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Gerbiamieji Skuodo krašto
žmonės,

Nuotraukos autorė Julita Šiemaitė.

Praėjusiais 2021 m. tęsti pradėti
darbai, intensyviai vykdyti ir planuoti
nauji. Dirbome tam, kad gyventojai
jaustų teigiamus pokyčius, džiaugtųsi
gražėjančia aplinka, gerėjančiomis
gyvenimo sąlygomis. Kiek įmanydami
stengėmės atitikti, pateisinti gyventojų
lūkesčius. Tiesa, būta nemažai situacijų,
kurių nepavyko išspręsti taip greitai,
kaip norėjosi, tačiau sutelktai dirbant
pasiekta nemažai.
Kaip žinia, dar visais praėjusiais
metais
dirbome
ribojami
epidemiologinės situacjos, turėjome
įgyvendinti
koronaviruso
plitimui
stabdyti reikalingas priemones, vykdyti
Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos
ministerjos
reikalavimus.
Aktyviai
organizuotas gyventojų skiepijimo
procesas. Dar daug susitikimų, pasitarimų
organizuota nuotoliniu būdu.

Svarbu paminėti, kad pernai pradėtas iš pagrindų tvarkyti Skuodo miesto paplūdimys. Dabar
Skuodo miesto paplūdimio vaizdas jau gerokai pasikeitęs, nors dalis darbų, kaip ir buvo planuota, bus
pabaigta 2022 metais.
2021 m. vykdyti intensyvūs Mosėdžio miestelio pietrytinėje dalyje suformuotos pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos sutvarkymo darbai.
Dėtos didelės pastangos, kad jau 2022 m. ketvirtą ketvirtį naujasis bibliotekos pastatas Skuode
atvertų duris lankytojams. Nuveikta daug išorės ir vidaus darbų.
Didelis dėmesys skirtas turizmo objektų infrastruktūros atnaujinimui. Didžiausio Lietuvos akmens –
Barstyčių akmens – aplinka turistus pasitiks kardinaliai atsinaujinusi, sutvarkyta Paparčių kalno aplinka,
pabaigtas išasfaltuoti kelias, vedantis prie Truikinų šaltinėlio.
Puikus pasiekimas yra tai, kad Žaliausių savivaldybių reitinge 2021 m. buvome net 12 vietoje. Gerus
rezultatus turime surūšiuojamų atliekų kiekio, taršos iš stacionarių objektų, biokuro dalies centriniame
šildyme atžvilgiu.
Taip pat praėję metai buvo pirmieji metai, kai gyventojai galėjo teikti paraiškas individualių
buitinių nuotekų įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauti. Pastaraisiais metais esame priėmę
sprendimą skirti lėšų kelių būklei gerinti sodų bendrijose. Turime verslo ir ūkininkų iniciatyvų skatinimo
programas.
Rajone yra išplėtota socialinių paslaugų teikimo infrastruktūra. Vykdomi daugiabučių gyvenamųjų
namų atnaujinimo projektai, gerinama infrastruktūra, tiesiami keliai, vykdomi įvairūs projektai,
tvarkomos viešosios erdvės.
Taigi, 2021-ieji įvairiapusiškai produktyvūs, būta nemažai ir Savivaldybės, ir bendruomenių, ir
gyventojų iniciatyvų. Visi kartu dirbome, kad stiprėtų savivalda, Skuodo kraštas.
Nuoširdžiai dėkoju už darnų darbą, pasiektus rezultatus, bendradarbiavimą Savivaldybės
tarybos nariams, savo pavaduotojai, Savivaldybės administracijos vadovams ir specialistams, visoms
savivaldybės įmonėms ir įstaigoms. Ačiū visiems Skuodo rajono žmonėms.
Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas

SAVIVALDYBĖS TARYBA
Skuodo rajono savivaldybės taryba
yra kolegiali atstovaujamoji institucija, kuri
įgyvendina savivaldos teisę ir turi įgaliojimus
svarstyti, priimti daugumą svarbių sprendimų,
turinčių
įtakos
vietos
bendruomenės
gyvenimui. Savivaldybės taryba susideda
iš 21 demokratiškai išrinkto savivaldybės
bendruomenės atstovo.
2021
metais
Savivaldybės
taryba,
vadovaujama Savivaldybės mero Petro
Pušinsko,
dirbo
įgyvendindama
savo
įgaliojimus Savivaldybės tarybos posėdžiuose.
Priimtais sprendimais buvo siekiama
užtikrinti kryptingą savivaldybės vystymąsi,
strateginiame plėtros plane numatytų tikslų
įgyvendinimą bei gyvenimo kokybės gerinimą.
Savivaldybės taryba dirba vadovaudamasi
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T9-207 patvirtintu
reglamentu.
2021
m.
keitėsi
Skuodo
rajono
savivaldybės tarybos sudėtis. 2021 m. spalio
mėn. paskutiniame Tarybos posėdyje dalyvavo
Tarybos nariai Liudvikas Žukauskas ir Ramunė
Petreikienė, kurie dėl asmeninių priežasčių
pateikė atsistatydinimo iš Tarybos nario
pareigų pareiškimus. 2021 m. lapkričio 25 d.
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
valdančiąją daugumą sudarė:
• Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai;
• Lietuvos socialdemokratų partija.

Tarybos posėdyje priesaikas davė dvi naujos
Tarybos narės: Jolanta Kidykienė ir Jadvyga
Laureckienė.
Jolanta Kidykienė

Jadvyga Laureckienė

Tarybos struktūroje 5 komitetai:
Ekonomikos, ūkio ir verslo;
Kaimo reikalų;
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų;
Švietimo, kultūros ir sporto;
Kontrolės.
Sudarytos dvi komisijos: Etikos komisija ir
Antikorupcijos komisija.
Savivaldybės tarybos darbui organizuoti yra
sudarytos 5 tarybos:
• Sveikatos taryba;
• Jaunimo reikalų taryba;
• Kultūros ir meno taryba;
• Nevyriausybinių organizacijų taryba;
• Kultūros centro taryba.
•
•
•
•
•

Tarybos pasiskirstymas pagal
priklausymą partijoms
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Visuomeninis rinkimų komitetas „Šaukiame tautą“
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

•
•
•
•

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

10%

5%
33%

10%

19%
23%
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SAVIVALDYBĖS TARYBa
2021 M. BUVO
12 TARYBOS
POSĖDŽIŲ

Iš jų 2 kontaktiniai

Parengta sprendimo
projektų

214

Iš jų 10 nuotolinių

Tarybos nariai

202

Nepriimti 5 sprendimų projektai, iš jų 1 vėliau
patvirtintas teikiant Tarybai iš naujo. 7 išbraukti
iš darbotvarkės, iš jų 4 patvirtinti vėliau teikiant
pakartotinai.

Iš viso praleistų posėdžių

Posėdžių lankomumas, proc.

skaičius

išraiška

Petras Pušinskas

1

92 proc.

Daiva Budrienė

1

92 proc.

Bronislovas Anužis	

–

100 proc.

Vytautas Būtė

–

100 proc.

Vytautas Jautakis	

–

100 proc.

Ignas Jonušas		

–

100 proc.

Daiva Jonušienė

–

100 proc.

Stanislovas Martinkus	

2

83 proc.

Linas Mitkus

2

83 proc.

Virgilijus Pajarskas	

–

100 proc.

Jolanta Kidykienė)

–

100 proc.

Algerdas Rozga	

–

100 proc.

Kęstutis Sakalauskas	

–

100 proc.

Zinaida Sendriūtė

1

92 proc.

Bronislovas Stasiulis	

–

100 proc.

Adomas Statkus	

4

67 proc.

Rimantas Urniežis	

–

100 proc.

Stasys Vainoras

–

100 proc.

Kazys Viršilas

1

92 proc.

Juozas Vyšniauskas

–

100 proc.

–

100 proc.

Ramunė Petreikienė (nuo lapkričio

Liudvikas Žukauskas (Nuo
lapkričio J. Laureckienė)
5

Priimti sprendimai

Savivaldybės tarybos narių Visuomeniniai padėjėjai

Tarybos nario visuomeninis
padėjėjas

Paskyrimo data

Ignas Jonušas

Reda Kontarienė
Vidmantas Jonaitis

2020-06-29
2020-06-29

Petras Pušinskas

Andrius Petrauskas

2020-08-27

Daiva Budrienė

Edmundas Urbutis
Edvardas Domarkas
Darius Pajauskas
Gražvydas Kniuipys
Audrius Bukauskas
Darius Jonušas

2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10

Irena Zavalienė
Arūnas Narvydas
Giedrius Kova
Sigita Grauslienė

2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14

Tarybos narys

Kęstutis Sakalauskas

Bronislovas Stasiulis
Erika Mažrimienė		
Inga Rutienė
Egidijus Zukas
Alma Žerlauskienė
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2020-09-15
2020-09-15
2020-09-15
2020-09-15

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
2021–2023 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo
Savivaldybės strateginis plėtros planas
2020–2025 m. yra parengtas ir patvirtintas
2019 m. gruodžio mėn. Šito strateginio
plėtros plano sprendiniams detalizuoti
ir konkretesnėms priemonėms numatyti
parengtas šis trimetis 2021–2023 metų
strateginis veiklos planas (toliau – SVP).
Ignas Jonušas kėlė klausimą, kodėl
planuojamos išlaidos 2021–2023 metais
mažėja. Taip pat išsakė pastebėjimus apie
Savivaldybės turizmo plėtojimo stoką bei
bibliotekos tinklo optimizavimą.
Administracijos vyr. specialistė Ona
Malūkienė paaiškino, kad išlaidos mažėjo dėl
to, jog į Savivaldybės 2021–2023 metų SVP
nebuvo trauktos Europos Sąjungos skiriamos
projektinės lėšos, kadangi tada vis dar vyko
derybos Europos Sąjungos lygmenyje ir
nebuvo patvirtinta, kiek lėšų projektams bus
skirta Lietuvai. Turizmo plėtojimui skirtos
darbo užmokesčio lėšos skiriamos kaip
dotacijos VšĮ Skuodo informacijos centrui,
kadangi ten dirba turizmo specialistas.
Informuota, kad dėl bibliotekos tinklo
struktūros optimizavimo sudaryta darbo
grupė, kuri analizuoja situaciją ir turi pateikti
pasiūlymus.
Tarybos narys Linas Mitkus kalbėjo, kad
Savivaldybės 2021–2023 metų SVP turėjo
atsirasti sporto komplekso statybos priemonė
arba bent esamų bazių remontas. Atsakant
pranešta, kad paaiškėjus finansavimo
šaltiniams sporto komplekso statymas galės
būti įtrauktas kitų metų Savivaldybės SVP.
Informuota, kad bus rengiamos paraiškos
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos
stadiono ir Šaulių salės atnaujinimui bei
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Skuodo miesto paplūdimio dalies įrengimui.
Tarybos narys Stasys Vainoras kalbėjo, kad
Savivaldybės 2021–2023 metų SVP pasigedo
didesnio požiūrio į kultūrą, Skuodo rajono
žinomumo didinimą, sakė , kad tam neskiriama
pakankamai lėšų.
Tarybos narė Zinaida Sendriūtė pateikė
pastabą, kad Savivaldybės 2021–2023 metų
SVP daugiausiai numatyti einamieji, buities
darbai. Nurodė, kad siekiant olimpinių šakų
populiarinimo
neskiriamas
papildomas
dėmesys, finansavimas.
Savivaldybės meras Petras Pušinskas
paaiškino, kad finansavimas yra skiriamas pagal
esamas galimybes.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 11 (vienuolika)
Tarybos narių, susilaikė 9 (devyni).

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
verslumo iniciatyvų skatinimo
programos verslo įmonių ir
savarankiškai dirbančių asmenų
išlaidų daliniam kompensavimui
ir verslo projektų bendrajam
finansavimui skirtų lėšų
administravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo
Tarybos narys Adomas Statkus domėjosi,
ar tvarkos aprašas yra derinamas su vietos
verslininkais.
Informuota, kad tvarkos aprašo rengimo
komisiją sudaro
trys verslo atstovai,
Skuodo vietos veiklos grupės atstovas ir
trys administracijos darbuotojai.
Pateikta

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI

informacija, kad prašymai priimami ir lėšos
skirstomos tol, kol programoje yra dar lėšų
likutis. Tvarkos apraše nurodyta, jog per 3 metus
negalima gauti daugiau kaip 4 tūkst. Eur paramos.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 20 (dvidešimt) Tarybos
narių.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
gyventojų iniciatyvų, skirtų
gyvenamajai aplinkai ir viešajai
infrastruktūrai gerinti ir
kurti, projektų idėjų atrankos
ir finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo
Pranešta, kad gyventojai bus kviečiami teikti
idėjas, kurios bus atrenkamos viešai ir bus
finansuojamos biudžeto lėšomis. Šis klausimas
sulaukė teigiamų Tarybos narių atsiliepimų.
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
vietos gyventojų apklausos
organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo
Tarybos narys Ignas Jonušas domėjosi, ar
buvo atlikta apklausų anksčiau, kalbėjo, kad
reikia skatinti gyventojus išreikšti savo nuomonę
aktualiais klausimais.
Paaiškinta, kad organizuota nedidelės
apimties apklausų, konkretaus atvejo klausimais.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 20 (dvidešimt)
Tarybos narių.
Dėl Skuodo rajono turizmo ir
verslo prekės ženklo naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Tarybos narys Ignas Jonušas kėlė
klausimą, ar rajono prekinio ženklo gamyba
turi būti suderinta su Savivaldybe. Nurodyta,
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kad gamyba, naudojimas turi atitikti Prekės
ženklo stiliaus vadovą ir jo naudojimo
tvarkos aprašą.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 21 (dvidešimt
vienas) Tarybos narys.
Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2021 metų
biudžeto patvirtinimo
Vasario
mėnesį
planuojamos
Savivaldybės 2021 metų biudžeto
pajamos – 18 809 000 Eur, o skolinimosi
pajamos projektams finansuoti – 500 200
Eur. Atitinkamai šios pajamos paskirstytos
32 asignavimų valdytojams. Pradinis
biudžetas lyginant su 2020 m. patikslintu
biudžetu buvo mažesnis daugiau kaip 4
mln. Eur, tačiau metų eigoje biudžetas dar
buvo tikslinimas.
Tarybos narys Ignas Jonušas atkreipė
dėmesį į planavimą ir prioritetus.
Replikuota, kad turizmui nėra skiriamas
pakankamas finansavimas. Informuota,
kad opozicijos nariai nepritars 2021
metų biudžetui dėl tinkamai nevykdomų
bibliotekos statybos darbų, nepakankamo
dėmesio kultūrai, sportui, verslui ir žemės
ūkiui. Abejota, ar būtina daugiau kaip 100
tūkst. Eur skirti paplūdimio įrengimui.
Daiva Jonušienė minėjo, kad nepritaria
šiam biudžetui, kadangi nėra skiriamas
pakankamas dėmesys vaikams, švietimui.
Mero pavaduotoja Daiva Budrienė
kalbėjo, kad rajono gyventojams
reikalingas tvarkingas paplūdimys, kuris
bus ir kaip turizmo objektais. Paaiškinta,
kad finansavimas mažinamas ne tik
kultūrai, tačiau ir kitoms programoms
pagal turimą finansavimą.
Daiva Jonušienė minėjo, kad mokiniai,
savo sportiniais, meniniais ir moksliniais
laimėjimais reprezentuojantys rajoną,
nenusipelnė tęstinių vaikų užimtumo

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI

stovyklų ar kitų programų.
Savivaldybės meras Petras Pušinskas patikino,
kad gabūs vaikai bus pagerbti. Taip pat mero
pavaduotoja Daiva Budrienė kalbėjo, kad
vaikams yra skiriama didžioji dalis biudžeto,
gautas apie 80 tūkst. Eur finansavimas vasaros
neformaliam vaikų švietimui.
Tarybos narys Adomas Statkus išsakė, kad
didžioji dalis rajono gyventojų yra susiję su
žemės ūkiu ir, jo manymu, žemės ūkis turėtų būt
rajono dėmesio centre.
Tarybos narys Stasys Vainoras sakė, kad
praėjusių metų viduryje atkreipė dėmesį, jog
būtina taupyti Savivaldybės biudžeto lėšas. Po
pandemijos gyventojams aktualiausios sritys
bus kultūra, sportas ir sveikata, šias sritis ir reikėjo
skirti prioritetais.
Tarybos narė Zinaida Sendriūtė apgailestavo,
kad sporto ir sveikatos sritys pamirštos. Pasisakė,
kad reikia kurti geras sąlygas rajono gyventojams,
taip skatinant naujų gyventojų pritraukimą.
Mero pavaduotoja Daiva Budrienė kalbėjo,
kad rengiama paraiška Pr. Žadeikio stadiono
rekonstrukcijos finansavimui gauti. Kalbėdama
apie Šaulių salę sakė, kad, jei bus gautas negautų
pajamų likutis, pirmuoju klausimu bus tvarkomas
Šaulių salės stogo remonto finansavimas.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 10 (dešimt) Tarybos
narių, susilaikė 10 (dešimt).
Dėl Skuodo rajono
daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos
tvirtinimo
Pateikta informacija, kad Skuodo mieste iki
2015 m. buvo renovuota 12 pastatų, pagal ES
teikiamą finansavimą, nuo 2015 m. iki 2021 m.
baigti renovuoti 7 daugiabučiai gyvenamieji
namai su valstybės finansavimu. Tuo metu
renovuotas 1 daugiabutis, 2 daugiabučiai
laukė renovacijos. Dar apie 10 daugiabučių
planavo teikti paraiškas finansavimui gauti,
rengti techniniai projektai.
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BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 20 (dvidešimt)
Tarybos narių, susilaikė 1.
Dėl projekto „Paparčių kalno,
vad. Auškalniu, pritaikymas
lankymui, Paparčių k.,
Barstyčių sen., Skuodo r.“
rengimo ir finansavimo
Planuota sutvarkyti kultūros paveldo
objekto – Paparčių kalno, vad. Auškalniu,
– teritoriją ir pritaikyti ją turizmo bei
edukacijos reikmėms. Prie darbų
iš
savivaldybės biudžeto numatyta prisidėti
20 proc. visos sumos.
BALSAVIMO
REZULTATAI:
Už
sprendimo projekto priėmimą balsavo 19
(devyniolika) Tarybos narius.
Po pritarimo šioje teritorijoje įrengtas
medinis pėsčiųjų takas su apžvalgos
aikštele, automobilių stovėjimo aikštelė,
pastatomas biotualetas, informacinis
stendas, dviračių stovas.
Dėl projekto „Šilalės kaimo
geologinio-archeologinio
komplekso ir Šauklių
kadagyno poilsiavietės
pritaikymas lankymui,
Mosėdžio sen., Skuodo r.“
rengimo ir finansavimo
Planuota sutvarkyti minėtą teritoriją ir
pritaikyti ją turizmo reikėms. Prie darbų iš
savivaldybės biudžeto numatyta taip pat
prisidėti 20 proc. visos sumos.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 20 (dvidešimt)
Tarybos narių.
Po pritarimo įrengtas žaliatakis
pėsčiųjų takas, atnaujinta kulgrinda,
pastatyti suoliukai ir informaciniai stendai,
pastatytas biotualetas, dviračių stovas ir kt.
Šauklių kadagyno poilsiavietės teritorijoje
pastatytas biotualetas ir persirengimo
kabina.

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI

Dėl Skuodo rajono savivaldybės
kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo
lėšomis finansuojamų
vietinės reikšmės viešųjų ir
vidaus kelių tiesimo, taisymo
(remonto), rekonstravimo,
priežiūros, saugaus eismo
sąlygų užtikrinimo, šių kelių
inventorizavimo 2021 metų
objektų sąrašo patvirtinimo
Tuo metu Savivaldybei buvo skirta 843,5
tūkst. Eur kelių plėtros ir priežiūros programai
(toliau – KPPP) vykdyti.
Tarybos narys Rimantas Urniežis teiravosi,
kokia tvarka paskirtos KPPP lėšos.
Informuota,
kad
pirmiausiai
yra
parenkami objektai, kuriuos siūlo seniūnai,
prieš tai pasitarę su seniūnaičiais ir vietos
bendruomenėmis.
Kiekvienais
metais
stengiamasi atsakingai parinkti objektus,
lėšos seniūnijoms paskirstomos pagal
sąmatinę objektų vertę.
Tarybos narė Zinaida Sendriūtė minėjo,
kad buvo žadėta praplatinti automobilių
stovėjimo aikštelę Šatrijos gatvėje ties
darželiu. Tada Administracijos direktorius
Žydrūnas Ramanavičius kalbėjo, kad
yra parengtas projektas ir šiais metais
automobilių stovėjimo aikštelė bus praplėsta.
Šis darbas jau yra atliktas.
Tarybos narė Zinaida Sendriūtė išsakė
pastebėjimą dėl Šatrijos gatvėje pastatyto
vienpusio eismo ženklo. Minėjo, kad
gyventojai yra nepatenkinti.
Tarybos narys Ignas Jonušas domėjosi, ar
yra numatyta metodika pagal ką skirstomos
seniūnijoms KPP lėšos. Ar atsižvelgiama į
kelių ilgį, būklę, gyventojų skaičių seniūnijoje.
Informuota, kad anksčiau tokia metodika
buvo patvirtinta Kelių direkcijos, tačiau
ji buvo panaikinta. KPPP lėšų skirstymas
seniūnijoms pagal konkrečią metodiką yra
netikslingas, kadangi susidarytų situacijos
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dėl nepakankamo objekto finansavimo, kas
neleistų užbaigti darbų. Dar kartą nurodyta,
kad seniūnai teikia racionalius siūlymus, kokius
kelius reikėtų tvarkyti, stengiamasi kiekvienais
metais kiekvienoje seniūnijoje bent po vieną
kelią suremontuoti kapitaliai.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 18 (aštuoniolika)
Tarybos narių, susilaikė 1 (vienas).
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
individualių buitinių nuotekų
tvarkymo sistemos projekto
parengimo ir įrenginių įsigijimo
dalinio kompensavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo
Tarybos nariai diskutavo, kad labai mažai
skiriama lėšų, abejojo, ar bus tinkami visi
įrengimai, svarstė, kad reikalinga įrengti apie 1
000 tokių įrenginių, o finansavimas skiriamas tik
10 vnt.
Pateikta informacija, kad finansavimas bus
skiriamas ir kitais metais, kasmet bus šioje srityje
judama į priekį.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 19 (devyniolika)
Tarybos narių.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
specialiosios sodininkų bendrijų
rėmimo programos patvirtinimo
Savivaldybė sodininkų bendrijas gali remti
rengdama specialiąją sodininkų bendrijų
rėmimo programą. Įgyvendinant programą iš
dalies kompensuojamos sodininkų bendrijų
bendrojo naudojimo kelių, gatvių, elektros
tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo
ir valymo, kitų bendrojo naudojimo žemėje
esančių statinių ar įrenginių priežiūros ir
statybos darbų, teisinės registracijos bei
techninės dokumentacijos rengimo išlaidos.

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI

BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 18 (aštuoniolika)
Tarybos narių.
Dėl Fizinių ir (ar) juridinių
asmenų, pageidaujančių
skirti lėšų Skuodo rajono
savivaldybės vietinės reikšmės
keliams ir kelių statiniams
projektuoti, remontuoti, taisyti,
rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų
teikimo, vertinimo ir finansavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių
įstatymo 16 str. 1 dalimi, tais atvejais, kai dalis
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo,
statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto)
išlaidų yra padengiama privačiomis fizinių ir
(ar) juridinių asmenų lėšomis, tokio kelio ir
kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos,
rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams
gali būti teikiamas prioritetas nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
Tarybos narys Kęstutis Sakalauskas klausė,
jei atsirastų ne vienas norintis prisidėti prie kelių
remonto, ar Savivaldybei užtektų lėšų patenkinti
visų norinčių prašymus.
Informuota, kad kvietimas teikti prašymus
galios iki rugsėjo mėnesio, vėliau sudaryta
komisija iki lapkričio 21 d. svarstys prašymus
ir teiks išvadas Administracijos direktoriui, o
tada sąrašas bus teikiamas Tarybai ir ji priims
sprendimą, kuriuos prašymus tenkinti.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 19 (devyniolika),
susilaikė – 1.
Dėl Transporto paslaugų
teikimo ir mokėjimo už paslaugas
tvarkos aprašo patvirtinimo
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
transporto paslaugas teikia darbo dienomis
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asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi
judėjimo ar proto negalią ir dėl to ar dėl
nepakankamų pajamų negali naudotis
visuomeniniu ar individualiu transportu,
ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių
priežasčių negali suteikti jiems transporto
paslaugų.
Šiuo sprendimo projektu
norima išplėsti centro transporto paslaugų
teikimą asmenims, kuriuos reikia parvežti
iš gydymo įstaigų bet kuriuo paros metu,
savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai,
nuvežus greitosios medicininės pagalbos
transportu, asmenys nėra guldomi į
ligoninę.
Tarybos narė Zinaida Sendriūtė sakė, kad
Skuodo rajone yra ir ligoninė, ir priėmimo
skyrius. Jei čia dirbantys gydytojai negali
suteikti rajono gyventojams jiems
priklausančių paslaugų ir gyventojai yra
vežami į kitų rajonų ligonines, reikėtų
tiems gyventojams pavežėjimo paslaugos
neapmokestinti, kadangi paslaugą jis
privalėtų gauti savo rajone.
Tarybos narys Vytautas Jautakis klausė,
kiek apskritai yra pervežimų į kitas gydymo
įstaigas.
Skuodo socialinių paslaugų šeimai
centro direktorė Rūta Razmienė sakė,
kad pirmus tris metų ketvirčius buvo
184 pervežimai. Naujam sprendimui
yra parengti lankstinukai apie siūlomą
paslaugą, jie padalinami greitosios
medicinos
automobiliuose
ir
jau
nuvežami pacientai žino, kad gali gauti
tokią paslaugą.
BALSAVIMO
REZULTATAI:
Už
sprendimo projekto priėmimą balsavo 19
(devyniolika) Tarybos narių.

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI

Dėl projekto „Tinklinio aikštelės
įrengimas“ finansavimo
Asociacija „Aukime“ gavo Žemės ūkio
ministerijos finansavimą, norėjo Mosėdžio
mstl. įrengti tinklinio aikštelę Ežero g. ir prašė
prisidėti prie projekto 12 proc. nuo visų tinkamų
finansuoti projekto lėšų sumos.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 19 (devyniolika)
Tarybos narių.
Aikštelė jau įrengta.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
sporto projektų finansavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Lėšos nebuvo numatytos, tačiau pagal
Sporto įstatymą toks aprašas privalomas.
Ruošiant aprašą, daug diskutuota su sporto
bendruomene.
Linas Mitkus prašė ieškoti galimybių rasti
lėšų.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 19 (devyniolika)
tarybos narių.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis finansuojamų
nevyriausybinių organizacijų
projektų konkurso
organizavimo ir finansavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeista tvarkos aprašo redakcija, daugiau
įgaliojimų suteikia Savivaldybės administracijos
direktoriui. Pagal anksčiau patvirtintą tvarkos
aprašą dėl vieno projekto reikėjo rengti Tarybai
tris sprendimus, todėl terminai vykdymui labai
užsitęsdavo.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 19 (devyniolika)
Tarybos narių.
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Dėl Skuodo rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų
komunalinių išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo
Pagal
Lietuvos
Respublikos
nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymą, nevyriausybinių organizacijų
finansavimo iš savivaldybės biudžeto
tvarką, šių lėšų administravimo tvarką
ir
finansuotinas
nevyriausybinių
organizacijų veiklos sritis, atsižvelgdama
į Nevyriausybinių organizacijų plėtros
valstybės politiką ir įvertindama vietos
bendruomenės
poreikius,
nustato
Savivaldybės taryba.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 16 (šešiolika)
Tarybos narių.
Dėl 2022 metų paskelbimo
Žemaičių kalbos metais Skuodo
rajono savivaldybėje
Šiaulių
universiteto
profesorius,
lituanistas, skuodiškis Juozas Pabrėža
kreipėsi į Skuodo rajono nevyriausybines
organizacijas, įstaigas, politikus su
iniciatyva 2022 metus paskelbti žemaičių
kalbos metais. Šio kreipimosi tikslas –
išlaikyti ir populiarinti žemaičių kalbą ne
tik regione, bet ir visoje šalyje. Prie šios
iniciatyvos jau prisijungė dalis Žemaitijos
savivaldybių, šiai idėjai 2021 m. lapkričio
16 d. vykusiame posėdyje pritarė ir
Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir
meno taryba.
Tarybos narys Ignas Jonušas klausė, kur
yra įteisinta, kad Žemaičių tarmė yra kalba.
Savivaldybės
mero
pavaduotoja
Daiva Budrienė informavo, kad 2009 m.
birželio 9 d. yra gautas sertifikatas, jog
Tarptautiniame kalbų registre įregistruota
Žemaičių kalba.

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyTI klausimAI
Teigiamai dėl sprendimo pasisakė Tarybos
nariai: Stasys Vainoras, Virgilijus Pajarskas,
Juozas Vyšniauskas,
Tarybos narė Zinaida Sendriūtė klausė,
ar yra numatytas konkretus planas, kokie
renginiai vyks 2022 metais, kiek tam reikės
lėšų ir panašiai.
Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva
Budrienė pranešė, kad sprendime yra
numatytas punktas, jog Administracijos
direktorius yra įpareigojamas parengti
planą. Visus metus bus dirbama, kad bent
vienoje rajono mokykloje žemaičių kalba
būtų dėstoma kaip fakultatyvus dalykas.
Ji dar kartą pabrėžė, kad Skuodo kraštas
ypatingai puoselėja žemaitiškumą, čia veikia
žemaitiški teatrai, šokiai ir renginiai. Ji sakė,
kad kiekvienais metais Taryba biudžete skiria
lėšų ir žemaičių kalbos puoselėjimui.
BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 20 (dvidešimt)
Tarybos narių.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
gyventojų pasitikėjimo mero
institucija ir savivaldybės
administracija tyrimo metodikos
ir anketos patvirtinimo
Tarybos narys Ignas Jonušas minėjo, kad
nepriklausomo vertintojo atlikta apklausa
parodytų realius rezultatus. Pateikta pastaba,
kad anketa prieinama tik internete ir pateiktų
klausimų sandara – sudėtinga.
Petras Pušinskas prašė Tarybos narių
prisidėti prie anketos platinimo, kad būtų
apklaustas kuo didesnis skaičius rajono
gyventojų. Minėta, kad anketa svarbi, nes bus
galima įsivertinti darbo rezultatus ir nustatyti
silpniausias veiklos vietas.
Tarybos narys Vytautas Jautakis kalbėjo,
kad Meras ir Administracijos direktorius yra
politinės figūros, todėl, jo nuomone, anketos
rezultatai vertins labiau politines figūras, o ne
darbo rezultatus.
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BALSAVIMO REZULTATAI: Už sprendimo
projekto priėmimą balsavo 11 (vienuolika),
prieš – 4 (keturi), susilaikė – 6 (šeši) Tarybos
nariai.
Dėl materialaus ilgalaikio
turto perėmimo savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise
Perimta 12 mobilių vaizdo įrašymo ir
transliavimo įrenginių, kurie naudojami
hibridinėms klasėms įrengti. Vieneto įsigijimo
vertė – 1 072,06 Eur, bendra vertė – 12 864,72
Eur. Turtas yra Skuodo rajono mokyklose ir
paskirstytas taip: Pr. Žadeikio gimnazijai 3
vnt., Bartuvos progimnazijai 3 vnt., Ylakių
gimnazijai 2 vnt., Mosėdžio gimnazijai 2
vnt., Barstyčių pagrindinei mokyklai 1 vnt.,
Aleksandrijos pagrindinei mokyklai 1 vnt.
Dėl esamų gatvių pratęsimo
Skuodo rajono gyvenamosiose
vietovėse
Pakeistos Skuodo rajono Ylakių seniūnijos
Nausėdų kaimo Skuodo gatvės, Mosėdžio
seniūnijos Mosėdžio miestelio Liepų gatvės,
Šačių seniūnijos Šačių kaimo Dariaus ir
Girėno gatvės ir Skuodo seniūnijos Narvydžių
kaimo J. Basanavičiaus gatvės geografinės
charakteristikos, pratęsiant šių gatvių
pavadinimus iki gyvenamųjų vietovių ribos.

NEPATVIRTINTI / ATIDĖTI SPRENDIMO PROJEKTAI
Dėl pritarimo atliekų, naudojamų
kogeneracinės jėgainės veikloje,
priėmimo įkainio indeksavimui
NEPRIIMTAS. Rengėjas – Mindaugas Perminas.
Dėl Mokesčio už vaikų,
ugdomų pagal ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą Skuodo
rajono savivaldybės mokyklose
tvarkos aprašo patvirtinimo
NEPRIIMTAS. Rengėja – Birutė Gedrimienė.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
tarybos Antikorupcijos komisijos
sudėties patvirtinimo
Išbrauktas. Rengėja – Sima Jablonskienė.
Dėl atleidimo nuo vietinės
rinkliavos mokesčio už
komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą
Išbrauktas. Rengėjas – Mindaugas Perminas.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
ūkininkų iniciatyvų skatinimo
priemonės lėšų administravimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Išbrauktas. Rengėja – Alina Anužienė.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
individualių buitinių nuotekų
tvarkymo sistemos įrenginių
įsigijimo dalinio kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
Išbrauktas. Rengėja – Alina Anužienė.

Dėl Skuodo rajono
savivaldybės mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus)
atestacijos apeliacinės
komisijos sudarymo ir
jos darbo reglamento
patvirtinimo
Išbrauktas. Rengėja – Renata Kilijonienė.
Dėl projekto „Skuodo
socialinis taksi“ finansavimo
Išbrauktas. Rengėjas – Gintas Andriekus.
Dėl nemokamo keleivių vežimo
reguliaraus vietinio (miesto
ir priemiestinio) susisiekimo
autobusų maršrutais Skuodo
rajone
Nepriimtas.
Rengėjai – Ignas Jonušas,
Vytautas Jautakis.
Dėl keleivių vežimo reguliariais
reisais vietinio susisiekimo
maršrutais tarifų peržiūrėjimo
Nepriimtas. Rengėja – Rasa Andriekienė.
Dėl nemokamo keleivių vežimo
reguliaraus vietinio (miesto
ir priemiestinio) susisiekimo
autobusų maršrutais Skuodo
rajone
Nepriimtas.
Rengėjai – Ignas Jonušas,
Vytautas Jautakis.
Dėl Skuodo rajono
savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos didžiausio
leistino valstybės tarnautojų
pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, skaičiaus nustatymo
Išbrauktas. Rengėja – Alina Beniušienė.
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Tarybos Narių, frakcijų raštu pateikti pareiškimai,
paklausimai
Dėl karantino sąlygų sušvelninimo
Skuodo rajone
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Reikalauta:
Skuodo rajono saivaldybės mero kreiptis į
Vyriausybę ir atitinkamas ministerijas su
motyvuotu prašymu leisti pradėti saugiai vykdyti
veiklas smulkiajam verslui Skuodo rajone (kirpyklų,
grožio salonų, ne maisto produktų prekybą
turguje, ne masito prekių prekybą mažose
parduotuvėse,
užtikrinant
saugų
pirkėjų
apsipirkimą).
Administracijos direktoriaus kiek įmanoma
taupyti biudžeto lėšas, peržiūrėti dirbančių
darbuotojų krūvius.
Dėl biudžeto lėšų ūkininkų
iniciatyvoms skatinti
Raštą pateikė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Skuodo skyriaus frakcija. Siūlyta
peržiūrėti Skuodo rajono savivaldybės 2021 m.
biudžeto projektą ir padidinti ūkininkų iniciatyvų
skatinimo programos lėšas iki ankstesnių metų
apimties.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento
koregavimo
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Prašyta
Skuodo rajono savivaldybės administracijos atlikti
Tarbos veiklos reglamento papildymą, parengiant
slapto balsavimo tvarką.
Dėl papildomų biudžeto lėšų
skyrimo ūkininkų iniciatyvoms
skatinti
Raštą pateikė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Skuodo skyriaus frakcija.
LR Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu
Nr. 196 „Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų
negautų pajamų padengimo“ Skuodo rajono
savivaldybei skirta 368 100 Eur negautoms
pajamoms padengti. Atsižvelgiant į tai, reikalauta
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tesėti pažadą į Skuodo rajono ūkininkų
skatinimo programą perkelti 36 810 Eur
(kaip buvo žadėta – 10 proc. nuo gautos
sumos).
Dėl Skuodo rajono
savivaldybės 2021 metų
biudžeto lėšų perskirstymo
Raštą pateikė
Tarybos opozicija.
Siūlyta atlikti pakeitimus:
Gabių vaikų ir mokinių ugdymui,
skatinimui ir rėmimui skirti 5 000 Eur
(buvo 3 000 Eur). Trūkstamus 2 000 Eur
skirti iš į rezervą atidėtų 368 100 Eur
sumos.
Iš į rezervą atidėtų 368 100 Eur sumos į
Skuodo rajono ūkininkų iniciatyvų
skatinimo programą perkelti 36 810 Eur
(kaip buvo žadėta – 10 proc. nuo gautos
sumos).
Programos 3.5.1.2 „Nevyriausybinių
organizacijų
rėmimas“
eilutei
„Bendruomenių, jaunimo ir suaugusių
švietimo projektų finansavimas“ skirti 15
000 Eur. Reikiamą sumą skirti iš į rezervą
atidėtų 368 100 Eur sumos.
2 programos 1 eilutei „Neformaliojo
vaikų švietimo programų vykdymas“
skirti 15 000 Eur. Reikiamą sumą skirti iš į
rezervą atidėtų 368 100 Eur sumos.
Skuodo rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto centrui Šaulių sporto
komplekso stogo remontui iš į rezervą
atidėtų 368 100 Eur sumos skirti 32 600
Eur.
Numatyti finansavimą 3 programos
sporto projektų finansavimui. Pagal
Vyriausybės atstovo reikalavimą, sporto
projektų finansavimui skirti 5 000 Eur.
Reikiamą sumą skirti iš į rezervą atidėtų
368 100 Eur sumos.
Papildyti savivaldybės biudžeto 5
programos „Tvarios aplikos apsaugos,
verslo ir žemės ūkio pletra“ 5.2.1.4 eilutės

Tarybos Narių, frakcijų raštu pateikti pareiškimai,
paklausimai
„Aplinkos
taršos
mažinimo
priemonių
įgyvendinimas“ numatytą sumą 100 000 Eur.
Lėšas skirti individualių buitinių nuotekų
tvarkymo sistemos įrenginių įsigijimo daliniam
kompensavimui (dabar eilutėje 7 000 Eur).
Reikiamą lėšų sumą – 50 000 Eur paimti iš 6.1.2
eilutės „Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose“ (iš
Skuodo miesto paplūdimui numatytų 95 100 Eur),
likusią 50 000 Eur sumą skirti iš į rezervą atidėtų
368 100 Eur sumos.
3.4.1.7 eilutėje „Jaunimo ir jaunų šeimų
motyvavimo programa“ numatyti 10 000 Eur
(dabar numatyta 1 000 Eur). Reikiamą sumą skirti
iš į rezervą atidėtų 368 100 Eur sumos.
Iš į rezervą atidėtų 368 100 Eur sumos numatyti
finansavimą Skuodo rajono kultūros centro 3-jų
įėjimo laiptų kapitaliniam remontui.
Dėl gauto anoniminio skundo
Raštą pateikė Tarybos narys Ignas Jonušas.
Prašyta išaiškinti, kokia situacija yra Skuode
Basanavičiaus g. 34. Minėta, kad toje teritorijoje
nėra palaikoma tvarka.
Dėl informacijos ir dokumentų
pateikimo
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Prašyta pateikti
informaciją, nuo kada UAB „Skuodo vandenys“
rinko mokestį už suvartotą vandenį iš Luknių kaimo
gyventojų, ir kokiu pagrindu tai buvo pradėta
daryti (įsakymas, spendimas ar pan.). Buvo būtina
pagrįsti mokesčio už sunaudotą vandenį rinkimo
iš Luknių kaimo gyventojų teisėtumą.
Dėl galimai skuodo rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus nustatytos tvarkos
pažeidimo
Raštą pateikė Tarybos narė, Etikos komisijos
pirmininkė Daiva Jonušienė. Prašyta pateikti
informaciją, kuo remiantis jaunieji krepšininkai
buvo apdovanoti išskirtine tvarka, iš kokių lėšų
buvo finansuojamas šventės organizavimas ir
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apdovanojimai, kaip išskirtinai bus
pagerbti kiti Skuodo rajono vaikai,
moksleiviai. Buvo klausiama, nuo kada
nebegalioja 2016 m. gruodžio 22 d.
Administracijos direktoriaus nustatyta
tvarka „Dėl Gabių vaikų ir mokinių
ugdymo skatinimo ir rėmimo priemonės
vykdymo ir finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Dėl nepatenkinamos
situacijos skuodo rajono
lopšeliuose-darželiuose
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Prašyta
atsakyti:
Kaip numatoma spręsti Mosėdžio ir
Ylakių vaikų lopšelių-darželių plėtros
klausimus? Kokios lėšos ir kokie darbai
numatyti atlikti 2021 m. ir kitais metais?
Kaip numatyta spręsti Skuodo vaikų
lopšelio-darželio renovacijos klausimą?
Skuodo vaikų lopšeliui-darželiui buvo
skirta apie 140 000 Eur daugiau nei 2020
m. Sakyta, kad lėšos reikalingos prisidėti
prie projekto, kurio metu bus renovuojami
įstaigos
pastatai.
Rekonstrukcija
neprasidėjo, todėl prašyta paaiškinti,
kokia situacija dėl darželio renovacijos,
kur panaudotos papildomai skirtos lėšos.
Dėl socialinio būsto
Raštą pateikė Tarybos narys Juozas
Vyšniauskas. Prašyta spręsti Skuodo
senamiestyje esančio socialinio būsto
vandens ir tualeto problemą, sakyta,
kad reikalinga Savivaldybės parama ir
pagalba.
Dėl motobolui skirtų lėšų
panaudojimo
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Prašyta
pateikti informaciją, kur panaudotos
2020 m. ir 2021 m. iš biudžeto Skuodo
motobolo klubui skirtos lėšos.

Tarybos Narių, frakcijų raštu pateikti pareiškimai,
paklausimai
Dėl klausimų susijusių su naujosios
bibliotekos statyba
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Prašyta
atsakyti į klausimus:
Kokia buvo pirminė bibliotekos statybos ir
įrengimo sąmata?
Kiek lėšų išleista per visą statybos laikotarpį iki
spalio 1 d.?
Kokia lėšų suma išleista statybinio broko
ištaisymui?
Kiek dar nuo spalio 1 d. reikės lėšų objektui
pilnai pabaigti?
Kokia lėšų suma numatyta naujosios
bibliotekos inventoriui ir kitai įrangai įsigyti?
Kada
planuojama
priduoti
objektą
eksploatacijai?
Dėl veiklų plano siekiant praplėsti
ylakių vaikų lopšelį-darželį
pateikimo
Raštą pateikė Tarybos opozicija. Pažymėta,
kad Savivaldybės vadovai patikino ir pažadėjo
gyventojams, kad bus pradėti projektavimo darbai
dėl Ylakių lopšelio-darželio praplėtimo į seniūnijai
priklausančias patalpas, o seniūnijai bus sukurtos
naujos darbo vietos. Prašyta patekti veiklos planą,
nurodant terminus ir numatomus finansnius
paskaičiavimus minėtiems darbams. Norėta, kad
būtų nurodytas planuojamas skirti finansavimas
iš 2022 m. biudžeto.
Dėl kontaktinio tarybos posėdžio
organizavimo
Raštą pateikė Tarybos nariai (Linas Mitkus,
Vytautas Būtė, Daiva Jonušienė, Vytautas
Jautakis, Zinaida Sendriūtė, Stasys Vainoras,
Rimantas Urniežis, Ignas Jonušas, Kazys Viršilas).
Atsižvelgdami į gerėjančią epidemiologinę
situaciją rajone ir į tai, kad LR galiojantys teisės
aktai nedraudžia organizuoti kontaktinių Tarybos
posėdžių bei siekiant tinkamai pagerbti priesaiką
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duodančius naujus Tarybos narius,
reikalauta lapkričio mėnesio posėdį
organizuoti kontaktiniu būdu. Prašyta
salę pritaikyti pagal reikalavimus.
Dėl kreipimosi į savivaldybių
asociaciją
Raštą pateikė Tarybos opozicija.
Prašyta inicijuoti kreipimąsi į Savialdybių
asociaciją dėl didesnio savarankiškumo
suteikimo savivaldybėms, nustatant
bazines šilumos kainas.
Dėl Vytauto jautakio
delegavimo į antikorupcijos
komisiją
Raštą pateikė Tarybos opozicijos
lyderis Ignas Jonušas. Skuodo rajono
savivaldybės tarybos opozicija pranešė,
kad į Antikorupcijos komisiją deleguoja
opozicijos Tarybos narį Vytautą Jautakį.
Prašyta parengti sprendimo projektą ir
pateikti svarstymui.

pasiūlymai, pastebėjimai, diskusijos, balsavimas

PASIŪLYMAI. Sausio mėn. posėdyje Daiva
Jonušienė buvo išsakiusi pastabą, kad parengus
Visuomenės sveikatos biuro ataskaitas turėtų būti
Tarybai pateikiami rekomendacijų įgyvendinimo
planai.
Kovo mėn. posėdyje Vytautas Būtė siūlė
Skuodo parke įrengti saulės energijos šviestuvus.
Kovo mėn. posėdyje Daiva Jonušienė buvo
išsakiusi siūlymą apsvarstyti galimybes sudaryti
sąlygas Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui
teikti ligonių pavežėjimo paslaugą iš gydymo
įstaigų ir nakties metu. Po kiek laiko, šis sprendimas
buvo patvirtintas Tarybos.
Balandžio mėn. posėdyje Daiva Jonušienė siūlė
peržiūrėti Skuodo logotipo naudojimo galimybes
verslininkams. Atsižvelgta į tai, kiek vėliau buvo
parengta ženklo naudojimo tvarka.
Dažnai sulaukta Zinaidos Sendriūtės ir Lino
Mitkaus siūlymų, paraginimų, kad būtų ieškoma
lėšų Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos stadionui ir
Sporto kompleksui atnaujinti.
Ignas Jonušas siūlė įrengti riboženklius
atvažiuojant iš visų pusių į miestą. Stasys Vainoras,
pritardamas sakė, kad būtų galima padaryti juos
vieningus su visoje Žemaitijoje esančių miestų
riboženkliais.
Opozicijos nariai dažnai išsakydavo pastabas,
kad per vėlai tikslinami sprendimo projektai.
Tikslinimai dažnai būna gaunami iš Vyriausybės
atstovų. Gavus pastabas, projektai tikslinami ir
perduodami tarybos nariams.

BALSAVIMAS. Sprendimai, kuriuos priimant
lemiamas balsas buvo mero (10 balsų buvo už, 10
Tarybos narių susilaikė):
Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų
biudžeto patvirtinimo.
Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir
mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
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BALSAVIMAS. Sprendimui „Dėl Skuodo
rajono savivaldybės administracijos
struktūros patvirtinimo“ pritarė 11
Tarybos narių, o kiti – balsuoti nesutiko.
Administracijos direktorius Žydrūnas
Ramanavičius nurodė, kad, daugėjant
savivaldybei
pavedamų
funkcijų,
nukenčia jų vykdymo kokybė. Įvertinus
susidariusią situaciją bei vykdant
teisės aktų reikalavimus kai kurioms
pareigybėms, teiktas šis sprendimo
projektas
naujai
Skuodo
rajono
savivaldybės administracijos struktūrai,
nekeičiant didžiausio leistino skaičiaus.
Minėta, kad šių pokyčių tikslas –
išgryninti funkcijas, subalansuoti darbo
krūvius, pagerinti darbo kokybę, sąlygas ir
darbo mikroklimatą, psichologinį klimatą.
Po struktūrinių pokyčių nustatytas etatų
skaičius liks, koks buvo, jis nesikeičia.
Papildomai iš biudžeto reikėtų apie 50
tūkst. eurų. Pabrėžta, kad Administracijoje
funkcijų nemažėja, jų nuolat vis daugiau
nuleidžiama iš ministerijų. Jis sakė, kad
didžioji dalis lėšų, numatytų struktūros
pokyčiams, reikalinga toms pareigybėms,
kurios privalomos pagal įstatymą.
Tarybos narys Ignas Jonušas sakė, kad
apie numatomus struktūros pokyčius
Savivaldybės administracijoje Tarybos
opozicija sužinojo tik prieš kelias dienas.
Klausta, kodėl nebuvo diskutuota su
opozicija, kas priėmė sprendimą keisti
struktūrą ir kam jis naudingas. Jis atkreipė
dėmesį, kad rajone mokymo įstaigų
mažėja, verslui dėmesys gerokai per
mažas, o Savivaldybės administracijoje
steigiami nauji etatai ir kuriami trys nauji
skyriai. Jis sakė, kad, atsiradus daugiau
vadovaujančias pareigas einančių žmonių,
darbų kokybė tik prastės. Jis klausė, ar
Savivaldybės administracijoje apskritai
kada buvo atliktas nepriklausomas
auditas, ir informavo, kad opozicija nei
balsavime, nei diskusijoje šiuo klausimu
nedalyvaus.

pasiūlymai, pastebėjimai, diskusijos, balsavimas
BALSAVIMAS. Spalio mėnesį vykusiame Tarybos
posėdyje Tarybos narys Liudvikas Žukauskas
siūlė atidėti tolesnėms diskusijoms darbotvarkėje
įtrauktus sprendimo projektus Nr. T10-184 „Dėl
nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio
(miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų
maršrutais Skuodo rajone“ ir sprendimo projektą
Nr. T10-185 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais
vietinio susisiekimo maršrutais tarifų peržiūrėjimo“.
Jis teigė, kad klausimai nėra iki galo išanalizuoti,
nėra pagrindimo detaliais skaičiavimais.
BALSAVIMO REZULTATAI DĖL PIRMOJO MINĖTO
SPRENDIMO PROJEKTO: Už sprendimo projekto
atidėjimą tolimesnėms diskusijoms balsavo 10
(dešimt), prieš – 10 (dešimt) Tarybos narių.
NUSPRĘSTA: Atidėti sprendimo projektą
Nr. T10-184 „Dėl nemokamo keleivių vežimo
reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio)
susisiekimo autobusų maršrutais Skuodo rajone“
svarstymą tolimesnėms diskusijoms.
BALSAVIMO REZULTATAI DĖL ANTROJO
SPRENDIMO PROJEKTO: Už sprendimo projekto
atidėjimą tolimesnėms diskusijoms balsavo 11
(vienuolika), prieš – 9 (devyni) Tarybos nariai.
NUSPRĘSTA: Atidėti sprendimo projektą Nr.
T10-185 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais
vietinio susisiekimo maršrutais tarifų peržiūrėjimo“
svarstymą tolimesnėms diskusijoms.
Tarybos narys Ignas Jonušas sakė, kad
komitetų posėdžiuose atidėtiems klausimams
buvo pritarta. Jis atsisakė dalyvauti balsavime dėl
kitų sprendimo projektų tvirtinimo.
Tarybos narė Daiva Jonušienė taip pat atsisakė
dalyvauti balsavime dėl kitų sprendimo projektų
tvirtinimo.
Tarybos narys Vytautas Jautakis sakė, kad
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai
taip pat atsisako dalyvauti balsavime dėl kitų
sprendimo projektų tvirtinimo.
Komitetų pirmininkai ir Tarybos nariai klausimų
ir pastabų dėl posėdžio darbotvarkės nepateikė.
Savivaldybės meras Petras Pušinskas kvietė
Tarybos narius balsuoti dėl naujai teikiamos
Tarybos posėdžio darbotvarkės, įtraukiant į ją
sprendimo projektus Nr. T10-185 „Dėl pavedimo
vykdyti funkcijas“ ir T10-186 „Dėl sutikimo perimti
19

valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“,
bei atidedant svarstymams sprendimo
projektus: Nr. T10-184 „Dėl nemokamo
keleivių vežimo reguliaraus vietinio
(miesto ir priemiestinio) susisiekimo
autobusų maršrutais Skuodo rajone“ ir Nr.
T10-185 „Dėl keleivių vežimo reguliariais
reisais vietinio susisiekimo maršrutais
tarifų peržiūrėjimo“.
BALSAVIMO
REZULTATAI:
Už
darbotvarkės patvirtinimą balsavo 10
(dešimt) Tarybos narių, prieš – 7 (septyni),
susilaikė – 3 (trys) Tarybos nariai (priedas
Nr. 2).
KONTROLĖ. LR vietos savivaldos
įstatyme nustatyta, kad Savivaldybės
kontrolės ir audito funkcijoms įgyvendinti
savivaldybės taryba steigia juridinį asmenį
– savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą
(LR VSĮ 27 str. 2 d.) Šio subjekto pagrindinis
tikslas yra prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas
ir naudojamas savivaldybės turtas bei
patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas savivaldybės
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai (LR VSĮ 3 str. 4 d.). Visos funkcijos,
kurios priskiriamos savivaldybių kontrolės
ir audito tarnyboms, nustatytos LR VSĮ 27
str. 1 d.
Pažymima, kad Skuodo rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
yra savarankiškas juridinis asmuo, kuris
kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito
Savivaldybės
tarybai
Reglamento
nustatyta tvarka, o savo veiklą organizuoja
pagal patvirtintą veiklos planą, kuris yra
derinamas su Kontrolės komitetu.

Kontrolės Komitetas
Kontrolės komiteto sudėtis:

Pirmininkas – Stasys Vainoras.
Pavaduotoja – Daiva Budrienė.
Nariai:
Linas Mitkus;
Juozas Vyšniauskas;

Posėdžių
metu
buvo
svarstomi
veiklos programoje numatyti klausimai:
Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų
veiklos plano vykdymo svarstymas, atliktų
auditų rezultatų, pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo aptarimas, Kontrolės ir
audito tarnybos ateinančių metų veiklos
planui vykdyti reikalingų asignavimų
įvertinimas, susipažinimas su Savivaldybės
administracijos Centralizuoto vidaus audito
tarnybos atliktais auditais, Kontrolės ir
audito tarnybos veiklos 2021 metų plano
keitimo, 2022 metų plano bei 2020 m.
veiklos ataskaitos svarstymas ir kt.

Zinaida Sendriūtė (nuo 2021-07-29).

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko penki
Kontrolės komiteto posėdžiai (4 nuotoliniai,
vienas kontaktinis).
Kiekviename komiteto posėdyje buvo
svarstomi Kontrolės ir audito tarnybos atliktų
auditų rezultatai. Pagrindinės atliktų auditų
temos: Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio teisingumo vertinimas, savivaldybės
biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo
vertinimas,
viešosios
įstaigos
Skuodo
pirminės sveikatos priežiūros centro veikla,
nekilnojamojo turto valdymo vertinimas ir
kt. Taip pat buvo nagrinėjamos pagrindinės
Savivaldybės administracijos bei kitų įstaigų
veiklos problemos, subjektams pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
procesas,
aptariama Centralizuoto vidaus audito tarnybos
2021 m. veikla bei ateinančių metų planuojami
auditai ir patikrinimai.
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Buvo apsvarstytas Kontrolės ir audito
tarnybos veiklos 2022 metų plano
projektas. Išklausius, kokiuose subjektuose
ir kokiose srityse yra numatomi auditai ir
patikrinimai, planui buvo pritarta.

savivaldybės tarybos etikos komisija
Etikos komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Jonušienė, Skuodo rajono
savivaldybės tarybos narė.
Nariai:
Lijana
Beinoraitė
–
Skuodo
krašto
bendruomenės pirmininkė (asmeniui sutikus);
Ona Būdė – Mosėdžio seniūnijos Šilalės
seniūnaitijos seniūnaitė (asmeniui sutikus);
Indrė Stasiulienė – Skuodo rajono savivaldybės
administracijos Teisės, personalo ir dokumentų
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Bronislovas Stasiulis – Skuodo rajono
savivaldybės tarybos narys;
Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės
tarybos narys.
Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu,
Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės
tarybos narių veiklą.
Etikos komisijos uždavinys – įgyvendinti
konstitucinį
valdžios
įstaigų
tarnavimo
žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą,
didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybių
institucijomis, skatinti Savivaldybės tarybos
narių atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę
visuomenei.
2021 m. komisija turėjo 14 posėdžių, iš jų vienas
vyko kontaktiniu būdu, visi kiti buvo nuotoliniai.
Viename posėdyje buvo svarstomas tarybos nario
nedalyvavimas 3 (trijuose) Tarybos posėdžiuose
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iš eilės nepateikiant pateisinamos
priežasties. Posėdžio metu nuspręsta
įpareigoti Savivaldybės tarybos narį
išsamiai susipažinti su Tarybos veiklos
reglamentu,
ypač Tarybos
nario
pareigomis, ir Valstybės politiko elgesio
kodeksu bei laikytis jų nuostatų.
Etikos komisija viename iš posėdžių
svarstė ir Tarybos nario, galimai
pažeidusio LR valstybės politikų elgesio
kodeksą, elgesį. Posėdžio metu kartu su
dėl nusižengimo kaltinamu Tarybos nariu
buvo aptarti Valstybės politikų elgesio
principai. Priimtas sprendimas įpareigoti
nusižengusį Tarybos narį viešai atsiprašyti
kolegos.
Etikos komisija buvo gavusi raštą
dėl
Administracijos
direktoriaus
komentaro socialiniame tinkle, tačiau
rašto nesvarstė, kadangi Etikos komisija
prižiūri tik Tarybos narių veiklą ir elgesį,
Administracijos direktorius pavaldus
tiesiogiai Savivaldybės merui, jam ir buvo
persiųstas raštas.
Likusių posėdžių metu apsvarstyti
visi Tarybos posėdžiuose svarstomi
sprendimų
projektai,
teikiamos
asmeninės rekomendacijos Tarybos
nariams įvertinti savo viešuosius ir
privačius interesus dėl galimų interesų
konfliktų. Komisija posėdžių metu
išskyrė 33 sprendimų projektus, kurie
galimai galėjo kelti viešuosius ir privačius
interesus kai kuriems Tarybos nariams.
Posėdžių metu vykdyta viešųjų ir
privačių interesų derinimo stebėsena.

savivaldybės tarybos ANTIKORUPCIJOS KOMISIJa
Antikorupcijos komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Vytautas Jautakis, Skuodo rajono
savivaldybės tarybos narys.
Pirmininko pavaduotojas – Virgilijus Pajarskas,
Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
Nariai:
Vygintas Liaučys – Skuodo rajono savivaldybės
administracijos vyriausiasis specialistas;
Regina Ramanauskienė – Krakių bendruomenės
pirmininkė;
Algimantas Skara – Mosėdžio seniūnijos
Kęstučio seniūnaitijos seniūnaitis.
Antikorupcijos komisija yra nuolatinė Tarybos
komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui.
Antikorupcijos komisijos pirmininku mero teikimu
paskirtas Skuodo rajono savivaldybės tarybos
narys Kazys Viršilas.
Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal
kompetenciją koordinuoti savivaldybės politikos
įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje,
išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis
nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias
korupcijos prevencijos veiksmingumą.
Per 2021 metus Antikorupcijos komisija
reglamento nustatyta tvarka ir savo iniciatyva
atliko 38 Savivaldybės parengtų teisės aktų
projektų antikorupcinius vertinimus. Atliekant
teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus
aptikti neatitikimai pataisyti.
Per 2021 metus į Specialiųjų tyrimų tarnybą
buvo kreiptasi dėl 5 asmenų, pretenduojančių
eiti vadovaujamas pareigas Savivaldybėje arba
Savivaldybės įstaigose.
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Skuodo
rajono
savivaldybėje
Antikorupcijos komisija ir toliau sieks
vykdyti korupcijos prevencijos politiką,
plėtoti prevencijos priemonių sistemą,
skatinti bendradarbiavimą su visuomene
korupcijos prevencijos srityje, kad kuo
daugiau rajono gyventojų įsitrauktų į
antikorupcinę veiklą.

savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
Bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis:

Pirmininkas – Bronislovas Anužis, Savivaldybės
tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų
komiteto pirmininkas.
Nariai:
Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės
mero pavaduotoja;
Jolanta Ažondenienė – Skuodo krašto
bendruomenės atstovė;
Vilius Lukas – VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos
priežiūros centro šeimos gydytojas;
Paulius Poškys – Savivaldybės administracijos
savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);
Živilė Rancienė – Skuodo rajono Ylakių
seniūnijos kaimų bendruomenės atstovė;
Lina Tiškuvienė – Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono
policijos komisariato veiklos skyriaus specialistė;
Vilija Vaškienė – Skuodo vietos veiklos grupės
pirmininkė;
Algimantas Želvys – Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Skuodo valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas.
Tarybos nariai koordinavo savivaldybės
teritorijoje sveikatos ugdymo, visuomenės
sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų
profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
Svarstė Skuodo rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos
prioritetines kryptis, lėšų naudojimo prioritetus.
Iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos 2021 m. skirta:
Barstyčių vaikų globos namams 1 020 Eur,
priemonei – „Psichikos sveikatos stiprinimas
(smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė
sveikata, priklausomybių prevencija)“ – įgyvendinti.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai 2 815
Eur, priemonei – Liaudies medicinos pritaikymas ir
panaudojimas sergant užkrečiamosiomis ligomis
„Atrask žolynų paslaptis“ įgyvendinti.
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Skuodo rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto centrui
2 077
Eur, priemonei – „Fizinio aktyvumo
propagavimas ir sveikatos stiprinimas“ –
įgyvendinti.
Šios tarybos pirmininko Bronislovo
Anužio iniciatyva rugsėjo 16 d.
Skuodo rajone apsilankė Kelmės
rajono savivaldybės tarybos socialinių
reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto
nariai, lydimi šio komiteto pirmininko
Stasio Lekšo, bei Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos Danutės Laivienės. Taip
pat susitikime dalyvavo Liolių socialinės
globos namų direktorius Erminijus
Simonavičius. Buvo domimasi rajono
socialinėmis įstaigomis, jų darbu, darbo
sąlygomis. Susitikimo metu aplankyti
Ylakių globos namai, Skuodo rajono
paslaugų šeimai centras.
Vėliau Mosėdyje su Kelmės delegacija
ir Skuodo rajono savivaldybės meru Petru
Pušinsku ir Mosėdžio PSPC direktoriumi
Viliumi Luku diskutavome apie sveikatos
problemas, darbus Mosėdžio apylinkėje.
Buvo nuspręsta, kai tik leis sąlygos,
bendradarbiavimas bus pratęstas Kelmės
rajone.

Mero institucija – atvira visuomenei
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras
Pušinskas, siekdamas veiklos skaidrumo,
betarpiško ryšio su rajono gyventojais, nuolat
reaguoja į gyventojų pastebėjimus, išklauso jų
pozicijas įvairiais klausimais, nagrinėja prašymus.
Praėjusiais metais dėl epidemiologinės situacijos
labiau buvo bendraujama socialiniuose tinkluose,
elektroniniu paštu, telefonu.
2021 m. Skuodo rajono savivaldybės meras
Lietuvos Respublikai ir Klaipėdos regionui
atstovavo:
INTERREG Pietų Baltijos
bendradarbiavimo abipus sienos
programos darbo grupėje.
2021 m. Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas pirmininkavo:
Lietuvos
savivaldybių
asociacijos
socialinių reikalų komitetui;
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
visuotiniam dalyvių susirinkimui;
Skuodo rajono savivaldybės strateginio
planavimo komisijai;
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
reglamento komisijai.
2021 m. Skuodo rajono savivaldybės meras
Skuodo rajonui atstovavo:
Klaipėdos regiono plėtros taryboje;
Klaipėdos regiono integruotų teritorijų
vystymo programų įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupėje;
asociacijoje „Klaipėdos regionas“.
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2021 m. meras Petras
Pušinskas klausimus sprendė
su 392 gyventojais.
Skuodo rajono savivaldybės meras
sprendimus įformina potvarkiais. Pagal
teisės aktų suteiktą kompetenciją
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras
Pušinskas 2021 metais pasirašė 125
potvarkius:

39
veiklos organizavimo
klausimais potvarkiai

65
potvarkiai dėl
priėmimo į pareigas,
perkėlimo, atleidimo
iš pareigų, darbo
užmokesčio, atostogų
vaikui prižiūrėti,
tėvystės atostogų

21
potvarkis atostogų,
komandiruočių,
papildomų poilsio
dienų ir sutrumpinto
darbo laiko klausimais

HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 2021 METAIS
2020 m. Savivaldybės veikla planuota ir vykdyta vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės
2020–2025 m. strateginiame plėtros plane numatytais prioritetais: ekonomikos ir konkurencingumo
plėtra; patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka; efektyvus valdymas.
Šio plėtros plano sprendinių įgyvendinimas detalizuotas Skuodo rajono savivaldybės 2021–
2024 m. strateginiame veiklos plane.
2020 m. horizontalieji prioritetai buvo verslumo skatinimas, aplinkosaugos idėjų propagavimas,
turizmo skatinimas bei patrauklių sąlygų jaunimui ir jaunoms šeimoms kūrimas.
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HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 2021 METAIS

2021 m. įvyko 7 Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komsijos posėdžiai.
Komisijos narių dalyvavimas posėdžiuose 2021 m.
Tarybos nariai

Iš viso praleistų posėdžių

Posėdžių lankomumas, proc.

skaičius

išraiška

Petras Pušinskas

1

86 proc.

Daiva Budrienė

–

100 proc.

Bronislovas Anužis		

–

100 proc.

Ignas Jonušas		

1

86 proc.

Kęstutis Sakalauskas	

2

71 proc.

Kazys Viršilas

2

71 proc.

Algerdas rozga

1

86 proc.

Stasys vainoras

1

86 proc.

Stanislovas martinkus

2

71 proc.
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DARBAI, aTSINAUJINIMAS
Užsitęsusios
naujojo
Skuodo
rajono
savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos
pastato statybos 2021 m. gerokai įsibėgėjo.
Tikimasi, kad galutinius rezultatus matysime jau
2022 m. Statybos darbais ypatingai rūpinosi ne
tik Savivaldybės administracija, bet ir visi Tarybos
nariai. Statybos procesą stebėjo tiek pozicija, tiek
opozicija, ne kartą darbai aptarti institucijose,
kalbėtasi, tartasi su darbų vykdytojais.
Dabar dar liko bibliotekos pastato
baigiamieji vidaus apdailos darbai, elektros,
ryšių,
signalizacijos
tinklų
baigiamieji
montavimo darbai, vykdomi inžinerinių
sistemų pajungimo, jų derinimo darbai.
Bus atlikti inžinerinių sistemų bandymai,
matavimai. Būtina baigti dokumentacijos
rengimą, dokumentacija turės būti pateikta
statybos užbaigimo komisijai.
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DARBAI, aTSINAUJINIMAS
2021 m. pradėtas iš pagrindų tvarkyti Skuodo
miesto paplūdimys. Dalis darbų, kaip ir buvo
planuota, bus pabaigta 2022 m. Tiesa, šio
projekto darbus irgi ypatingai stebėjo visi Tarybos
nariai, teiktos pastabos dėl būtinybės darbus
vykdyti greičiau. Skuodo rajono savivaldybės
taryba I etapo darbams atlikti skyrė 114 900 Eur.
Papildomai 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T9132 II ir III etapų darbams atlikti dar skirta 165 000
Eur.
Užbaigti apatinės terasos, pergolės terasos
statybos darbai, paklotos trinkelės, vykdyti vejų
atstatymo ir užsėjimo žole darbai, pasodinti
želdiniai, atlikti pliažo iš smėlio dangos įrengimo
darbai, paviršinių nuotekų surinkimo ir drenažo
įrengimo darbai, paklota automobilių stovėjimo
aikštelės asfalto danga, įrengtas metalinis
pandusas žmonėms su negalia, įrengti treniruoklių
aikštelės pagrindai, įrengti viešojo tualeto pamatai
ir pagrindas, privesti inžineriniai tinklai, įrengtas
katerių, valčių nuleidimo į vandenį takas, įsigyti
įrenginiai (priekaba, el. gervė). Įrengtas pontoninis
lieptas, atlikti senojo pontoninio liepto tvirtinimo
dabai, pastatytas konteinerinis tualetas.
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Kitais metais numatoma užbaigti
teritorijos sutvarkymo ir apsėjimo žole
darbus, pakrantės tvirtinimo akmenimis
darbus, įrengti treniruoklių aikštelės gumos
granulių dangą, sumontuoti treniruoklius.

dARBAI, ATSINAUJINIMAS
2021 m. vykdyti intensyvūs Mosėdžio miestelio pietrytinėje dalyje suformuotos pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos sutvarkymo darbai. Įrengti buitinių nuotekų tinklai, šviesolaidinio
ryšio prieigos. Gautas papildomas finansavimas iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijos 209 995,92 Eur, todėl atliktas Liepų g. kapitalinis remontas. Įrengta asfalto danga,
automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti grioviai, atnaujintas gatvės apšvietimas.
Prasidėjus darbams šioje teritorijoje su dviem didžiausiomis toje zonoje veikiančiomis verslo
įmonėmis UAB „Deltrian“ ir UAB „Mittet“ pasirašyti ketinimų protokolai dėl naujų vietų įsteigimo
ir investicijų.

29

dARBAI, ATSINAUJINIMAS
Gaisrinis automobilis nupirktas Barstyčių ugniagesių komandai. Ugniagesiai į gaisrus ir kitas
nelaimes skubės naujai gautu naudotu, bet puikios būklės 1996 metų gaisriniu automobiliu
„Mercedes-Benz“. Automobilis nupirktas už 48 000 Eur Vokietijoje. Jo įsigijimui lėšas skyrė Skuodo
rajono savivaldybės taryba.
Naujasis gaisrinės automobilis visiškai sukomplektuotas. Senasis automobilis talpino 1,8
kub. m vandens, naujasis talpina 3,5 kub. m. Rida nedidelė – tik 23 tūkst. kilometrų. Gaisrinio
automobilio siurblio našumas – 50 litrų vandens per sekundę. Papildomai už 4 010 Eur pirkta
gaisrinio automobilio įranga bei už 1 062 Eur buvo rekonstruoti pakeliami vartai. Gaisrinio
automobilio įranga ir vartų rekonstravimo darbai nupirkti iš Skuodo rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos lėšų.
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gYVENTOJAMS SVARBŪS KLAUSIMAI SPRĘSTI SU ĮVAIRIŲ
INSTITUCIJŲ ATATOVAIS
Susitikimuose su Aplinkos ministerijos
atstovais spręsti reikalai, aptartos temos:
Skuodo vaikų lopšelio-darželio korpuso
„Saulutė“ pastato renovacija;
vandentvarka ir geriamojo vandens
tiekimas kaimiškose vietovėse;
atliekų tvarkymo kainos;
prisijungimas prie centralizuotų nuotekų
tinklų;
paukščių (gervių, žąsų) daroma žala žemės
ūkio kultūroms;
bebrų daroma žala melioracijos įrenginiams;
daugiabučių namų renovacija;
Lietuvos žaliasis kursas;
apleistų teritorijų tvarkymas.

Susitikimuose su Energetikos ministerija
spręsti reikalai, aptartos temos:
elektromobilių aikštelių įrengimas rajone;
elektros
pralaidumo
padidinimas,
reikalingas vėjo ir saulės elektrinėms;
suskystintų naftos dujų (SND) balionų
daugiabučiuose namuose atsisakymas.
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Susitikimuose su Susisiekimo ministerijos
atstovais spręsti reikalai, aptartos temos:
maršruto Skuodas–Vilnius galimybė
(keleiviai iki Plungės vyktų autobusu, o
toliau traukiniu);
geležinkelio nuo Darbėnų iki Skuodo
atnaujinimas;
kelių priežiūros programos
finansavimas vietinės reikšmės keliams
tvarkyti;
žvyrkelių asfaltavimas.

Susitikimuose su Sveikatos apsaugos
ministerijos atstovais spręsti reikalai,
aptartos temos:
rajono sveikatos priežiūros įstaigų
tinklo pertvarka;
greitosios medicinos pagalbos
finansavimas;
skubi pirmoji pagalba;
šeimos gydytojų trūkumas, dideli
šeimos gydytojų darbo krūviai;
koronavirusas, vakcinacija.

gYVENTOJAMS SVARBŪS KLAUSIMAI SPRĘSTI SU ĮVAIRIŲ
INSTITUCIJŲ ATATOVAIS
Susitikimuose su Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos atstovais spręsti reikalai, aptartos
temos:
verslo sąlygų švelninimas, atlaisvinimas,
esant geresnei epidemiologinei situacijai;
verslui palankios aplinkos kūrimas;
ekonomikos plėtros ir konkurencingumo
didinimas;
verslumo skatinimas.

Susitikimuose su Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos atstovais spręsti
reikalai, aptartos temos:
švietimo sistemos pertvarkos;
Skuodo Pranciškaus Žadeikio
gimnazijos
stadiono
atnaujinimo
finansavimas;
vaikų lopšelių-darželių patalpos;
neformalusis švietimas.

Susitikimuose su Finansų ministerijos
atstovais spręsti reikalai, aptartos temos:
savivaldybės biudžetas;
strukturinių fondų lėšos;
ES fondų investicijų programų naujojo
laikotarpio finansavimas;
funkcinės zonos.
Susitikimuose su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovais spręsti reikalai,
aptartos temos:
socialinių paslaugų teikimas rajone;
užimtumo programos finansavimas;
Barstyčių vaikų globos namų likimas nuo
2024 m.;
subsidijų skyrimas jaunoms šeimoms;
bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis
organizacijomis;
neįgaliųjų integracija.
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Susitikimuose
su
Teisingumo
ministerijos atstovais spręsti reikalai,
aptartos temos:
apylinkių teismų optimizavimas;
žmogaus teisių apsauga;
reglamentavimo iššūkiai.

gYVENTOJAMS SVARBŪS KLAUSIMAI SPRĘSTI SU ĮVAIRIŲ
INSTITUCIJŲ ATATOVAIS
Susitikimuose su Žemės ūkio ministerijos
atstovais spręsti reikalai, aptartos temos:
smulkiųjų ūkių ir ekologinių ūkių plėtra;
trumposios maisto tiekimo grandinės;
ūkių modernizavimas pagal projektus;
pieno, gyvulininkystės sektorių ateitis;
medžioklės įstatymo pakeitimai;
melioracijos griovių priežiūra.

Susitikimuose su Lietuvos automobilių kelių
direkcijos atstovais spręsti reikalai, aptartos
temos:
Skuodo rajono kelių būklė, prioritetiniai
keliai;
Skuodo miesto Vilniaus g. asfalto dangos
atnaujinimas;
šaligatvis, vedantis į Lenkimų poilsiavietę;
dviračių tako įrengimas nuo išvažiavimo iš
Skuodo iki Didžiųjų Rūšupių;
žvirkelių asfaltavimas;
tam tikrų kelių perdavimas Savivaldybės
nuosavybėn.

Susitikime su Lietuvos geologijos tarnybos
atstovais spręstas geriamojo vandens tiekimo
kaimiškose vietovėse klausimas.
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Susitikimuose su Viešųjų investicijų plėtros
agentūros atstovais aptartos Skuodo lopšeliodarželio pastato atnaujinimo finansavimo
galimybės.
Pagal Skuodo lopšelio-darželio pastato
atnaujinimo investicinį planą Savivaldybei
rekomenduota diegti 3-ąjį energijos taupymo
priemonių paketą.

Susitikime su LR Seimo Sveikatos reikalų
komiteto atstovais spręsti reikalai, aptartos
temos:
nepakankamas greitosios medicinos
pagalbos finansavimas;
skubios pirmosios pagalbos teikimas;
šeimos gydytojų pritraukimas.

Susitikimai, pasitarimai Savivaldybėje
Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Pokalbio su
Ministre Pirmininke savivaldybėje metu, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai, o nuotoliniu
būdu ir Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, Savivaldybės
administracijos specialistai, seniūnai, medicinos darbuotojų bendruomenė, švietimo, socialinių
ir kitų rajono įstaigų atstovai, buvo aptarta skiepijimosi proceso eiga, iššūkiai ir perspektyvos.
Vėliau buvo lankomasi Skuodo PSPC vakcinacijos centre.
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Susitikimai, pasitarimai Savivaldybėje
Savivaldybėje lankėsi Policijos generalinis
komisaras Renatas Požėla, Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato ir Skuodo rajono
policijos komisariato vadovai. Susitikimo metu
akcentuota bendradarbiavimo svarba. Aptartas
Lietuvos policijos reformos klausimas, minėta, kad
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prie Klaipėdoje esančio padalinio bus
prijungtas Tauragės padalinys. Svečiai
domėjosi, kokios naujovės, kokie darbai
rajone vyksta. Pasidžiaugta, kad čia vienas
saugiausių rajonų.

Susitikimai, pasitarimai Savivaldybėje
Liepos 22 d. Skuodo rajono savivaldybėje
lankėsi sveikatos apsaugos ministras Arūnas
Dulkys.
Savivaldybėje vykusio susitikimo metu kalbėta
apie vakcinacijos eigą Skuodo rajone. Aptartos
testavimo galimybės. Ministras informuotas apie
priemones, kurios rajone pasitelkiamos, skatinant
skiepytis nuo COVID-19 ligos.
Ministrui
išsakytas
rajono
gyventojų
susirūpinimas dėl Respublikinės Klaipėdos
ligoninės Skuodo filiale nevykdomos skubios
pagalbos ir reanimacijos skyrių veiklos.
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Pateikta informacija, kad reikalingas
didesnis finansavimas, siekiant stiprinti
greitąją medicinos pagalbą rajone.
Po susitikimo ministras A. Dulkys,
Savivaldybės meras Petras Pušinskas ir
Seimo narys Antanas Vinkus apsilankė
vakcinacijos centre, esančiame Skuodo
pirminės sveikatos priežiūros centre.
Čia pabendrauta su įstaigos vadovu,
darbuotojais. Jiems visiems padėkota už
reikšmingą ir nelengvą darbą.

Susitikimai, pasitarimai Savivaldybėje
Lapkritį Skuode lankėsi Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika
Navickienė su komanda. Oficialus vizitas pradėtas
susitikimu Savivaldybėje. Ministrė domėjosi
Skuodo rajono žmonėms teikiama socialine
pagalba, esama situacija, aptarė valstybės ir
savivaldybės pastangas dirbant su socialiai
pažeidžiamomis grupėmis.

Mero iniciatyva Savivaldybėje lankėsi Kultūros
paveldo departamento Klaipėdos skyriaus
atstovai. Norėta sulaukti konkrečių atsakymų dėl
Mosėdžio piliakalnio, kultūros paveldo teritorijoje
esančio pastato, kuris dabar nenaudojamas,
atnaujinimo galimybių. Siekta išsiaiškinti, kokių
leidimų ir derinimų reikėtų, kad būtų galima
inicijuoti darbus.
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Kartu su susitikimo dalyviais
ieškota kompromiso dėl Barstyčių
vaikų globos namų likimo, diskutuota
apie Užimtumo programos galimybes,
keltas klausimas, kaip būtų galima
įdarbinti daugiau žmonių viešųjų
erdvių tvarkymui. Ypatingai paragintos
bendruomenės aktyviai dalyvauti
projektinėse veiklose.

Skuodo rajono atstovavimas
Spalį Mosėdžio seniūnijoje įvyko Klaipėdos
regiono plėtros tarybos visuotinis narių
susirinkimas. Jame dalyvavo Klaipėdos regiono
savivaldybių merai, savivaldybių tarybų deleguoti
nariai. Šiame susirinkime taip pat sulaukta garbių
svečių – Vidaus reikalų viceministro Arnoldo
Abramavičiaus, Vidaus reikalų ministerijos
Regioninės politikos grupės vadovės Rasos
Tamulevičiūtės, Seimo nario Antano Vinkaus.
Susitikimo metu plačiai pristatytos
regioninio
planavimo
perspektyvos.
Diskutuota apie funkcinių zonų veikimo
principus, priemones.

Lapkritį įvyko nuotolinis Lietuvos savivaldybių
asociacijos Socialinių reikalų komiteto posėdis,
kuriam pirmą kartą Savivaldybės meras
pirmininkavo. Posėdžio pradžioje prisistatė visi
komiteto nariai, pakalbėjo, kokių tikslų siekia,
kokių turi lūkesčių. Vėliau kalbėta apie energetinio
skurdo problemą ir savivaldybių vaidmenį,
ieškant sprendimų. Svarbu sumažinti energijos
nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių. Pabrėžta
informacijos sklaidos gyventojams reikšmė apie
energinio efektyvumo priemones. Po šio klausimo,
pradėta gvildenti asmeninio asistento pagalbos
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organizavimo savivaldybėse tema. Bus
prašoma sprendimų. Aptarti trikdžiai ir
geroji patirtis. Šioje srityje neramumų
kelia finansavimas. Nutarta parengti
klausimyną savivaldybėms, kurios turės
pateikti informaciją apie minėtos pagalbos
organizavimo praktikas, pagal apklausos
duomenis bus parašytas raštas, kuriame
planuojama
išdėstyti
problematiką,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Bus prašoma sprendimų.

Skuodo rajono atstovavimas
Septynios Klaipėdos regiono savivaldybės
susivienijo ir patvirtino Klaipėdos regiono
specializacijos strategiją, pagal kurią plėtos
regiono ekonomiką iki 2030 metų. Tai pirmoji
tokia regiono specializacijos strategija Lietuvoje,
kuri nustato, kuriomis kryptimis ir pagal kokius
prioritetus bus skatinamos investicijos šių
savivaldybių teritorijose.

Nuotoliniu būdu Lietuvos surengtame
Lietuvos
ir
Latvijos
tarpvyriausybinės
bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje
aptarti abiem šalims aktualūs bendradarbiavimo
klausimai – migracija, susisiekimas, civilinė
sauga, regioninis bendradarbiavimas.
Posėdžio metu taip pat kalbėta apie
bendradarbiavimą susisiekimo ir transporto
srityje, aptartas poreikis rekonstruoti abiem
valstybėms svarbius regioninius kelius.
Posėdyje meras Petras Pušinskas pristatė
klausimą dėl Skuodas–Priekulė kelio remonto.
Laukiama atsakymo iš Latvijos pusės.
Taujėnuose vykusiame metiniame LSA narių
suvažiavime dalyvavo Savivaldybės meras Petras
Pušinskas ir Tarybos nariai Kazys Viršilas ir Juozas
Vyšniauskas. Pandemijos valdymas, savivaldybių
finansinio
savarankiškumo
stiprinimas,
lankstesnės galimybės skolintis investicijoms,
diskusijos dėl tiesioginių merų rinkimų – tokius
svarbiausius pastarųjų metų savivaldos iššūkius
įvardino Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovai.
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Regiono partneriai susitarė dėl penkių
pagrindinių specializacijos krypčių:
• jūrinės ekonomikos stiprinimas;
• bioekonomika;
• darnus jūrinis ir pakrančių
turizmas;
• pažangios pramonės plėtra;
• paslaugų ekonomikos plėtra.

Barstyčiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė.
Atstovavimas, reprezentacija
2021-ieji paženklinti ypatingu įvykiu, Barstyčiai visus metus
puošėsi Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardu. Barstytiškiai
šį vardą užtikrintai pateisino, miestelis sužibėjo, išryškėjo jo ir
apylinkių identitetas. Išpuoselėta aplinka pritraukė tiek turistų,
kiek čia dar niekas nebuvo matęs.
Barstyčiuose būta net 27 įvairaus pobūdžio reginiai: nuo
mitologinių skulptūrų, simbolių atsiradimo, rekordų pasiekimo iki
kūrybinių dirbtuvių, renginių, parodų, mugių organizavimo.
Projekto įgyvendinimo suma – 27 000 Eur, iš jų Skuodo rajono
savivaldybės administracija skyrė 9 000 Eur, o iš projektinių fondų
ir rėmėjų buvo surinkta dar 18 000 eurų.

Barstyčių
kaimų
bendruomenės
narius
skatino
ir
vienijo
bendruomenės pirmininkė
Ramunė Petreikienė.

Dėl geriausių rezultatų susitelkę dirbo Barstyčių kaimų
bendruomenės nariai.

Barstyčių kaimų bendruomenės iniciatyvas visada labai palaikė
Skuodo rajono savivaldybės vadovai.
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Barstyčių
kaimų
bendruomenės iniciatyvos
nuskambėjo ir televizijoje.

Barstyčiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė.
Atstovavimas, reprezentacija
Karantinas stipriai diktavo savo sąlygas. Organizuoti didelių renginių nebuvo galimybių,
todėl labai orientuotasi į miestelio puošimą. Didžiulio susidomėjimo sulaukė balandžio 10
d. Barstyčiuose atidengtos Mažosios kultūros sostinės Klaipėdos apskrityje renginių ciklo
„Mitologijos ženklai Barstyčių žemėje“ skulptūros-simboliai: velnias, laumė ir ragana. Skulptūras
sukūrė kraštiečių – Antano Jankausko, Augustino Kluodos, Lino Nikarto – rankos. Po šių simbolių
atsiradimo miestelyje, pastebėtas didelis čia apsilankančių turistų skaičius.

Taip pat įvažiavimai į Barstyčius papuošti Mažosios kultūros sostinės vėliavomis, pagrindinių
gatvių gyvenamųjų namų ir įstaigų langai papuošti verpstėmis su užrašu „Barstyčiai – Mažoji
kultūros sostinė 2021“. Kiek vėliau, miestelis papuoštas kitomis mitologinėmis puošmenomis:
paslaptingaisiais vorais, magiškomis katėmis, laumžirgiais, žuvytėmis, medžių veidais. Vasarą
atidengti vardiniai suoliukai, skirti nusipelniusiems, žymiausiems Barstyčių krašto žmonėms, ir
pastatyti Barstyčių seniūnijos kaimams pažymėti skirti akmenys.
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Barstyčiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė.
Atstovavimas, reprezentacija
Be to, barstytiškiai organizavo interaktyvią kelionę „Pamatyk, Pajausk, Išgirsk“. Ją išbandyti
kvietė keliautojus. Čia kiekvieną atvykusį su kelionės sąlygomis ir kelionei reikalingais elementais
pasitiko didžiulis stendas miestelio centre. Kelionę sudarė net 7 objektai ir 4 paslaptingos istorijos.
Nors daug padaryta, tačiau pats ryškiausias momentas – per Žolines pasiekti ilgiausios ir
plačiausios juostos rekordai. Į vieną visumą sudėjus gėles, sodo, daržo ir miško gėrybes, sukurta
ilgiausia ir plačiausia Laumės juosta. Juostos ilgis siekė net 1 km 74 m, plotis 30–40 cm. Juostos
pasižiūrėti prieš Žolines ir per Žolines atvyko taip pat rekordinis skaičius žmonių. Patys barstytiškiai
visi kaip susitarę kartojo, kad tiek į miestelį atvykstančių žmonių dar nėra matę.
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gYVENTOJŲ SKATINIMUI SKITOS PROGRAMOS
Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų
biudžete verslumo iniciatyvų skatinimo programai
buvo skirta

39 400 Eur

iš jų 36 020 Eur teko verslo įmonių ir
savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam
kompensavimui ir verslo projektų bendrajam
finansavimui. Likusi suma skirta verslo
konferencijai ir verslininkų nominacijoms.
Programoje buvo numatytos 8 priemonės,
pagal kurias buvo iš dalies kompensuojamos
patirtos išlaidos. Populiariausios priemonės:
• verslo projektų, įgyvendinamų iš ES ar kitų
fondų lėšų, dalinis finansavimas (19 911 Eur,
29 proc. visos sumos);
• naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis
kompensavimas (10 482 Eur, 55 proc. visos
sumos).
Paramos gavėjai, gavę paramą pagal 1022
priemonę „Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų
dalinis kompensavimas“, įsipareigoja išlaikyti
sukurtą darbo vietą ne trumpiau kaip du metus
nuo paramos gavimo dienos. Gavusieji paramą
pagal 12.5 priemonę „Įrangos įsigijimo išlaidų
dalinis kompensavimas“ įsipareigoja užtikrinti
veiklos tęstinumą ne trumpiau kaip 2 metus.
Priemonės, pagal kurias nebuvo gauta
prašymų:
gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir
techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinis
kompensavimas;
verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei
paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių
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projektų, projektų paraiškų rengimo
išlaidų dalinis kompensavimas;
dalyvavimo verslo parodose, mugėse
išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos
ir pan.) kompensavimas.
Atsižvelgiant
į
COVID-19
ligos
pandemiją ir jos sukeltas pasekmes,
metų eigoje tvarkos aprašas buvo
koreguotas:
sumažintas
privalomas
veiklos pagal verslo liudijimą laikas per
metus, minimalus metinis pajamų dydis,
dirbančių pagal Nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos pažymą,
negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų
kompensacija galėjo naudotis ne tik
jauno verslo atstovai, bet ir tie, kurie dėl
pandemijos negalėjo vykyti veiklos.
2021 m. buvo pirmieji metai, kai iki
spalio 1 d. Skuodo rajono gyventojai
galėjo teikti paraiškas individualių buitinių
nuotekų įrenginių įrengimo daliniam
kompensavimui gauti. Sulaukta 15
individualių buitinių nuotekų tvarkymo
sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo
dalinio kompensavimo paraiškų. Iš 15-os
pateiktų prašymų 12-ai buvo nutarta skirti
dalinį finansavimą. Trys paraiškos neatitiko
tvarkos apraše numatytų reikalavimų,
nes nebuvo pateiktas statybą leidžiantis
dokumentas. Dvylikos tinkamai pateiktų
prašymų suma buvo

11 745,91
Eur

gYVENTOJŲ SKATINIMUI SKITOS PROGRAMOS
2021 m. gegužės 18 d. Skuodo rajono
savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9105 patvirtino Skuodo rajono savivaldybės
ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų
administravimo tvarkos aprašą, kuris nustatė
ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės (toliau
– Priemonės) tikslus, uždavinius, finansavimo
šaltinius, priemonės lėšų administravimo tvarką
bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų
lėšų panaudojimą tvarką.
Priemonės veikloms įgyvendinti 2021 m.
skirtos lėšos:
• avarinių melioracijos sistemų darbų (visų
diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų
atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių
remontas ir melioracijos griovio avarinių
gedimų šalinimas) finansavimui – 54 000 Eur;
• vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto
darbams – 44 000 Eur;
• Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės
ūkio klausimais, finansavimui – 200 Eur;
• žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų
su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo
žemės ūkio klausimais) finansavimui – 0 Eur;
• gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimui
– 1 800 Eur.
Įgyvendinant Priemonės veiklą „Avarinių
melioracijos sistemų darbų (visų diametrų
rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir
remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos
griovio avarinių gedimų šalinimas) finansavimas“
panaudotos visos skirtos lėšos 2021 m. Nuo
metų pradžios iš gyventojų gauti 34 prašymai
drenažo gedimų šalinimui. Kadangi buvo
likusių nepatenkintų ankstesnių metų prašymų,
pirmumas buvo taikomas šių prašymų tenkinimui.
2021-12-31 buvo likę 16 nepatenkintų prašymų, iš
jų 10 finansuojami valstybės lėšomis.
Patenkinti 35 pretendentų prašymai gedimų
šalinimui. Suremontuotas drenažas Rukų
gyvenvietėje, pastatytas vandens nuleistuvas.

44

Gerinant melioracijos statinių būklę
Skuodo rajone, priemonei „Melioracijos
sistemų remontui ir priežiūrai“ valstybinių
lėšų šiemet buvo skirta ir panaudota 206
000 Eur. Lėšos panaudotos tik valstybei
priklausančių 125 mm ir didesnio
skersmens drenažo rinktuvų ir griovių
remontui bei tiltų ir hidrotechninių
statinių priežiūrai. Šiomis lėšomis
suremontuoti 7 grioviai, 10 pralaidų,
pašalinti 58 melioracijos drenažo gedimai
bei pašalinta augmenija nuo Kubiliškės
II tvenkinio hidrotechnikos statinio. Šiuo
metu remontuojamas griovys Lenkimų
seniūnijoje, kurio darbai bus baigti 2022
m.
Nuo metų pradžios atliktas visų tiltų ir
hidrotechninių statinių (užtvankų) būklės
vertinimas, suremontuotas tiltas per Šatos
upę.
Šiuo metu rengiami 7 planuojamų
remontuoti griovių ir 1 pralaidos projektai,
taip pat priimami žemės naudotojų
prašymai drenažo gedimų šalinimui 2022
m.
2021 m. nupirktos vietinės reikšmės
kelių su žvyro danga laistymo sūrimu
paslaugos už 15 746,40 Eur. Darbus vykdė
UAB „Raguvilė“.
2021 m. nupirktas žvyras vietinės
reikšmės keliams taisyti. Sutarties bendra
vertė 28 200,56 Eur. Tiekėjas UAB „Kaslita“
liepos ir rugpjūčio mėnesiais atvežė 2 825
kub. m žvyro.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Sulaukta Grobinios savivaldybės mero
Aivaro Priedolo sveikinimo ir simbolinių
dovanų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
proga. Dėmesys parodytas Lietuvai ir
ypatingai Skuodo rajono žmonėms. Išreiškta
padėka Grobinios savivaldybei, kad jos
atstovai net tokiu sudėtingu laikotarpiu,
laikydamiesi visų saugumo reikalavimų,
stiprino bendradarbiavimo ryšius.

Nuotoliniu būdu teko pabendrauti
su Voznesensko savivaldybės (Ukraina)
meru Eugenijumi Velička ir pirmuoju mero
pavaduotoju Andrėjumi Žukovu. Susitikimas
suorganizuotas prieš birželio 12 d. vyksiančią
Voznesensko miesto šventę. Susitikimo metu
perduoti linkėjimai ir sveikinimai Voznesensko
savivaldybės gyventojams.
Kai dar nebuvo pandemijos, kelis kartus
merui teko lankytis šiame mieste, Skuode
taip pat sulaukta svečių iš Voznesensko,
tokiu būdu buvo stiprinami ir plėtojami
bendradarbiavimo tarp savivaldybių ryšiai.
Praėjusiais metais prisitaikyta prie esamos
situacijos ir ryšiai palaikyti per nuotolį.
Pokalbio metu plačiau pristatyta, kokie
darbai ir pokyčiai Skuodo rajone vyksta,
kalbėta kultūros, sporto, projektų vykdymo
temomis.

Nuotoliniu
būdu
sveikinti
Horoševo savivaldybės gyventojai su
nepriklausomybės diena. Iš jų taip pat buvo
sulaukta vaizdo sveikinimo tomis dienomis,
kai įprastai turėjo vykti Skuodo miesto
šventė.
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Pritariama bendruomenių, gyventojų, kraštiečių
iniciatyvoms
Lenkimuose bendruomenės iniciatyva sukurta nauja, prasminga, reikšminga erdvė – skverelis,
kuriame puikuojasi didžiulė skulptūra, skirta visai Lietuvai ir ypač Skuodo kraštui svarbioms
asmenybėms – mokslininkui, botanikui, pedagogui, žemaičių raštijos veikėjui, dvasininkui
Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai ir istorikui, rašytojui, švietėjui Simonui Daukantui.
Skulptūra atidengta
Šv.
Onos
atlaidų
metu. Skuodo rajono
savivaldybė skulptūros
padarymui, sutvarkymui,
jos aplinkos paruošimui
skyrė apie 8 000 Eur.

Birželio 11 d. Mosėdžio miestelyje buvo gausu aukšto meistriškumo dviratininkų – vyko jaunimo
dviračių varžybos daugkartinės Lietuvos čempionės, Europos, pasaulio ir olimpinių varžybų
dalyvės dviratininkės Svetlanos Pauliukaitės taurei laimėti. Turnyras skirtas nusipelniusiam
dviračių sporto treneriui Alfonsui Lenkiui atminti. Šių varžybų mecenatės buvo kraštietė Svetlana
Pauliukaitė ir Raminta Lampsatytė. Po važybų jos miestelio bendruomenei taip pat dovanojo
profesionalios muzikos koncertą Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus parke.
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Mero apdovanojimai, įteiktos padėkos, sveikinimai
Vasario 5 d. su Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininku Mindaugu
Jazbučiu už pasiaukojimą ir drąsą, gelbėjant skęstantį žmogų, padėkota Julitai Gricienei ir
Arūnui Bilertai. Sausio 26 d. šie du atsakingi žmonės nedvejodami gelbėjo ant Kruopių tvenkinio
žvejojusį žvejį. Ledas įlūžo, vandens temperatūra buvo žema, išlipti iš vandens pačiam žvejui
buvo neįmanoma. Šaltame vandenyje esančio žmogaus šauksmą išgirdo J. Gricienė ir A.
Bilerta, jie reagavo labai greitai, ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad ištrauktų iš vandens žvejį. Tai
reikšmingas ir kilnus poelgis, parodęs, kaip visuomet svarbu išlikti žmogumi, ir nenusigręžti,
kai kitam reikalinga pagalba.
Motinos dienos proga ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ medaliu buvo apdovanota skuodiškė
Vilija Žitkuvienė, kartu su vyru Steponu rūpestingai
išauginusi ir puikiai išauklėjusi 5 dukras.
Jai sveikinimus ir padėką už šeimos
vertybių puoselėjimą, įkvepiantį pavyzdį savo
bendruomenei ir visai visuomenei taip pat
perdavė Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa
Noreikienė.
Simono Daukanto premija įteikta Kęstučiui
Subačiui. Premijos įteikimo ceremonijos metu
buvo pristatyta ir laureato išleista knyga „Skuodas.
Kraštas ir miestas“.
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Mero apdovanojimai, įteiktos padėkos, sveikinimai
Iki lapkričio 7 d. Skuodo rajono gyventojai buvo kviečiami rinkti geriausius Skuodo rajono
verslininkus ir siūlyti verslo įmones ar fizinius asmenis, dirbančius pagal individualios veiklos
pažymą arba verslo liudijimą. Kraštiečiai įvertino ir pastebėjo aktyviausius, sumaniausius,
kūrybiškiausius, darbščiausius.
Nominaciją „Versli moteris“ pelnė
Nominacija „Skuodo ambasadorius“
verslininkė,
kepyklėlės „Kiškio pyraginė“
atiteko talentingam krašto kalviui Audriui
įkūrėja ir savininkė Kristina Žygienė.
Kasparui.

Nominacijos „Jaunas ir verslus“ labiausiai
nusipelnė MB „Pelningi sprendimai“ vadovas
Audrius Rubinas.
Nominacijos „Iš kartos į kartą“ nugalėtoju
tapo UAB „Kugeta“ vadovas Gražvydas
Kniuipys.
Apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2021“
nugalėtojai. Skuodo rajone geriausiai
įvertintas Živilės ir Andriaus Narmontų
ūkis, antroji vieta skirta brolių Remigijaus
ir Rindaugo Kaniavų ūkiui, trečioji – Arūno
Bušmos ūkiui.
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Nominacija „Versliausia bendruomenė“
atiteko Šauklių kaimo bendruomenei.

Verslo konferencija: turizmo klasteris
Gruodžio 3 d. Skuodo rajono savivaldybės
mero Petro Pušinsko iniciatyva organizuota
verslo konferencija „Turizmo klasteris Skuode
– teorinės ir praktinės įžvalgos“.
Verslo ir turizmo bendradarbiavimo svarbai
teikiama daug reikšmės, apžvelgus bendrą
situaciją, matoma, kad šiuo metu tiesiog yra
būtinas minėtų sričių atstovų kryptingas
veikimas. Pavyzdžiui, Skuodo rajone gausu
unikalių turizmo objektų, skiriamas dėmesys
šių objektų infrastruktūrai, tačiau pastebima,
kad būtina dar labiau plėtoti pasiūlymų,
kokybiškų paslaugų paketą į rajoną
atvykstantiems turistams. Tai galima padaryti
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verslininkų ir turizmo specialistų kooperacijos
pastangomis. Verta būtų orientuotis į turizmo
klasterio kūrimąsi, kurio naudą tądien
pagrindė lektorius, moderatorius dr. Andrius
Rakickas, LAUGEA klasterio direktorius.
Minėta, kad susijungimas į klasterį
garantuoja
stabilumą,
finansavimą,
konkurencingumo didinimą, lengvesnį
išsilaikymą rinkoje. Klasterio nariams lengviau
parduoti savo produktus ir paslaugas,
o turistams suteikiamas patogumas ir
pateikiamas
koncentruotas
pasiūlymų
paketas, nauda ir vieniems, ir kitiems.

sAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJos veikla
Nuo 2018 m. Daiva Budrienė yra paskirta
Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo
komisijos pirmininke. 2021 m. vyko aštuoni
Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo
komisijos posėdžiai. Juose dėl socialinių paslaugų
asmeniui (šeimai) skyrimo

priimta 60 sprendimų.
Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos
pirmininkė yra Daiva Budrienė. 2021 m. vyko 3
šios komisijos posėdžiai. Rezultatai:
išrinkta Skuodo rajono savivaldybės metų šeima;
pateikta kandidatūra apdovanojimui ordinu „Už
nuopelnus Lietuvai“ medaliu;
nustatyta vieninga Kūdikio kraitelio dalijimo
tvarka;
išrinkta Skuodo rajono savivaldybės metų
globėjo (rūpintojo) šeima;
aptarta kompleksinių paslaugų šeimoms svarba
ir diskutuota dėl šių paslaugų plėtros bei
prieinamumo galimybių.
Daiva Budrienė 2021 m. pirmininkavo Kultūros
ir meno tarybai, įvyko 3 posėdžiai. Rezultatas–
pradėtas kurti jubiliejinis medalis, skirtas dviems
progoms – Skuodo miesto 450 metų jubiliejui
ir pirmam Skuodo paminėjimui, nuo kurio jau
praėjo 760 metų.
2020 m. iškelta dalyvaujamojo biudžeto
idėja. 2021 m. koordinuotas šios iniciatyvos
įgyvendinimas. 2022 m. Savivaldybės biudžete
planuojama numatyti lėšas rajono gyventojų
iškeltoms iniciatyvoms įgyvendinti. Rajono
gyventojai bus kviečiami teikti savo pasiūlymus.
Daiva Budrienė inicijavo, kad Skuodo rajone
2022 m. būtų paskelbti Žemaitijos metais.
Siekiama išlaikyti ir populiarinti žemaičių kalbą
ne tik regione, bet ir visoje šalyje. Šiai idėjai 2021
m. lapkričio 16 d. vykusiame posėdyje pritarė ir
Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir meno
taryba.
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2021 m. inicijuotos diskusijos dėl
piniginės socialinės paramos tikslingumo,
veiksmingumo, paramos teikimo teisinio
reguliavimo. Siekta, kad būtų didinamos
skiriamų ir išmokamų vienkartinių
pašalpų sumos. 2022 m. Taryba padidino
vinkartinės pašalpos sumas tam tikrais
atvejais, nurodytais tvarkos apraše.
Atsižvelgiant į gaunamas pajamas
vienkartinės pašalpos gali būti išmokėtos:
asmenims, grįžusiems iš laisvės
atėmimo, kardomojo kalinimo vietų,
socialinės ir (ar)
psichologinės
reabilitacijos įstaigų, kuriose praleido ne
trumpiau kaip 3 mėnesius;
būsto, sanitarinių mazgų, vandentiekio,
krosnies būtinajam remontui;
esant labai sunkioms materialinėms
gyvenimo sąlygoms;
vandentiekio ir nuotekų šalinimo
sistemos pajungimui prie centralizuotos
vandens ir nuotekų šalinimo sistemos.
Neatsižvelgiant į gaunamas pajamas
vienkartinės pašalpos gali būti išmokėtos:
gaisro ar kitos stichinės, ekologinės
nelaimės atvejais;
sunaikintam ar stipriai pažeistam
gyvenamajam būstui;
sunaikintam ar stipriai pažeistam
ūkiniam pastatui;
sergantiems onkologinėmis ligomis
(išskyrus asmenis, gaunančius slaugos
išlaidų ar priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslines kompensacijas), jeigu per 12
mėnesių iki kreipimosi ar kreipimosi metu
buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas;
sunkios ligos (vadovaujantis Sunkių ligų
sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003-03-28
įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo
patvirtinimo“)
(išskyrus
asmenis,
gaunančius slaugos ar priežiūros
(pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas),
jeigu per 12 mėnesių iki kreipimosi ar
kreipimosi metu buvo ar yra taikomas
aktyvus gydymas.

sAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJos veikla
2020 m. pabaigoje pristatytas sukurtas
Skuodo rajono turizmo ir verslo prekės ženklas,
kurio sukūrimo procesus inicijavo, darbų eigą
koordinavo Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva
Budrienė. 2021 m. šis ženklas oficialiai įrašytas į
Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą.

Skuodo rajono kultūros centre birželio mėnesį
pristatytas Skuodo rajono turizmo skatinimo
komunikacijos planas. Jame daugiausia dėmesio
skiriama šiems lankytiniems objektams – Šauklių
tundrai, didžiausiam Lietuvos akmeniui, seniausiai
Lietuvos gyvenvietei, Simono Daukanto klėtelei,
Skuodo muziejui, Respublikiniam Vaclovo Into
akmenų muziejui.

Vadovaujantis komunikacijos planu, siekiama
gerinti Skuodo rajono žinomumą tarp Lietuvos
keliautojų, pritraukti lankytojus, kurie į Skuodo
kraštą sugrįžtų dar ne vieną kartą.
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Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva
Budrienė iniciajvo atsakingos darbo grupės
sudarymą. Šioje darbo grupėje esantys
nariai reguliariai aptaria susiklosčiusią
situaciją turizmo rinkoje ir stebi, kaip
efektyviai įgyvendinami komunikacijos
veiksmai, teikia pasiūlymus, kaip galima
pagerinti komunikacijos planą, sprendžia,
kokių veiksmų ir kada reikia imtis. 2021 m.
įvyko 4 šios darbo grupės posėdžiai.
Rezultatai:
Atnaujinta miesto šventės darbo grupės
veikla.
Autobusai, važiuojantys maršrutais
už rajono ribų, papuošti naujuoju
reprezentaciniu ženklu.

Pagaminta naujojo reprezentacinio
ženklo atributika: vienu ženklu papuošta
teritorija prie Skuodo meno mokyklos,
kitu ženklu planuojama papuošti žiedinę
sankryžą, esančią šalia įvažiavimo į Skuodo
miestą (vyksta derinimai su institutcijomis).

Su TrenkTuru tariamasi dėl žygio
organizavimo prieš Apuolės festivalį.

sAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJos veikla
Paskelbtas konkursas „Augintiniai rudenį prie
Skuodo rajono lankytinų objektų“.

Nuotraukos autorė – Birutė Mikštienė.

2021 m. aplankyta nemaža dalis Skuodo rajono
lankytinų, gamtos ir paveldo objektų, įvertinta jų
būklė ir galimybės, kaip jų teritoriją dar labiau
pritaikyti lankymui. Seniūnijose objektus lankyta
drauge su atitinkamos seniūnijos seniūnais ir prie
objektų aptarta, ką galima padaryti nedelsiant.
Klausta, su kokiomis problemomis susiduria
seniūnai, prižiūrint objektus. Kalbėta apie objektų
viešinimo svarbą, kad didėtų Skuodo rajono
žinomumas.
2021 m. inicijuotos diskusijos su Skuodo
informacijos centro personalu, kalbėta apie
naujų turistinių maršrutų kūrimą. Įvyko apie 10
nuotolinių posėdžių, kurių metu aptarta, kaip
reikėtų pritaikyti Skuodo rajono sukurtą prekinį
ženklą ant suvenyrų, parodose, išvykose ir kuriant
maršrutus. Posėdžių metu taip pat aptartos temos
dėl turizmo klasterio, strategijos ir t. t.
Keltas klausias dėl prisidėjimo prie projektoparaiškos knygos „Apuolės kasinėjimai 19281932“ išleidimo lietuviškai. Knygą reikėjo išversti
iš vokiečių kalbos. Knyga jau išspausdinta. Taip
didinamas rajonui ir Lietuvai svarbios istorinės
medžiagos prieinamumas.

52

2021 m. intensyviai padėta ieškoti
finansinių galimybių turistinių objektų
priežiūrai, projektų rengimui (Truikinų šaltinio
teritorijos sutvarkymui, Šilalės komplekso
teritorijos sutvarkymui, Apuolės tilto
kapitaliniam remontui).
2020 m. pabaigoje vykusios akcijos
„Magiškos Kalėdos“ dovanos vasarį pasiekė
nominacijų laimėtojus. Iš 19 pretendentų
apdovanoti šeši. Daivos Budrienės
iniciatyva sukuri metaliniai kalviški darbai –
vėliavų laikikliai su Skuodo rajono turizmo
ir verslo prekės ženklu.

Liepos mėnesį, siekiant parodyti globėjų
ir įtėvių svarbą bendruomenėse, Skuodo
rajone organizuoti globos savaitės renginiai.
Vykta į nacionalinį Lietuvos globėjų vasaros
festivalį „Vaikai yra vaikai“. Norint atsidėkoti
globėjams už didžiulį pasiaukojimą, Skuodo
rajono globos ambasadorė Daiva Budrienė
skyrė savo asmenines lėšas palapinės
nuomai šventėje ir užkandžiams.

sAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJos veikla
Liepos 6 d. minint Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną buvo
pasveikinta darni, pavyzdinga Audronės ir
Alvydo Būtų šeima. Skuodo socialinių paslaugų
šeimai centro Pagalbos įtėviams ir globėjams
skyriaus teikimu ir Savivaldybės šeimos komisijos,
kuriai pirmininkavo Daiva Budrienė, sprendimu,
Audronei ir Alvydui Būtoms atiteko garbingas
„Metų globėjų šeimos 2021“ titulas. Savivaldybė
šeimai skyrė 500 eurų premiją.

Rugpjūčio pirmąjį savaitgalį ant Apuolės
piliakalnio organizuotas Tarptautinis senųjų
amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis.
Viskas buvo planuojama taip, kad šventės metu
būtų galima tinkamai pristatyti Skuodo rajono
turizmo ir verslo prekės ženklą ir specialiai rajonui
sukurtą reprezentacinį vaizdo klipą. Ir ženklas, ir
vaizdo klipas demonstruoja kuršių pasaulėžiūrą,
Skuodo krašto šaknis. Padėkota visiems,
prisidėjusiems prie kūrybinio proceso.
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Rugpjūtį apie artėjančių mokslo
metų iššūkius, pokyčius plačiau išgirsta
švietimo forume „2021–2022 mokslo
metų aktualijos ir perspektyvos”.

sAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJos veikla
Rugpjūtį Skuodo kraštą intelektualiame,
kultūriniame ir pažintiniame ralyje „Ryterna
modul Mototourism rally Lietuva“ atstovavo
komanda Skouda do tekėnē. Komandą išlydėjo
Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Daiva Budrienė ir Savivaldybės administracijos
direktorius Žydrūnas Ramanavičius. Savivaldybės
vadovai dėkojo už atstovavimą Skuodo rajonui ir
krašto garsinimą.
Lapkričio 19 d. garbingas Žemaičių
žvaigždės
apdovanojimas
skirtas
filologijos magistrei, literatūrologei,
Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“
redaktorei, Lietuvos rašytojų sąjungos
narei, Žemaičių kultūros draugijos narei,
Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentei,
Skuodo žemaičių draugijos aktyvistei,
etninės kultūros puoselėtojai, žemaičių
kalbos propaguotojai Daliai Zabitienei. Jai
ypač dėkota už didelius nuopelnus visam
Žemaitijos kraštui. Sveikinimus perdavė,
garbingą žvaigždę įteikė Skuodo rajono
savivaldybės mero pavaduotoja Daiva
Budrienė ir Savivaldybės administracijos
direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Palaikyta Mosėdyje įkurto unikalaus, vienintelio
tokio Lietuvoje, kuršių istorijos muziejaus idėja.
Muziejaus sumanytojai – Irma ir Benas Šimkai,
gyvosios istorijos asociacijos „Pilsota“ nariai,
susibūrę į kuršių genties rekonstrukcijos, amatų ir
karybos klubą „Pilsots“.
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sAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJos veikla
Daiva Budrienė aktyviai veikia ir kraujo
donorystės srityje. 2021 m. organizavo 3 kraujo
donorystės akcijas, skatindama visus Skuodo
rajono žmones padėti tiems, kuriems pagalbos
labai reikia.

Nuo 2018 m. Skuodo mieste kasmet
organizuojamos donorų pagerbimo akcijos. Akcija
vyko ir 2021 m. Kaskart degama gausybė žvakučių
miesto centre.
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Baigiamasis žodis. Ateities perspektyva
Praėję metai buvo geri, darbų daug, sėkmingai rinktas biudžetas, Tarybos veikla sklandi, keliai
asfaltuoti, projektai vykdyti.
Dėkoju Tarybos nariams, savo pavaduotojai, Savivaldybės administracijos vadovams,
specialistams, visiems Skuodo krašto žmonėms už bendrą darbą, priimtus sprendimus, patarimus,
gebėjimą susitelkti ir reikiamu metu pateiktą konstruktyvią kritiką. Dėkoju Jums už palaikymą,
bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą. Kitais metais taip pat dirbsime išvien, kad Skuodo
rajone būtų kuo daugiau pozityvių pokyčių, kad čia būtų patogu ir gyventi, ir ilsėtis.
Prioritetas bus teikiamas viešajam interesui, kokybei, nuolatiniam tobulėjimui, užsibrėžtų
tikslų siekimui ir įgyvendinimui bei naujų idėjų generavimui.
Rajone ir toliau turi būti teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos, gatvės, viešosios erdvės turi
būti sutvarkytos, sudarytos palankios sąlygos verslui ir investicijoms, reikalinga plėtoti jaunąją
kartą stiprinančią švietimo sistemą, būtina atliepti kiekvieno asmens socialinius poreikius.
2022 m. tikimasi sklandaus Skuodo miesto paplūdimio sutvarkymo ir naujojo Skuodo rajono
savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos pastato statybos užbaigimo. Tai dideli ir svarbūs
projektai, kurių rezultatų jau labai laukia visi kraštiečiai.
2021 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimas“. Jo rezultatus tikimasi išvysti 2022 m. Planuojama sumontuoti 175 naujus
šviestuvus ir 175 atramas.
Toliau palaikysime gyventojų skatinimui skirtas programas, dėmesys bus teikiamas
dalyvaujamojo biudžeto idėjos įgyvendinimui, Ūkininkų iniciatyvų skatinimo ir Verslumo
iniciatyvų skatinimo programoms, individualių buitinių nuotekų įrenginių įrengimo daliniam
kompensavimui.
Praėjusiais metais didelis dėmesys skirtas turizmo objektų infrastruktūros atnaujinimui,
tikimasi, kad tokį patį tempą pavyks išlaikyti ir 2022 m.
2021 m. negavome finansavimo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono
atnaujinimui, tačiau 2022 m. bus skirta lėšų iš savivaldybės biudžeto, kad pagal parengtą techninį
projektą pirminiai darbai būtų pradėti. Toliau bus ieškoma ir kitų finansavimo galimybių.
Labai svarbu, kad būtume tinkamai pasirengę 2021–2027 m. ES finansavimo periodui,
įveiktume didžiulius iššūkius dėl mokyklų tinklo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
pertvarkų.
Akivaizdu, laukia įdomūs ir nelengvi metai, tačiau verta stengtis, nes galime padaryti išties
daug.

Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas
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