą įtraukti į planuojamą vietinės reikšmės kelių
ir gatvių remonto sąrašą 2020–2022 m.
Šačių bendruomenės iniciatyva, Šačių gyvenvietėje prie autobusų stoties, įrengtas gėlynas-alpinariumas.
Pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 2019 m. Rukų kaimo bendruomenė teikė paraišką
„Vandens telkinio valymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Gavus finansavimą išvalytas
Rukų gyvenvietėje esantis vandens telkinys.
2019 m. įvyko penkios išplėstinės seniūnaičių sueigos. Pagrindiniai sueigų klausimai yra dėl seniūnijos metinės veiklos ataskaitos, strateginio plano ateinantiems metams. Taip pat nuolat keliamas klausimas dėl kelių būklės, dėl apleistų negyvenamų sodybų, dėl palaidų šunų.
Įvyko keletas susirinkimų su seniūnijos bendruomene. Pagrindiniai klausimai yra susiję su kelių ir
gatvių tvarkymu, naujų statinių statymu ir renginių organizavimu.
2019 m. pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijoje dirbo 1 žmogus du mėnesius. Jis tvarkė
senkapius, viešąsias erdves.
Šačių seniūnijoje numatyta statyti inžinerinį statinį – ryšio bokštą (9.7), kurio pagrindinė naudojimo
paskirtis – ryšių (telekomunikacijų) tinklai.
Sutvarkyti septyni senkapiai Erslos, Rukų, Lyksūdės, Vabalių ir Rumšaičių kaimuose. Erslos senkapiuose apgenėti medžiai, kurie kėlė grėsmę tiek kapinėms, paminklams, tiek kapinių lankytojams.
Ūkio būdu suremontuoti trys garažai buvusios Šačių pagrindinės mokyklos pagalbinėse patalpose
tarnybinių automobilių ir traktoriaus laikymui, kito inventoriaus laikymui atitverta uždara teritorija.
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2019 metais buvo vykdomas projektas „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“.
Šio projekto metu įrengti pėsčiųjų takai Šačių senosiose kapinėse. Įrengtas pagrindinis takas Šačių
naujosiose kapinėse. Padaryti nauji vartai su kolonomis į senąsias kapines. Naujai įrengtas apšvietimas. Papildomai įrengtos dvi vandens kolonėlės. Prie kapinių įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir
atnaujintas privažiavimas prie jos. Iš projekto lėšų buvusios mokyklos stadione, pastatyti treniruokliai.
Rukų kaime išasfaltuota Vingio gatvė.
2019 m. seniūnijos gyventojams buvo suorganizuota vakaronė.
Organizuojamos visos valstybinės šventės
Organizuota kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
Šatėse kasmet organizuojama tradicinė šventė Joninės. Tai didžiausia vasaros šventė seniūnijoje.
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Rudens šventė „Skouda boužės juomarks“
Kalbant apie seniūnijų veiklą, būtina paminėti vieną svarbiausių rajono renginių – „Skouda boužės
juomarks“. Šiam renginiui ruošiantis labai daug pastangų įdeda rajono seniūnijos. Jos yra viena pagrindinių šventės ašių. Šventė vyko 2019 m. rugsėjo 21 d. Būtina paminėti, kad 9 rajono seniūnijos sujungė
savo pajėgas ir sukūrė vieną didelį, vaisių, daržovių ir žiedų kompozicijomis papuoštą kiemelį, kuriame
kiekvienas su šypsena buvo sutiktas ir dosniai pavaišintas.
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