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Gerbiamieji Skuodo krašto žmonės,
Praėję 2020 m. buvo efektyvūs ir darbingi, daug padaryta, planuota, nagrinėta, analizuota,
diskutuota, spręsta, įvertinta, nutarta. Tiesa, turiu paminėti, kad metai taip pat buvo neįprasti, daug
laiko gyvenome kitokiu ritmu, daug nerimo kėlė ir vis dar kelia koronaviruso pandemija. Atsižvelgiant
į šią situaciją, dažnu atveju reikėjo prisitaikyti ir ieškoti geriausių sprendimų, kaip tokiomis sąlygomis
pasiekti užsibrėžtus tikslus, įvykdyti darbus. Stengtasi, kad mūsų gražus rajonas taptų dar jaukesnis ir
patrauklesnis kiekvienam gyventojui, kad pasibaigus pandemijai atvykstantys svečiai nustebtų pamatę,
kaip tvarkomės, kaip puoselėjame savo kraštą. 2020 m. aktyviai dirbta, kad savivaldybės interesams
būtų tinkamai atstovaujama, būtų efektyviai sprendžiami klausimai su valstybės valdžia, laiku būtų
įgyvendinami projektai, atliktas gatvių atnaujinimas ir kiti labai reikalingi darbai, kurie keičia, gražina
Skuodo miestą ir rajoną.
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. Jūs motyvuojate dar daugiau
dirbti, dar daugiau siekti. Ir toliau būkime atviri, išklausykime vieni kitus bei taip kartu priimkime
teisingus sprendimus.
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.
2020
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.
2020 m. Skuodo rajono savivaldybės
tarybos sudėtis nesikeitė.
Savivaldybės taryba dirba vadovaudamasi
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T9-207
patvirtintu reglamentu.
Vienas tarybos narys pasirengimui
posėdžiams vidutiniškai skiria 15 val. per mėn.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos
valdančiąją daugumą sudarė:
• Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai;
• Lietuvos socialdemokratų partija.

TARYBOS PASISKIRSTYMAS PAGAL
PRIKLAUSYMĄ PARTIJOMS

•
•
•
•
•

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.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Visuomeninis rinkimų komitetas „Šaukiame tautą“

•
•
•
•

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

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

10%

5%
33%

10%

19%
23%
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SAVIVALDYBĖS TARYBA
2020 M. BUVO
13 TARYBOS
POSĖDŽIŲ

Iš jų 2 neeiliniai

TARYBOS NARIAI

5

Parengti sprendimų
projektai

230

Iš jų 7 nuotoliniai

Priimti sprendimai

Nepriimti 4
sprendimų projektai,
atidėti 6 sprendimų
projektai.

220

IŠ VISO PRALEISTŲ POSĖDŽIŲ

POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS, PROC.

SKAIČIUS

IŠRAIŠKA

PETRAS PUŠINSKAS

–

100 proc.

DAIVA BUDRIENĖ

–

100 proc.

BRONISLOVAS ANUŽIS

–

100 proc.

VYTAUTAS BŪTĖ

–

100 proc.

VYTAUTAS JAUTAKIS

–

100 proc.

IGNAS JONUŠAS		

–

100 proc.

DAIVA JONUŠIENĖ

1

92 proc.

STANISLOVAS MARTINKUS

2

85 proc.

LINAS MITKUS

–

100 proc.

VIRGILIJUS PAJARSKAS

–

100 proc.

RAMUNĖ PETREIKIENĖ

2

92 proc.

ALGERDAS ROZGA

1

92 proc.

KĘSTUTIS SAKALAUSKAS

–

100 proc.

ZINAIDA SENDRIŪTĖ

–

100 proc.

BRONISLOVAS STASIULIS

–

100 proc.

ADOMAS STATKUS

6

69 proc.

RIMANTAS URNIEŽIS

1

92 proc.

STASYS VAINORAS

1

92 proc.

KAZYS VIRŠILAS

3

77 proc.

JUOZAS VYŠNIAUSKAS

1

92 proc.

LIUDVIKAS ŽUKAUSKAS

–

100 proc.

PLAČIAU APIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE SVARSTYTUS
KLAUSIMUS
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų
biudžeto projektas buvo pateiktas viešam
svarstymui, iš gyventojų pastabų nebuvo
gauta.
Pasiūlymus dėl biudžeto patikslinimo
pateikė Tarybos opozicijos nariai. Pirmas
siūlymas: Ugdymo kokybės ir mokymosi
aplinkos užtikrinimo programos Gabių vaikų
ir mokinių ugdymo, skatinimo ir rėmimo
priemonės finansavimą padidinti 4 tūkst.
eurų, analogiškai sumažinant Motobolo, kaip
unikalios sporto veiklos populiarinimas ir
palaikymas, priemonės finansavimą. Antras
siūlymas: Medicinos prieinamumo paslaugų
didinimą sumažinti 30 tūkst. eurų, lygiagrečiai
padidinant Greitosios medicinos pagalbos
rėmimo programą. Trečias pasiūlymas:
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir
bendruomenių veiklos aktyvumo programos
Religinių bendruomenių iniciatyvų dalinio
finansavimą padidinti 10 tūkst. eurų, tolygiai
sumažinant Nepaskirstytų lėšų rezervą.
Šiems pasiūlymams nebuvo pritarta,
priimtas biudžeto projektas be pakeitimų dėl
šių priežasčių: motobolas yra unikali sporto
šaka, kurią svarbu išsaugoti, kaip rajono
simbolį; buvo pateiktas sprendimo projektas
dėl Skuodo greitosios medicinos pagalbos
stoties veiklos audito atlikimo, todėl buvo
netikslinga finansavimą skirti dar negavus
auditorės išvados; buvo netikslinga mažinti
Nepaskirstytų lėšų rezervą, kadangi nebuvo
garantijos, kokių neplanuotų išlaidų metų
eigoje gali tekti patirti.
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DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMO
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS
MOKYKLOSE
Priimtas sprendimas, kad mokesčio už vaikų,
ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas Skuodo rajono savivaldybės
mokyklose, maitinimą ir kitas išlaidas tėvai
(globėjai) nemoka, kai vaikai nelanko mokyklos
vasaros laikotarpiu ir karantino metu.
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ
TAIKYMO
Pritarta
sprendimui,
kad
karantino
laikotarpiu, vaikams ir sportininkams, nelankant
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir
sporto centro, tačiau organizuojant ugdymo
procesą nuotoliniu būdu, mokestis mažinamas
50 proc. Sprendimas taikytas nuo 2020 m.
balandžio 1 d.
DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ FORMALŲJĮ
ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ IR
NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ SKUODO
MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO IR
TAIKYMO
Tarybos nariai priėmė sprendimą, kad
karantino laikotarpiu, mokiniams nelankant
Skuodo meno mokyklos, tačiau organizuojant
ugdymo procesą nuotoliniu būdu, mokestis
už mokslą mažinamas 50 proc. Sprendimo
nuostatos taikytos nuo 2020 m. balandžio 1 d.

PLAČIAU APIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE SVARSTYTUS
KLAUSIMUS
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS
PATVIRTINIMO
Atsižvelgus į Savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos raštą dėl nepakankamo ugniagesių
komandų finansavimo ir prašymo naikinti Lenkimų
ugniagesių komandą, parengta Savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos nuostatų nauja redakcija.
Lenkimų komandos ugniagesiai įdarbinti
likusiose 3 komandose. Atleidžiamų darbuotojų
nebuvo. Lenkimų ugniagesių komandos gaisrinis
automobilis perleistas Barstyčių ugniagesių
komandai.

DĖL RYŠIO BOKŠTŲ STATYBOS
Uždaroji akcinė bendrovė „InComSystems“
įgyvendina valstybės institucijų inicijuotą
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos lėšomis finansuojamą projektą
„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros
plėtra: infrastruktūros ryšio bokštų įrengimas (III
regionas)“. Taryba pritarė 7 bokštų Skuodo rajone
statybai: Gintalaičių k, Narvydžių k., Pašilės k,
Būčių k., Vabalių k., Kaukolikų k., Šliktinės k.

DĖL SKUODO GMP FINANSAVIMO
Birželio mėnesį iš savivaldybės biudžeto skirta
59 500 Eur.
DĖL SKUODO GMP STOTIES
REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT PRIE
SKUODO PSPC
Skuodo rajono savivaldybės taryba 2020
m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-156 „Dėl
sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo
7

greitosios medicinos pagalbos stotį
prijungiant ją prie viešosios įstaigos
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros
centro“ sutiko reorganizuoti viešąją
įstaigą Skuodo greitosios medicinos
pagalbos stotį prijungiant ją prie
viešosios įstaigos Skuodo pirminės
sveikatos priežiūros centro.
2020 m. lapkričio 26 d. priimtas
sprendimas
buvo
baigiamasis
reorganizavimo
etapas,
kuriuo
patvirtintos reorganizavimo sąlygos.
Iki 2020 m. gruodžio 31 d. viešoji
įstaiga Skuodo greitosios medicinos
pagalbos stotis visas savo teises ir
pareigas perdavė viešajai įstaigai Skuodo
pirminės sveikatos priežiūros centrui ir
buvo išregistruota iš Juridinių asmenų
registro.

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR
ŽEMĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d.
nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su
vėlesniais pakeitimais), buvo siūloma
sumažinti 25 procentais nekilnojamojo
turto ir žemės mokesčius mokesčių
mokėtojams, kuriems pagal anksčiau
minėtą nutarimą veikla buvo uždrausta.
Tačiau teiktas alternatyvus sprendimo
projektas, kuriame numatyta 50 proc.
sumažinti nekilnojamojo turto ir žemės
mokestį, kuris ir buvo patvirtintas.

PLAČIAU APIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE SVARSTYTUS
KLAUSIMUS
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO 2021 METŲ TARIFŲ
NUSTATYMO

DĖL TARYBOS VEIKLOS
REGLAMENTO PAKEITIMŲ

Buvo paruoštas sprendimo projektas, kuriuo
nustatyti žemės mokesčio 2021 metų tarifai
(procentais nuo žemės mokestinės vertės), o
žemės ūkio paskirties žemei – 0,8. Tačiau Kaimo
reikalų komitetas pasiūlė padidinti mokesčio tarifą
žemės ūkio paskirties žemei nuo 0,8 proc. iki 0,9
proc. Vidutiniškai mokestis padidėjo apie 0,66 Eur
už hektarą, o savivaldybės biudžetas papildytas
apie 40 tūkst. Eur papildomomis pajamomis.
Taryba priėmė alternatyvų sprendimo projektą,
žemės ūkio paskirties žemei nustatė 0,9 proc.
tarifą.

Neeiliniame tarybos posėdyje priimti
reglamento nuostatų pakeitimai dėl
nuotolinių posėdžių tvarkos.

DĖL ALEKSANDRIJOS PAGRINDINĖS
MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
GRUPĖS FORMAVIMO
2020 m. birželio 6 d. vyko išvykstamasis
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
Aleksandrijoje, bendrauta su mokyklos ir kaimo
bendruomene, nutarta iš savivaldybės biudžeto
lėšų skirti finansavimą (7 tūkst. Eur) Aleksandrijos
pagrindinės mokyklos priešmokyklinės ugdymo
grupės higienos normų reikalavimams įvykdyti
ir 2020 m. formuoti Aleksandrijos pagrindinės
mokyklos priešmokyklinės ugdymo grupės
komplektą.

8

DARBINĖ SESIJA-DISKUSIJA DĖL SKUODO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PROBLEMŲ SU SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRU
2020 m. vasario 11 d. Skuodo rajono
savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko darbinė
sesija-diskusija, kurios metu ieškota Skuodo
rajono sveikatos priežiūros problemų sprendimų.
Diskutuota, kaip Skuodo rajono gyventojams
efektyviau užtikrinti kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas, aptarti svarbūs klausimai,
susiję su VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės
Skuodo filialo Chirurgijos ir Reanimacijosintensyvios terapijos skyrių veikla, VšĮ Skuodo
greitosios medicinos stoties finansavimu,
greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimu
ir jų išlaidų apmokėjimu, pirminės sveikatos
priežiūros centrų svarba.
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Darbinėje sesijoje-diskusijoje dalyvavo
sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga, Sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens
sveikatos
departamento
direktorė, laikinai vykdanti ministerijos
kanclerio funkcijas, Odeta Vitkūnienė,
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės,
Skuodo greitosios medicinos pagalbos
stoties, Skuodo pirminės sveikatos
priežiūros centro, Mosėdžio pirminės
sveikatos priežiūros centro atstovai,
Lietuvos Respublikos Seimo narė Levutė
Staniuvienė, Skuodo rajono savivaldybės
vadovai, Savivaldybės tarybos nariai.

SUSITIKIMUOSE SU GYVENTOJAIS: PRISTATYTI 2019 M. VEIKLOS
REZULTATAI IR SPRĘSTI ĮVAIRŪS KLAUSIMAI
2020 m. birželio 15–19 d. Skuodo rajono
savivaldybės
vadovai,
tarybos
nariai,
administracijos specialistai, Skuodo rajono
įstaigų vadovai lankėsi visose devyniose rajono
seniūnijose. Susitikimuose su gyventojais
pristatyta 2019 metų Savivaldybės mero, tarybos
ir administracijos veikla, apžvelgti per metus
atlikti darbai, įgyvendinti ir vykdomi projektai,
kalbėta apie Savivaldybės biudžeto pajamų plano
įvykdymą, lėšų paskirstymą ir panaudojimą,
spręstos problemos, diskutuota gyventojams
aktualiais klausimais.
Pasidžiaugta, kad 2019 m. pradėtas įgyvendinti
ne vienas naujas projektas ir praėjusiais metais
užbaigta daugiau Europos struktūrinių fondų,
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valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis
finansuojamų projektų nei 2018 m. 2019
m. vykdyta 33 projektų apskaita.
Pranešta, kad sėkmingai įsisavintos
iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
skirtos lėšos
Gyventojai kėlė klausimus dėl vietinių
kelių būklės, vandentiekio ir nuotekų
tinklų, sveikatos priežiūros paslaugų,
pakelių šienavimo, vandens kokybės,
melioracijos, apšvietimo, greičio mažinimo
kalnelių, vandens telkinių įžuvinimo,
dviračių takų, atliekų tvarkymo, likusių
tuščių pastatų likimo ir kt.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VISUOMENINIAI PADĖJĖJAI

TARYBOS NARYS

TARYBOS NARIO VISUOMENINIS
PADĖJĖJAS

PASKYRIMO DATA

IGNAS JONUŠAS

REDA KONTARIENĖ
VIDMANTAS JONAITIS

2020-06-29
2020-06-29

PETRAS PUŠINSKAS

ANDRIUS PETRAUSKAS
JOLANTA KIDYKIENĖ

2020-08-27
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

ERIKA MAŽRIMIENĖ		
INGA RUTIENĖ
EGIDIJUS ZUKAS
ALMA ŽERLAUSKIENĖ

2020-09-15
2020-09-15
2020-09-15
2020-09-15

KĘSTUTIS SAKALAUSKAS

BRONISLOVAS STASIULIS
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EKONOMIKOS, ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS
Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto sudėtis:

Pirmininkas – Stanislovas Martinkus.
Pavaduotojas – Liudvikas Žukauskas.
Nariai:
Vytautas Būtė;
Ignas Jonušas;
Kazys Viršilas.

Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto nariai
2020 m. posėdžiavo 10 kartų. Komiteto narių
išsamios diskusijos ir priimami sprendimai
dažniausiai yra susiję su savivaldybės biudžeto
paskirstymu, mokesčiais, paslaugų kainomis ir
pan.

DĖL 2020 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
PATVIRTINIMO
Opozicija teigė, kad reikia skirti didesnį
dėmesį greitajai medicinos pagalbai, gabių
vaikų ugdymui ir religinių bendruomenių
parėmimui. Komiteto narys Ignas Jonušas
taip pat sakė, kad parengtame Skuodo rajono
savivaldybės 2020 m. biudžeto sprendimo
projekte negalima įžvelgti prioritetų.
Analizuoti opozicijos teiki siūlymai: pirmas
siūlymas – 30 tūkst. eurų sumažinti Medicinos
prieinamumo paslaugų didinimo programos
finansavimą ir šias lėšas pridėti prie Greitosios
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medicinos pagalbos rėmimo programos.
Bendrai Greitosios medicinos pagalbos
rėmimo programoje tada būtų 35 tūkst.
eurų. Antras siūlymas – Ugdymo kokybės
ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programos (I programos) Gabių vaikų ir
mokinių ugdymo, skatinimo ir rėmimo
priemonės finansavimą padidinti 4
tūkst. eurų, analogiškai sumažinant
Motobolo, kaip unikalios sporto veiklos
populiarinimas ir palaikymas, priemonės
finansavimą.Pakomentuodamas siūlymą,
komiteto narys Ignas Jonušas sakė,
kad reikia skirti didesnį dėmesį gerus
pasiekimus turintiems vaikams, nes jie
rajono ateitis, motobolas taip pat svarbus
Skuodo rajonui, tačiau jis yra klubas,
kuris turi kitų finansavimo šaltinių.
Trečias siūlymas – Kultūros ir turizmo,
sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos
aktyvumo programos (III programos)
Religinių bendruomenių iniciatyvų
dalinio finansavimą padidinti 10 tūkst.
eurų, tolygiai sumažinant Nepaskirstytų
lėšų rezervą.
Kalbėta, kad kasdieniai reikalai, kaip
mokyklų šildymas, vanduo, elektra, ir yra
prioritetas. Taip pat pateikė pastebėjimą,
kad kiekvienas tarybos narys gali pateikti
pasiūlymą dėl biudžeto patikslinimo.
Pastebėta, kad verslui 2020 m.
numatyta 60 tūkst. eurų, 20 proc. daugiau
negu 2019 m. Taip pat 2020 metais
ūkininkų ir verslo rėmimo programos
didėjo po 10 tūkst. eurų.

Diskutuota apie UAB „Skuodo
vandenys“ ir UAB „Skuodo autobusai“
finansavimą ir strategijos nusimatymą,
veiksmus dėl Sveikatingumo ir higienos
centro finansinės naštos mažinimo.

EKONOMIKOS, ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS
DĖL KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ
MOTYVAVIMO IR SKATINIMO DIRBTI
SKUODO RAJONO BIUDŽETINĖSE IR
VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ STEIGĖJA
YRA SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ,
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Teiktas siūlymas dėl aprašo 10 punkto
papildymo. Juo numatyta – jeigu dirbama
kitokiu krūviu, išmoka mokama proporcingai
dirbtam krūviui. Pasiūlyta išbraukti amžiaus
cenzą apribojantį punktą.
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS
KEITIMO
Siūlyta atidėti klausimo svarstymą, kadangi
priėmus sprendimą padidėtų Administracijos
išlaikymo išlaidos, o tai gali sukelti neigiamą
gyventojų reakciją. Kalbėta, kad Administracijos
išlaidų didinimas yra nesavalaikis, nes karantino
įvedimas šalyje turės įtakos ir savivaldybių
finansų sumažėjimui.

DĖMESYS SKIRTAS IR KITIEMS
SVARBIEMS KLAUSIMAMS:
• dėl 2020–2022 m. Savivaldybės
strateginio veiklos plano;
• dėl nekilnojamojo turto perėmimo
Savivaldybės nuosavybėn (Šaulių salės);
• Skuodo
GMP
finansavimas
ir
reorganizavimas, prijungiant prie Skuodo PSPC;
• dėl Ylakių globos namuose teikiamų
paslaugų kainų patvirtinimo.
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ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudėtis:

Pirmininkas – Kęstutis Sakalauskas.
Pavaduotojas – Virgilijus Pajarskas.
Nariai:
Daiva Budrienė;
Daiva Jonušienė;
Linas Mitkus;
Zinaida Sendriūtė.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai
2016 m. posėdžiavo 11 kartų. Švietimo, kultūros
ir sporto komiteto narių diskusijos ir priimami
sprendimai dažniausiai yra susiję su turizmu,
švietimo sistema, švietimo įstaigų veikla,
kultūros srities reikalais.

DĖL R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS DALYVAVIMO
„BIBLIOTEKOS PASLAUGOS TAVO
ASMENINAM TOBULĖJIMUI“ PROJEKTE
IR JO FINANSAVIMO
Svarstyta, ar Savivaldybė būtų finansiškai
pajėgi prisidėti 25 tūkst. eurų prie šio projekto.
Kalbėta, kad tikslingiausia būtų vykdyti
projektą, kai bus baigtos bibliotekos pastato
statybos ir visi baldai ir įranga bus įdiegiami
ten. Manyta, kad dėl įvairių patikrų projekto
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vykdymas gali užsitęsti, taip pat
atsižvelgta į tai, kad galima susilaukti
neigiamo atgarsio, nes projektas
rengiamas kartu su Kaliningradu, kas gali
daryti įtaką Tarybos narių apsisprendimui.

DĖL SKUODO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRUKTŪROS KEITIMO
Kalbėta, jog struktūros pakitimai
daromi dėl kontrolės ir darbų planavimo.
Komiteto nariams paaiškinta, kad
Administracijos struktūra būtų keičiama
vadovų lygyje, specialistai atliktų tas
pačias funkcijas. Pabrėžta, kad efektyviau
dirbanti Savivaldybės administracija
pasiektų geresnių rezultatų, nuo ko
gerėtų ir gyventojų gyvenimo kokybė
savivaldybėje. Komiteto nariai domėjosi,
kokias papildomas išlaidas reikės skirti
priėmus sprendimo projektą.
DĖL RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
VEIKOS, PERSPEKTYVŲ, TRŪKUMŲ
Į komiteto posėdį kviesti visų
švietimo įstaigų direktoriai, išklausytos
jų nuomonės, pageidavimai. Kalbėta
apie pagalbos mokiniui etatų trūkumą
švietimo įstaigose (labiausiai trūko
Bartuvos progimnazijoje logopedo
1 etato ir spec. pedagogo 1,25 etato;
Skuodo darželyje 0,5 logopedo ir 1 spec.
pedagogo). Aptartos Lenkimų skyriaus
perspektyvos.

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
Kaimo reikalų komiteto sudėtis:

Pirmininkas – Algerdas Rozga.
Pavaduotojas – Bronislovas Stasiulis.
Nariai:
Rimantas Urniežis;
Juozas Vyšniauskas;
Adomas Statkus.

Kaimo reikalų komiteto nariai per 2020 m.
posėdžiavo 10 kartų. Vienos svarbiausių Kaimo
reikalų komiteto narių diskusijų ir sprendimų
priėmimo sritys: melioracija, kelių priežiūra,
kelių eismo taisyklės, vandentvarka.

DĖL ŪKININKŲ INICIATYVŲ SKATINIMO
PROGRAMOS
Daug diskusijų kilo dėl ūkininkų iniciatyvų
rėmimo fondo lėšų panaudojimo, aiškintasi,
kaip vykdomi melioracijos įrenginių defektų
šalinimo darbai.
Domėtasi, kiek 2020 m. melioracijai skirta
valstybės lėšų, kiek iš jų atitenka griovių ir juose
esančių statinių remontui, avarinių rinktuvų
gedimų šalinimui (tik valstybei priklausantiems
125mm ir didesnio diametro), hidrotechninių
statinių remontui ir priežiūrai, projektavimo
darbams, melioracijos projektų vektorizavimui,
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programinės
įrangos
atnaujinimui,
duomenų apskaitai, ekspertizei.
Diskutuota apie prašymų tenkinimą.
Pranešta, kad jie tenkinami atsižvelgus į
situacijos sudėtingumą ir prioriteto tvarka
taisomi gedimai. Likusius prašymus taip
pat planuojama patenkinti.
Svarbiausia, kad 2020 metų biudžete
buvo skirta 179 000 eurų ūkininkų
iniciatyvų rėmimo fondui. Dalis šių
lėšų buvo panaudota kelių laistymui
(sūrinimui), tai sulaukė labai teigiamo
atsiliepimo iš gyventojų.
DĖL 2020 M. SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Kelti klausimai, ar biudžete yra
atsižvelgta į tam tikrus pasiūlymus dėl
paminklų ar kitų atminimo objektų
statybos. Išsakyti pastebėjimai dėl
Ylakių seniūnijai skiriamo finansavimo.
Pastebėta, kad lėšos seniūnijoms
paskirstytos, neatsižvelgiant į užimamas
teritorijas.
Analizuota
situacija
dėl finansavimo skyrimo Skuodo
sveikatingumo ir higienos centrui,
pasisakyta, kad tai pakankamai didelė
suma.
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO 2021 METŲ
TARIFŲ NUSTATYMO
Pasiūlyta padidinti mokestį už žemės
ūkio paskirties žemę, taip padidinat
Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos
fondą. Pavesta paruošti alternatyvų
sprendimo
projektą,
padidinant
mokesčio tarifą už žemės ūkio paskirties
žemę per 0,1.
Diskutuota dėl lauko kelių įtraukimo į
vietinės reikšmės kelių sąrašą.

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS
Socialinių reikalų
komiteto sudėtis:

ir

sveikatos

apsaugos

Pirmininkas – Bronislovas Anužis.
Pavaduotojas – Vytautas Jautakis.
Nariai:
Ramunė Petreikienė;
Stasys Vainoras.

DĖL 2020 M. SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Kalbėta, kad dėl susiklosčiusios
situacijos ligoninėje bei Greitosios
medicinos pagalbos stotyje Skuodo
rajone reikia aiškesnio finansinio
sprendimo. Įvardyta, kad pagrindinę dalį
2020 m. Skuodo rajono savivaldybės
biudžeto projekte sudaro gyventojų
pajamų mokestis. Pastebėta, kad
Ūkininkų rėmimo programai yra
skiriamas per didelis finansavimas.
DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ
PANAUDOJIMO

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
komiteto nariai 2016 m. posėdžiavo 11 kartų.
Vienos svarbiausių Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos komiteto narių išsamios diskusijos
ir priimami sprendimai dažniausiai yra susiję
su socialinės apsaugos sistema, kuri apima
8 socialinės rizikos grupes: liga, neįgalumas,
senatvė, našlystė, šeima-vaikai, nedarbas,
būstas, socialinė atskirtis.
DĖL SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ
VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ
ATLYGINIMŲ DIDINIMO PERSPEKTYVŲ
Komiteto nariai vienbalsiai pritarė, kad
situacija dėl atlyginimų yra neteisinga.
Direktorei rekomenduota parengti oficialų raštą,
kuriame būtų išdėstyti visi išsakyti darbuotojų
argumentai. Jų teigimu, toks prašymas būtų
svarstomas visų tarybos komitetų posėdžiuose
ir diskusijų metu būtų galima prieiti tam tikrų
kompromisų dėl lėšų skyrimo.
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Analizuotos numatytos paraiškų
vertinimo prioritetinės kryptys: psichinės
sveikatos stiprinimas, vaikų ir jaunimo
sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas,
sveika gyvensena, mityba, fizinis
aktyvumas, traumatizmas ir išorinių
mirčių prevencija, vyresnio amžiaus
žmonių sveikas ir aktyvus senėjimas,
onkologinių susirgimų profilaktika.
DĖL YLAKIŲ GLOBOS NAMUOSE
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ
PATVIRTINIMO
Pavesta
parengti
alternatyvų
sprendimo projektą kainai nustatyti,
atsižvelgiant į dezinfekcinių ir apsaugos
priemonių išlaidas bei darbo užmokesčio
didinimo sąnaudas. Alternatyviame
sprendimo projekte nurodyta kaina
asmeniui su sunkia negalia – 1 200 eurų
per mėnesį, asmeniui – 1 100 eurų per
mėnesį. Tarybos posėdyje patvirtintas
alternatyvus sprendimo projektas.
Dažnai
tvarkymo,
vykdymo.

diskutuota
rūšiavimo,

dėl atliekų
stebėsenos

KONTROLĖS KOMITETAS
Kontrolės komiteto sudėtis:

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

Vienos svarbiausių šio komiteto narių
diskusijų ir sprendimų priėmimo sritys: ilgalaikės
paskolos, lėšų paskirstymas, finansiniai auditai,
techninis aptarnavimas, finansiniai veiklos
rezultatai.
DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS
GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
Išvada – Skuodo rajono savivaldybė gali imti
937,4 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investiciniams
projektams finansuoti, neviršydama Lietuvos
Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės
skolos, skolinimosi ir garantijų limitų.
Paskola reikalinga šiems projektams:
Pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas Skuodo
rajono savivaldybėje; Mosėdžio miestelio
bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas;
Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės
rekonstravimas; Skuodo rajono Notėnų
seniūnijos kelio Nr. NO-32„Prialgavos k. Bartuvos
g.–Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos
g.“ kapitalinis remontas; Pėsčiųjų ir dviračių
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takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki
sodų bendrijos „Statybininkas“ ir Skuodo
miesto parke; Ylakių gimnazijos stadiono,
Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r.
rekonstravimas; Skuodo rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos naujo pastato
statyba Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B;
Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas,
kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos
ir Kuržemės regionų; Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos
miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei
Neringos savivaldybėse.

DĖL ATLIEKAMO SKUODO
RAJONO SAVIVALDYBĖS
NUOSAVYBĖS, PATIKĖJIMO TEISE
IR KITAIS PAGRINDAIS VALDOMO
NEKILNOJAMOJO TURTO (PASTATŲ,
PATALPŲ IR JŲ DALIŲ) VEIKLOS
AUDITO
Nustatyta, kad Savivaldybė
turėtų
patvirtinti nekilnojamojo turto valdymo
Savivaldybės teritorijoje kryptis. Išaiškinta,
kad Savivaldybės administracija turėtų
atsiskaityti Tarybai už nekilnojamojo turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą. Taip
pat labiau reikėtų raginti seniūnus, kad
jie pasidomėtų apie apleistus namus
savo seniūnijos teritorijoje dėl galimybės
juos pripažinti bešeimininkiais. Reikėtų
aktyviau vykdyti nekilnojamojo turto
nuomos kontrolę.
CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO
TARNYBOS VADOVO ATASKAITOS
PRISTATYMAS
Atlikti trys vertinimai ir pateikta
10 rekomendacijų. Dirbta pagal 2020
metų vidaus audito planą, kuris buvo
suderintas su Savivaldybės administracijos
direktoriumi.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA
Etikos komisijo 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.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos etikos
komisija, kuriai vadovauja Skuodo rajono
savivaldybės tarybos narė Daiva Jonušienė,
2020 metais prieš kiekvieną Tarybos posėdį,
nagrinėjo visus pateikiamus sprendimus ir
Tarybos posėdžiuose teikė Tarybos nariams
rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Net
penkiuose posėdžiuose iš 13 buvo pateikti Tarybos
nariams konkretūs pasiūlymai dėl nusišalinimo
nuo svarstomų klausimų.
Etikos komisija vykdydama funkciją prižiūrėti,
kaip Tarybos nariai laikosi LR vietos savivaldos
įstatymo, LR Valstybės politikų elgesio kodekso,
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo,
reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų,
analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos,
komitetų ir komisijų posėdžiuose ir kitų LR
vietos savivaldos įstatyme nustatytų pareigų
nevykdymo priežastis, tiria ir priima sprendimus
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dėl Tarybos narių veiklos atitikties teisės
aktų, reglamentuojančių Tarybos narių
veiklą ir elgesį, nuostatoms, nagrinėja
siūlymus ir pastabas dėl Tarybos narių
veiklos skaidrumo, teikia Vyriausiajai
rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos
nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis
Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris
Tarybos posėdžius be pateisinamos
priežasties.
2020 metais buvo svarstomas gautas
anoniminis gyventojo paklausimas dėl
galimai netinkamo Skuodo rajono mero
elgesio organizuojamose bendruomenių
šventėse ir Skuodo rajono gyventojo
pranešimas apie galimą korupcinio
pobūdžio nusikalstamą veiką.
Taip pat buvo nagrinėjami įvairūs
dokumentai, susiję su Tarybos narių
galimais viešųjų ir privačių interesų
derinimo pažeidimais (Dėl Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2020 m.
rugpjūčio 14 d. rašto Nr. S-2157-(2.6) „Dėl
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
sprendimų“; Dėl Lietuvos savivaldybių
asociacijos 2020 m. gruodžio 16 d.
pavedimas Nr. SAVP-861).

Viso 2020 metais įvyko trylika Skuodo
rajono savivaldybės tarybos Etikos
komisijos posėdžių.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Antikorupcijos komisijos sudėtis:

atliko 12 Savivaldybės parengtų
teisės aktų projektų antikorupcinių
vertinimų. Atliekant teisės aktų projektų
antikorupcinius
vertinimus
aptikti
neatitikimai pataisyti.

Pirmininkas – Kazys Viršilas, Skuodo rajono
savivaldybės tarybos narys, mažumos (opozicijos)
atstovas.
Nariai:
Sima Jablonskienė – Skuodo rajono
savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir
dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Vygintas Liaučys – Skuodo rajono savivaldybės
administracijos vyriausiasis specialistas;
Virgilijus Pajarskas – Skuodo rajono
savivaldybės tarybos narys;
Regina Ramanauskienė – Krakių bendruomenės
pirmininkė (asmeniui sutikus);
Algimantas Skara – Mosėdžio seniūnijos
Kęstučio seniūnaitijos seniūnaitis.

2020 metais rugsėjo mėnesį buvo
gautas Skuodo miesto gyventojo
pranešimas, kuriame teigiama, kad
Savivaldybės meras, Administracijos
direktoriaus pavaduotojas ir Tarybos
narys galimai neteisėtai pasinaudojo
Savivaldybės administracijos direktoriaus
finansine parama, diegiant Skuodo rajone
medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencijos priemones. Antikorupcijos
komisija,
išnagrinėjusi
gyventojo
pranešimą ir atsižvelgusi į Skuodo rajono
Etikos komisijos išvadą, nustatė, kad
korupcinių apraiškų nerasta.

Antikorupcijos komisija yra nuolatinė Tarybos
komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui.
Antikorupcijos komisijos pirmininku mero teikimu
paskirtas Skuodo rajono savivaldybės tarybos
narys Kazys Viršilas.

Per 2020 metus į Specialiųjų tyrimų
tarnybą buvo kreiptasi dėl 3 asmenų,
pretenduojančių eiti vadovaujamas
pareigas Savivaldybėje arba Savivaldybės
įstaigose.

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.

2020
metais
Skuodo
rajono
savivaldybės tarybos Antikorupcijos
komisija turėjo 1 komisijos posėdį.

Antikorupcijos komisija 2020 metais gavo
ir išnagrinėjo vieną Skuodo miesto gyventojo
pranešimą apie galimą korupcinio pobūdžio
nusikalstamą veiklą.
Per 2020 metus Antikorupcijos komisija
reglamento nustatyta tvarka ir savo iniciatyva
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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.

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.

2020 m. Skuodo rajono savivaldybės meras
Lietuvos Respublikai ir Klaipėdos regionui
atstovavo:
INTERREG Pietų Baltijos
bendradarbiavimo abipus sienos
programos darbo grupėje.
2020 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“.
2020 m. Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas pirmininkavo:
Skuodo rajono savivaldybės strateginio
planavimo komisijai;
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
reglamento komisijai.
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2020 m. meras Petras
Pušinskas klausimus sprendė
su 452 gyventojais.
Skuodo rajono savivaldybės meras
sprendimus įformina potvarkiais. Pagal
teisės aktų suteiktą kompetenciją
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras
Pušinskas 2020 metais pasirašė 207
potvarkius:

55
veiklos organizavimo
klausimais potvarkiai

128
potvarkiai dėl
priėmimo į pareigas,
perkėlimo, atleidimo
iš pareigų, darbo
užmokesčio, atostogų
vaikui prižiūrėti,
tėvystės atostogų
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potvarkiai atostogų,
komandiruočių,
papildomų poilsio
dienų ir sutrumpinto
darbo laiko klausimais

STRATEGINIAI PRIORITETAI
2020 m. Savivaldybės veikla planuota ir vykdyta
vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės 2020–
2025 m. strateginiame plėtros plane numatytais
prioritetais:

Jaunimas ir jaunos šeimos. Vykdytas
jaunų specialistų motyvavimas atvykti
dirbti į Skuodą, įsteigtas naujagimio
krepšelis.
Viešoji
infrastruktūra
pritaikyta jaunoms šeimoms, didinamas
prieinamumas ugdymo ir kitų paslaugų.

•
•
•

Visi šie prioritetai buvo taikomi
visuose projektų konkursuose (vaikų
neformaliojo švietimo, kultūros rėmimo
ir bendruomenių aktyvinimo).

ekonomikos ir konkurencingumo plėtra;
patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka;
efektyvus valdymas.

Šio plėtros plano sprendinių įgyvendinimas
detalizuotas Skuodo rajono savivaldybės 2020–
2023 m. strateginiame veiklos plane.
2020 m. horizontalieji prioritetai buvo verslumo
skatinimas, aplinkosaugos idėjų propagavimas,
turizmo skatinimas bei patrauklių sąlygų jaunimui
ir jaunoms šeimoms kūrimas.

Verslumo skatinimas. Įgyvendinta priemonė
„Verslumo iniciatyvų skatinimas“: remtas
smulkusis verslas, kompensuojant dalį patirtų
išlaidų (dėl įrangos įsigijimo, mokymų, rinkodaros,
įgyvendinamų projektų bendrojo finansavimo),
finansuoti jaunimo verslumo gebėjimo ugdymo
renginiai, įteiktos verslo nominacijos, atnaujinta,
įrengta verslo infrastruktūra Mosėdyje.
Turizmas. Investuota į turizmo infrastruktūros
sutvarkymą, Skuodo rajono turizmo ir verslo
prekės ženklo kūrimą, įvaizdžio gerinimą, kultūros
paveldo objektų tvarkymą, įgyvendinti konkretūs
projektai, tvarkyta viešoji infrastruktūra ir pan.

Aplinkosauga. Orientuotasi į aplinkosauginį
švietimą, prevencinę veiklą. Visose biudžetinėse
įstaigose įrengtos šiukšlių dėžės rūšiavimui.
Įtrauktos temos į ugdymo programas, neformaliojo
ugdymo programas.
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STRATEGINIAI PRIORITETAI
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STRATEGINIAI PRIORITETAI
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SKUODO RAJONO PRISTATYMAS, ATSTOVAVIMAS
Mosėdyje, Vaclovo Into akmenų muziejaus
parko teritorijoje, įvyko Lietuvos savivaldybių
asociacijos suvažiavimas.
Jame dalyvavo 119 delegatų iš 51 šalies
savivaldybės, taip pat – Seimo, Vyriausybės bei
kitų institucijų atstovai.
Renginyje pristatyti svarbiausi asociacijos
darbai skatinant savivaldybių savarankiškumą ir
aktyvesnį dialogą su centrine valdžia.
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SKUODO RAJONO PRISTATYMAS, ATSTOVAVIMAS
Regioninės politikos forume vyko svarbi
diskusija apie savivaldybių bendradarbiavimą,
galimybes, kryptis ir tvarią regionų plėtrą.
Šioje diskusijoje pristatytas Skuodo rajonas,
Savivaldybės meras Petras Pušinskas kalbėjo
apie rajono privalumus, pristatė Klaipėdos
regiono strategiją, pateikė pastebėjimus ir
įvardijo kryptis, kurios labai svarbios, siekiant
dar labiau stiprinti regionus, rajonus.

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras
Pušinskas
dalyvavo
Euroregiono
Baltija
visuotiniame valdybos narių susitikime Elblągo
mieste, Lenkijoje. Atstovaudamas visą Klaipėdos
regioną, meras pristatė Euroregiono Baltija
prezidentavimo 2019 m. rezultatus, plačiau
kalbėjo apie pradėtą Euroregiono Baltija strategiją
2030, taip pat turėjo progą daugiau papasakoti
ne tik apie Klaipėdos regiono išskirtinumą, bet ir
Skuodo krašto privalumus, unikalumą.
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SKUODO RAJONO PRISTATYMAS, ATSTOVAVIMAS
Barstyčiai 2021 m. puošiasi Mažosios kultūros
sostinės Klaipėdos apskrityje vardu. Praėjusiais
metais daug diskutuota, derinta ir nemažai
veiksmų padaryta, kad Barstyčiai taptų Mažąja
kultūros sostine.
2021 m. siekiama Barstyčius pristatyti
taip, kad atsiskleistų vietovės savitumas ir
išskirtinumas. To bus siekiama, koncentruojant
dėmesį į mitologijos ženklus, kurių gausu
Barstyčių seniūnijoje. Tačiau labai svarbios
išliks ir tradicijos, kurios toliau bus palaikomos
ir puoselėjamos.
Norint šį įvykį pažymėti, prisitaikyta prie esamos
situacijos, reginių gausu virtualioje erdvėje.
Vėliau viskas bus planuojama, atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją.
Planų įgyvendinimu rūpinsis Barstyčių kaimų
bendruomenė, Skuodo rajono kultūros centro
Barstyčių skyrius, Barstyčių seniūnija, Barstyčių
pagrindinė mokykla, Skuodo rajono savivaldybės
Barstyčių vaikų globos namai, Skuodo rajono
savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos
Barstyčių filialas. Rėmėjai – Skuodo rajono
savivaldybė ir Skuodo rajono kultūros centras.
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SKUODO RAJONO PRISTATYMAS
Skuodo kraštas yra ne tik gražus, bet ir
išskirtinis. Norint atskleisti rajono išskirtinumą,
jau ilgą laiką buvo keliamas tapatybės klausimas:
iš kur mes atėjome ir kas mes esame? Įvairiose
diskusijose vis atsirasdavo atsakymai, kurie vienaip
ar kitaip buvo susiję su istorija, kuršių gentimi,
žemaitiškumu, gamta, natūralumu, akmenimis,
tvirtu rajono žmonių charakteriu. 2020 m.
sukurtas muzikos kūrinys, vaizdo klipas ir krašto
reprezentacinis ženklas – visa tai ištransliuoja ir
siunčia identifikacinę žinią, kuri turi tvirtą istorinį
pagrindą, sąsają su kuršiškuoju laikotarpiu,
pabrėžia rajono natūralią gamtą, akmenuotą
kraštovaizdį.
Būtina paminėti, kad Skuodo rajone esanti
kuršių sostinė – Apuolė – buvo anksčiausiai
rašytiniuose šaltiniuose paminėta gyvenvietė
dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Svarbu ir tai, kad rajone yra didžiausias
akmuo visoje Lietuvoje – Barstyčių (Puokės)
akmuo, yra garsusis Respublikinis Vaclovo
Into akmenų muziejus, kuriame galima
išvysti, paliesti ar net pajausti akmenų,
Lietuvoje atsidūrusių per ledynmetį,
galią. Čia galima apsilankyti Šauklių
tundroje, kur unikalus vietovės landšaftas
ir taip pat ledynų atnešti rieduliai. Visi šie
objektai yra glaudžiai susiję su senąja
mūsų istorija ir išlikusia nuostabia gamta.
Akivaizdu, šiandien mes gyvename jau
šiuolaikinėje aplinkoje, bet krašto praeitis
niekur nedings, apie ją turime kalbėti, ją
parodyti, didžiuotis tuo, iš kur esame kilę
ir kokią turtingą gamtą, kokius lankytinus
objektus turime.
Muzikine projekto dalimi pasirūpinti
buvo pasiūlyta gerbiamam kraštiečiui,
multiinstrumentalistui Sauliui Petreikiui.
2020 m. rugsėjo 3–5 d. vyko Skuodo
rajono reprezentacinio vaizdo klipo
filmavimas.
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PROJEKTAI, REZULTATAI
Džiugu pranešti, kad 2020 m. buvo užbaigti
tvarkyti abu Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč.
M. Marijai bažnyčios bokštai. Skuodo rajono
savivaldybės
prašymu
Kultūros
paveldo
departamentas iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo
sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje programos skyrė papildomą
finansavimą – 25 284 Eur. Bendra 2020 m. bokštų
tvarkybos darbų kaina 62,28 tūkst. Eur, bendras
Savivaldybės prisidėjimas – 3 040 Eur. Taip pat
2020 m. liepos mėnesį pateikta paraiška dėl viso
bažnyčios fasado projekto („Ylakių Viešpaties

28

Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčios (u. k. 16055) fasado tvarkybos
ir remonto (restauravimo) darbų projekto
parengimas, taikomųjų tyrimų atlikimas
ir avarinės grėsmės pašalinimas“)
rengimo, pagal kurį būtų galima
atlikti tvarkybos, restauravimo darbus.
Prašoma suma 34 090 Eur, iš savivaldybės
biudžeto būtų skiriama 2 000 Eur. Gavus
finansavimą, bažnyčios fasado tvarkybos
ir restauravimo darbus galėtų pradėti
2022 m.

PROJEKTAI, REZULTATAI
2020 m. pasimatė svarbaus ir didžiulio
projekto „Mosėdžio miestelio bendruomeninės
infrastruktūros atnaujinimas“ rezultatai. Projektas
2014 m. įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų
sąrašą ir pradėtas įgyvendinti 2018 m. Praėjusiais
metais gavus papildomą finansavimą projektui
skirta :

•

•
•

•
858 005,01 Eur
ES lėšų

•
•

•
75 706,32 Eur
valstybės
biudžeto lėšų

Iki 2020 m. pabaigos projektui įgyvendinti
panaudota daugiau kaip

440 000 Eur
savivaldybės
biudžeto lėšų
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•

•

Projekto metu atlikti darbai:
atnaujintas Mosėdžio seniūnijos
administracinis pastatas, patalpas
pritaikant vietos bendruomenių
poreikiams;
sutvarkyta automobilių stovėjimo
aikštelė prie seniūnijos pastato;
sutvarkyta R. Granausko g. atkarpa,
įrengiant naują pėsčiųjų-dviračių
taką,
apšvietimo
infrastruktūrą,
rekonstruojant kelio dangą;
sutvarkyta Šačių g. atkarpa, įrengiant
šaligatvį, rekonstruojant kelio dangą;
sutvarkytos Liepų ir Ežero gatvių
atkarpos, įrengiant šaligatvius;
sutvarkyta viešoji erdvė, adresu: Ežero
g. 25, įrengiant tualetą, automobilių
stovėjimo aikštelę, vaikų žaidimo ir
sporto treniruoklių aikšteles, pėsčiųjų
takus, lieptą, mažosios architektūros
elementus, sutvarkant teritoriją;
sutvarkyta Kęstučio gatvės erdvė,
įrengiant automobilių stovėjimo
aikštelę, pėsčiųjų taką;
sutvarkyta viešoji erdvė Akmenų
gatvėje, įrengiant tualetą, atnaujinant
fontaną, šaligatvį, įrengiant mažosios
architektūros elementus;
sutvarkyta viešoji erdvė tarp Kęstučio
ir Salantų gatvių, atnaujinant
pėsčiųjų takus, įrengiant automobilių
stovėjimo
aikštelę,
įrengiant
turgavietę su įvažiavimu.

Minėtu projektu siekiama sudaryti
sąlygas kokybiškam laisvalaikio ir poilsio
praleidimui, kokybiškam darbui, verslo
renginių
organizavimui
Mosėdžio
miestelyje, padidinti saugumo lygį
miestelyje,
sutvarkius šaligatvius,
įrengus apšvietimą, pėsčiųjų takus,
automobilių stovėjimo aikšteles. Taip
pat siekiama sukurti sąlygas efektyviau
išnaudoti poilsinį-rekreacinį gyvenvietės
potencialą, sudaryti prielaidas gyventojų,
ypač jaunimo, laisvalaikio poreikių
tenkinimui ir bendruomenės veiklos
sąlygų gerinimui.

PROJEKTAI, REZULTATAI
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DĖMESYS VERSLUI
Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų
biudžete verslumo iniciatyvų skatinimo programai
buvo skirta

59 000 Eur

Iš jų 30 581 Eur teko verslo įmonių ir
savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam
kompensavimui ir verslo projektų bendrajam
finansavimui.
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, dirbant 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
vykdyti veiklos.

Vienas iš svarbiausių Skuodo rajono
savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos
plano ir 2020–2025 metų strateginio plėtros
plano tikslų yra didinti rajono konkurencingumą
kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant
palankias sąlygas verslui. Intensyviai dirbama
šia linkme. Šiuo metu daugiausia pavyko
pasiekti Mosėdžio miestelio pietrytinėje dalyje
suformuotos pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijoje. Šioje teritorijoje jau įrengti buitinių
nuotekų tinklai, parengtas Liepų g. kapitalinio
remonto techninis darbo projektas, nupirkta
kapitalinio remonto techninio darbo projekto
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ekspertizė. Minėtoje teritorijoje bus
įrengtos šviesolaidinio ryšio prieigos.
Jei bus gautas finansavimas, tada bus
atliktas ir kelio remontas (bendras ilgis
720 m). Įgyvendinus darbus, bus sukurta
patraukli verslo aplinka, tikimasi, kad tai
duos impulsą verslo plėtrai.
Prasidėjus darbams šioje teritorijoje
su dviem didžiausiomis toje zonoje
veikiančiomis verslo įmonėmis UAB
„Deltrian“ ir UAB „Mittet“ pasirašyti
ketinimų protokolai. UAB „Deltrian“
savo ruožtu įsipareigoja įkurti 33 naujas
darbo vietas ir iki 2021 m. pabaigos
į verslo plėtrą investuoti 1 500 000
Eur. UAB „Mittet“ įsipareigoja iki 2020
m. pabaigos į verslo plėtrą investuoti
50 000 Eur, o iki 2021 m. žada įkurti 5
naujas darbo vietas ir į verslo plėtrą dar
investuoti 400 000 Eur. Tai didžiulės
lėšos, kuriomis ženkliai bus prisidedama
prie verslo plėtros, gyventojų įtraukimo
į darbo rinką. Šis susitarimo pavyzdys
rodo, kad savivaldai ir verslui reikalingas
abipusis pasitikėjimas, bendravimas ir
bendradarbiavimas. Taip galima pasiekti
reikšmingų pokyčių, kurių naudą pajus
ne tik verslas, bet ir gyventojai.

Dar viena potenciali teritorija yra Skuodo
mieste. Vis ieškoma galimybių sutvarkyti
Skuodo miesto pietinėje dalyje, Vytauto g.,
suformuotus komercinės paskirties žemės
sklypus: Vytauto g. 65, 67A, 69, 69A.
Bendras sklypų plotas 3,34 ha, nuosavybė
– Lietuvos Respublika. Rengiamas ESO
inžinerinių tinklų iškėlimo iš sklypo Nr. 67A
projektas. Iškėlus ESO tinklus investuotojai
turės galimybę vykdyti veiklą viso sklypo
ribose.

DĖMESYS ŽEMĖS ŪKIUI
Daug darbo įdėta, kad tinkamai
funkcionuotų Skuodo rajono savivaldybės
Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programa,
kurios lėšomis gerinamos ūkininkavimo
sąlygos, atnaujinant melioracijos sistemas
ir
įrengimus.
Programos
priemonei
„Avarinių melioracijos sistemų darbai (visų
diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų
atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių
remontas ir melioracijos griovio avarinių
gedimų šalinimas)“ 2020 m. skirta lėšų –
93 000 Eur. Per visus metus patenkinti 37
pretendentų prašymai gedimų šalinimui,
sutvarkyti 107 gedimai. Praėjusiais metais
pagal patvirtintą LR ŽŪM tvarkos aprašą
avariniams melioracijos sistemų darbams
finansuoti skirta 306 000 Eur. Šios lėšos
galėjo būti panaudotos tik valstybei
priklausančių 125 mm ir didesnio skersmens
drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų
ir hidrotechninių statinių priežiūrai. Šiomis
lėšomis suremontuotas tiltas per Bartuvos
upę Mosėdžio sen., suremontuota 10,251 km
griovių, 3 pralaidos, pašalinti 42 melioracijos
drenažo gedimai.
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Griovių remonto darbai pradėti Barstyčių
seniūnijoje, dalis darbų atlikta, kita dalis bus
atlikta 2021 m.

DĖMESYS ŽEMĖS ŪKIUI
Skuodo rajono savivaldybėje organizuotas
susitikimas su Skuodo rajono pieno tiekėjais ir
AB „Pieno žvaigždės“, AB „Žemaitijos pienas“, ŽŪK
„Pienas LT“, UAB „Rokiškio sūris“, KB „Ūkininkų
pienas“, ŽŪK „ Pieno gėlė“ atstovais. Susitikimo
metu siekta išsiaiškinti pieno supirkimo ir tiekimo
rinkai aktualijas.
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras
Pušinskas susitikimo pradžioje pateikė statistinę
informaciją, supažindino su žemės ūkio situacija
rajone.
Apgailestauta, kad pieno ūkių skaičius
mažėja. Pagrindinės priežastys – gamybos kaštų
nepadengianti supirkimo kaina. Pabrango pašarai,
energetiniai resursai, darbo jėga, agrarinės
paslaugos, žemės nuoma ir pan.
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Diskusijos
metu
ūkininkams
siūlyta pagalvoti apie jungimąsi į
kooperatyvus. Susijungus atsirastų
daugiau galimybių modernizuoti
savo ūkius, palengvėtų ūkininkavimo
darbai, gerėtų produkcijos kokybė.
Manoma, kad bendromis jėgomis
visada galima nuveikti daugiau.

DĖMESYS ŽEMĖS ŪKIUI
2020 m. birželio 11 d. Skuodo rajono
savivaldybės meras Petras Pušinskas ir
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus
atstovai kartu su Skuodo, Mažeikių, Plungės,
Akmenės rajonų smulkiaisiais ūkininkais lankėsi ir
gerosios patirties sėmėsi kraštiečio Arūno Bušmos
prieš keturis metus įkurtame aviečių ir gervuogių
ūkyje. Šiame ūkyje lankytasi bendra Savivaldybės
mero ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos
Skuodo skyriaus pirmininko Edmundo Šiudeikio
iniciatyva.
Apžiūrėjus ir pasidžiaugus, kaip puikiai
tvarkomasi aviečių ir gervuogių ūkyje, aptartos
smulkiesiems ūkininkams svarbios temos:
prekybos vietų Skuodo mieste plėtra, produkcijos
perdirbimas, smulkiųjų ūkininkų kooperacija,
trumposios maisto grandinės perspektyvos.
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Ūkininkai
aktyviai
diskutuoja
apie kooperaciją ir galimybę labiau
orientuotis į trumpąsias maisto
grandines.
Smulkiųjų
ūkininkų
produkcijos stiprybė – kokybė,
šviežumas, natūralumas, išskirtinumas.
Labai svarbu, kad vyktų intensyvesnis
ūkininkų, verslininkų, bendruomenių,
įstaigų, vartotojų bendradarbiavimas
tarpusavyje, tada suaktyvėtų trumpųjų
maisto grandinių kūrimas.

DARBAI, SUSITIKIMAI, SPRENDIMAI
Praėjusiais metais ypatingai daug dėmesio
skirta koronaviruso pandemijos suvaldymui.
Informaciją stebėjome nuolat, pokyčių buvo
labai daug ir dažnai, prie visų nurodymų reikėjo
prisitaikyti, nutarimus buvo būtina vykdyti. Vyko
daug posėdžių ir pasitarimų.

Šios situacijos valdymui 2020 m. skirta 41 958
Eur: paramos lėšos – 1 095 Eur, valstybės biudžeto
dotacija – 27 098 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos
– 13 765 Eur.
Gegužės mėnesį, siekiant užtikrinti Skuodo
rajono
gyventojų
saugumą,
išsityrimo
prieinamumą, Skuode buvo įsteigtas mobilusis
punktas. Prieš tai buvo daug diskusijų dėl
karščiavimo klinikos steigimo, tačiau, įvertinus
visas aplinkybes, padaryta išvada, kad mobilusis
punktas bus efektyvesnė priemonė.
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Buvo vykdomas asmenų pavežėjimas
į Skuodo mobilų punktą, neturintys, kaip
grįžti iš infekcinių ligų gydymo įstaigų,
buvo parvežami namo. Periodiškai
vykdytos prevencinės patikros turguje,
parduotuvėse. Taip pat nuolat stebėta,
kur formuojasi židiniai, domėtasi, kokios
pagalbos reikia, ypač sudėtinga situacija
buvo rajono globos namų įstaigose.
Valdant koronaviruso situaciją rajone,
didelis darbo krūvis teko medicinos
darbuotojams.

DARBAI, SUSITIKIMAI, SPRENDIMAI
2020 m. ne kartą lankytasi Viešųjų investicijų
plėtros agentūroje ieškant finansavimo Skuodo
vaikų lopšelio-darželio renovacijai.

Nuolat ieškoma finansavimo ir sprendimų
būdų, kaip pagerinti ikimokyklinio ugdymo
prieinamumą ir sąlygas Mosėdžio seniūnijos
ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje daug
diskutuota apie profesinio mokymo ir bendrojo
ugdymo sujungimą.

įgyja formalią kompetenciją. Praėjusiais
metais atidaryti du moduliai: bendrieji
mechanikos darbai ir plaukų kirpimas.
Šiais metais mokykla planuoja papildyti
profesinio
mokymo
licenciją,
kad
galėtų pasiūlyti modulius ir mokiniams,
neturintiems pagrindinio išsilavinimo.
Mokiniai, lankantys modulius, taip pat
gauna stipendijas.
Švietimo sritis ypatingai svarbi, todėl
Petras Pušinskas nuolat dalyvavo rajono
švietimo įstaigų vadovų pasitarimuose.
Priimta nemažai sprendimų dėl švietimo
įstaigų darbo karantino metu. Inicijavo
visų rajono švietimo įstaigų vadovų darbo
užmokesčiui nustatyti taikomų koeficientų
dydžių peržiūrą, siekė, kad visi vadovai ir
darbuotojai gautų tinkamą atlyginimą.
Petras Pušinskas nuolat domėjosi
ugdymo situacija pandemijos metu.

Sujungimas
Skuodo
rajone
nebuvo
įgyvendintas, tačiau 2020 m. pavasarį Skuodo
amatų ir paslaugų mokykloje įvestas modulinis
mokymas. Mokykla siūlo atskirus profesinio
mokymo modulius, juos baigę gimnazijų mokiniai
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DARBAI, SUSITIKIMAI, SPRENDIMAI
Siekdamas gerinti kelių būklę Skuodo rajone,
Savivaldybės meras dažnai lankosi Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje, kartu bandoma
ieškoti galimybių, kad kelių asfaltavimo,
remonto, rekonstravimo, šaligatvių tiesimo
darbai Skuodo rajone būtų atliekami kuo
greičiau, sklandžiau.

2020 m. su VĮ „Turto bankas“ aiškintasi, kokie
veiksmai reikalingi, kad Skuodo mieste Šaulių g.
7 esanti salė būtų perduota nuosavybės teise
valdyti Savivaldybei.
Šioms patalpoms reikalingas remontas, kad
ja galėtų naudotis Skuodo rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro sportininkai,
Lietuvos šaulių sąjungos atstovai Skuodo rajone.
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2020 m. liepos 15 d. Skuodo rajono
savivaldybės meras Petras Pušinskas su
energetikos ministro pavaduotoju Egidijumi
Purliu aptartė klausimą dėl SND balionų
daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos
šaltiniais.
Išsiaiškinta, kad daugiabutyje įsikūręs
verslas, pasirinkęs naudoti elektros energijos
šaltinį, taip pat gali gauti valstybės paramą.

2020 m. Skuodo rajono savivaldybės
meras Petras Pušinskas Susisiekimo
ministerijoje
pateikė
siūlymus
dėl
geležinkelio linijos Klaipėda–Skuodas–
Priekulė atkūrimo, viešojo transporto
maršrutų Lietuvos ir Latvijos pasienyje bei
kelio Skuodas–Priekule remonto.

DARBAI, SUSITIKIMAI, SPRENDIMAI
Savivaldybės
tarybos
nariai
pritarė
idėjai Skuodo socialinių paslaugų šeimai
centro transporto ūkį papildyti naujomis
transporto priemonėmis – „Toyota Corolla“ ir
„Renault Trafic“. Automobilių įsigijimui lėšos
skirtos iš savivaldybės biudžeto. Lengvojo
automobilio „Toyota Corolla“ kaina – 16 990 Eur,
mikroautobuso „Renault Trafic“ vertė 25 000 Eur.
Mikroautobusas bus pritaikytas neįgaliesiems
pervežti.
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
per 2020 m. teikė transporto paslaugas
asmenims, kurie dėl ligos, senatvės, negalios
ar dėl socialinės atskirties negali naudotis
visuomeniniu ar individualiu transportu.
Transporto paslaugos teiktos 137 kartus.
Naujaisiais automobiliais bus efektyviau,
kokybiškiau teikiamos transporto paslaugos,
jų pritaikymas darbe turėtų palengvinti,
paspartinti centro specialistų veiklą.

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros
centre apsilankantys jau gali naudotis
keltuvu.
Jo įrengimas buvo dalis projekto
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas Skuodo
rajono savivaldybėje“.

iki Narvydžių gyvenvietės (Pievų g.). Planuota
kelio Šatės–Rumšaičiai rekonstrukcija.
Skuodo
rajono
keliams
remontuoti,
rekonstruoti 2020 m. skirta papildomų lėšų – 1
mln. 234 tūkst.
Pagal
patvirtintą
sąrašą
kapitališkai
remontuota: atkarpa nuo kelio Skuodas–
Mažeikiai į Knežę (Jedžiotų gatvė) ir
Aleksandrijos kaimo Bijūnų gatvė. Numatyta
rekonstruoti Skuodo miesto Šatrijos gatvę ir
Mosėdžio miestelio Ežero gatvę. Numatyta
remontuoti pasienio kelią pro buvusią muitinę
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SUSITIKIMAI, PASITARIMAI SAVIVALDYBĖJE
2020 m. sausio 22 d. organizuotas Skuodo
rajono savivaldybės vadovų pasitarimas su
rajono seniūnijų seniūnais. Pasitarime seniūnai
akcentavo, kad jiems labai svarbu gauti
informaciją iš Skuodo paslaugų šeimai centro
atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų apie
sudėtingus, konfliktinius atvejus šeimose. Savo

ruožtu Skuodo paslaugų šeimai centro
atstovės paaiškino, kokią informaciją ir
kada gali suteikti seniūnams, susitarta
bendradarbiauti.
Tądien taip pat aptartos Užimtumo
programos aktualijos. Panašaus pobūdžio
susitikimai su seniūnais organizuojami
dažnai.

2020 m. vasario 14 d. Skuodo rajono
savivaldybėje lankėsi ir svarbius susisiekimo
klausimus aptarė Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministras Jaroslav Narkevič, susisiekimo ministro
patarėjas Jaroslav Kaminski ir patarėja Aldona
Violeta Grinienė. Svečiai turėjo puikią progą iš
arčiau susipažinti su kelių būkle Skuodo rajone.
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras

Pušinskas minėjo, kad rajone yra kelių,
kuriuos reikia būtinai asfaltuoti ir tvarkyti,
tačiau finansinės galimybės atlikti
šiuos darbus yra ribotos. Atsižvelgiant
į tai, darbai planuojami itin atsakingai,
visos gautos lėšos įsisavinamos, labai
stengiamasi
pateisinti
gyventojų
lūkesčius.
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SUSITIKIMAI, PASITARIMAI SAVIVALDYBĖJE
Liepos 3 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi
aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Lietuvos
Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto
pirmininkas Valius Ąžuolas, Seimo nariai Levutė
Staniuvienė ir Antanas Vinkus.
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Susitikimo metu aptartos temos:
vykdomi
projektai,
finansavimas,
vandentvarka,
nuotekų
tvarkymas,
kounalinių atliekų tvarkymas, laukinių
paukščių daroma žala ūkininkams ir kt.

SUSITIKIMAI, PASITARIMAI SAVIVALDYBĖJE
2020 m. liepos 16 d. Skuodo rajono savivaldybės
meras Petras Pušinskas Savivaldybėje priėmė
svečius iš Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos
savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios
rinktinės. Didžiulė garbė, kad atvyko naujasis
minėtos rinktinės vadas plk. ltn. Linas Idzelis.
Vienas svarbiausių susitikimo momentų –
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Skuodo rajone lankėsi ir jaunimo reikalais,
jaunimo politika rajone, vykdomomis veiklomis
jaunimui domėjosi Kretingos rajono savivaldybės
mero pavaduotojas Dangiras Samalius ir Kretingos
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nariai.
Svečius sutiko Skuodo rajono savivaldybės
meras Petras Pušinskas, plačiau rajoną pristatė
Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė.

41

Pagal
galimybes
bendromis
jėgomis susitarta šviesti ir informuoti
visuomenę apie Lietuvos saugumo
ir gynybos politiką, krašto apsaugos
sistemą,
tarpininkauti
renginių,
valstybinių švenčių metu, supažindinti
su karine technika, ginkluote,
amunicija, esant sąlygoms įgyvendinti
projektus ir pan.

PRITARIAMA BENDRUOMENĖS INICIATYVOMS
2020 m. liepos 9–12 d. Skouds ATV klubo nariai aplankė didingąją Žemaitiją ir dalį jos
žemėje esančių turistinių objektų. Kelionė – 800 kilometrų. Prie Skuodo rajono savivaldybės
Savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė pasitiko
keturratininkus, domėjosi kelionės maršrutu, tikslais ir linkėjo sėkmingos, saugios, turiningos
bei įdomios išvykos. Pasidžiaugta, kad keturratininkai, pasipuošę Skuodo krašto atributika,
simboliais, neš žinią apie mūsų kraštą.

2020 m. rugpjūčio 22 d. prasidėjo intelektualusis kultūrinis, pažintinis ralis motociklais po
visą Lietuvą, jame Skuodo kraštui garbingai atstovavo klubo „Skouda do tekėnē“ komanda.
Savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė šią
iniciatyvią, aktyvią, savo kraštą mylinčią komandą išlydėjo į minėtą ralį. Komandos nariams taip
pat padėkota už įgyvendinamą gražią misiją – skleisti žinią apie Skuodo rajoną visoje Lietuvoje.
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MERO APDOVANOJIMAI, ĮTEIKTOS PADĖKOS, SVEIKINIMAI
Skuodo rajono savivaldybė kasmet vasario 16ąją, minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,
pagerbia ir pasveikina darnią, pavyzdingą ir gausią
rajono šeimą. Šį kartą titulas „Metų šeima 2019“
atiteko Daivos ir Vaido Viščiūnų šeimai. Skuodo
rajono savivaldybė jai įteikė 500 eurų premiją.

Mosėdžio gimnazijoje apdovanoti konkurso
„Krašto auksas“ Klaipėdos apskrities nugalėtojai.
Apdovanojimai įteikti 9-iems Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos projektų
vykdytojams. Ypač pasidžiaugta, kad daugiau nei
pusė apdovanojimų įteikta mūsų kraštiečiams.
Nuoširdžią padėką nugalėtojams skyrė ir Skuodo
rajono savivaldybės vadovai.
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2020 liepos 6 d. Skuodo miesto parke
Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo
ir Tautiškos giesmės dienos proga vyko
folkloro šventė „Liob šuokt, liob dainiout“.
Šventės metu apdovanota 2020
metų globėjų šeima – Daiva ir Sigitas
Baužiai. Jiems įteiktas 500 eurų vertės
apdovanojimas.

MERO APDOVANOJIMAI, ĮTEIKTOS PADĖKOS, SVEIKINIMAI
Iki lapkričio 20 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, nominacijoms.
Nominacijos „Gyvenu Skuode – dirbu
pasauliui“ laimėtojas – Darius Pajauskas.

Nominaciją „Patraukliausias darbdavys“
pelnė UAB „Kuršasta“.

Šiais metais nominacijos „Skuodo
ambasadorius“ labiausiai nusipelnė L.
Mitkuvienės GKĮ. Šios įmonės vienas iš
savininkų yra ir Virginijus Mitkus, kuris,
kurdamas, plėtodamas Žemdirbio muziejų,
atstovauja Skuodo kraštui ir pristato jį
gausiam muziejaus lankytojų būriui.
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Nominacija „Metų startuolis“ atiteko
UAB „Deltrian“. Bendrovė pasiūlyta ne kaip
inovacijų ir technologijų srities įmonė, bet
kaip įmonė, kuri laikoma santykinai sparčios
plėtros ir įsiliejimo į bendruomenės gyvenimą
pavyzdžiu.

Nominacijos „Socialiai atsakingas verslas“
nugalėtoju tapo UAB „Tiveta“.

ATEITIES PERSPEKTYVA
2020 m. atlikti darbai, įgyvendinti planai ir jų rezultatai prisidėjo prie patogesnio gyvenimo
Skuodo krašto gyventojams.
2021 m. biudžeto sandarai įtakos turi įvairūs veiksniai ir priimami įstatymai. Tiesa, šių metų
biudžeto galimybės visoms sritims yra ganėtinai ribotos. Tokiomis sąlygomis turime, kiek įmanoma
labiau subalansuoti biudžeto įgyvendinimą. Darbai nesustos, tačiau tikėtina, kad daugeliu atveju
sąlygas diktuos finansinės galimybės.
Vienas didžiausių iššūkių yra toks, kad šiais metais Ūkininkų iniciatyvų skatinimo ir Verslumo
iniciatyvų skatinimo programoms lėšos sumažėjo, tačiau tikimasi, jog 2022 m. skiriamas
finansavimas šioms programoms bus didesnis, ir viskas sugrįš į savo vietas. Taip pat tikimasi,
kad metų eigoje pavyks gauti papildomo finansavimo iš Europos atsigavimo fondo socialiniams
reikalams, Skuodo rajono aplinkos gerinimui.
Daugiausia lėšų 2021 m. pagal visus finansavimo šaltinius planuojama skirti Ugdymo kokybės
ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 7 640 900 Eur, arba 39,6 proc. viso savivaldybės
biudžeto. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo
programai numatyta skirti 3 529 200 Eur (18,3 proc.). Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programai planuojama skirti 3 265 200 Eur (16,9 proc.). Infrastruktūros ir
investicijų plėtros programai planuojama skirti 2 170 200 Eur (11,3 proc.). Kultūros ir turizmo,
sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai planuojama skirti 1 397 600 Eur
(7,2 proc.). Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 1
296 400 Eur (6,7 proc.).
Svarbu paminėti, kad šiais metais Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programoje atsiras nauja
priemonė, kuria planuojama Skuodo rajono kaimo gyventojams dalinai savivaldybės biudžeto
lėšomis kompensuoti individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų rezervuarų
įsigijimą. Planuojama skirti 10 tūkst. Eur. Jei ši naujovė pasiteisins, kitais metais suma turėtų būti
didinama. Taip pat kitais metais planuojama skirti lėšų įvairioms bendruomenių, visuomeninių
organizacijų ar asmenų pasiūlytoms idėjoms.
Planuojama intensyviai investuoti į kelių būklės gerinimą, asfaltavimą, šaligatvių ir apšvietimo
tinklų modernizavimą. Bus įgyvendinamas projektas, kuriuo numatyta pakeisti bei įrengti naujus
gatvių apšvietimo šviestuvus ir atramas šiose Skuodo miesto gatvėse: Šatrijos g., Birutės g.,
Cvirkos g., Respublikos g., Algirdo g., Vaižganto g., Pergalės g., D. Poškos g.
Laukia ir kiti svarbūs darbai: bus tęsiamas Ylakių gimnazijos stadiono rekonstravimas,
įrengiamos antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, planuojama tęsti
Skuodo miesto paplūdimio sutvarkymo Krantinės g. 1A darbų procedūras ir kt.
Būtina atkreipti dėmesį, kad rajone vyrauja didesnis nei kitose apskrities savivaldybėse ūkių
skaičius. Didžiąją dalį savivaldybės ploto užima žemės ūkio naudmenų plotai. Skuodo rajonas
turi potencialo vystyti bioekonomiką. Tai sudarytų galimybes rinkų plėtrai, darbo vietų augimui,
inovatyvių produktų sukūrimui, leistų mažinti neatsinaujinančių žaliavų naudojimą, energetinius
kaštus. Rajone yra palankios sąlygos įgyvendinti bioekonomikos idėjas. Labai svarbu, kad vyktų
intensyvesnis ūkininkų, verslininkų, bendruomenių, įstaigų, vartotojų bendradarbiavimas
tarpusavyje, suaktyvėtų trumpųjų maisto grandinių kūrimas. Pradėję laikytis bioekonomikos
krypties, stiprintume visą Skuodo kraštą.
Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybė siekė ir toliau sieks išnaudoti savo natūralius ir
kultūrinius išteklius, kelti gyvenimo kokybės lygį ir taip kelti konkurencingumą, pritraukti naujų
gyventojų, o su jais verslo ir investicijų plėtrą. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas mokymo
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ATEITIES PERSPEKTYVA
ir kvalifikacijos sritims, bus siekiama užtikrinti kvalifikuotų specialistų pasiūlą. Dėmesys bus
skiriamas kultūrinių išteklių, paveldo saugojimui ir puoselėjimui, kaip būdui spartinti turizmo
sektoriaus augimą. Bus tvarkoma infrastruktūra, didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas,
skatinamas verslumas, žemės ūkio naujovės.
Ateinantys metai žada naujovių ir pokyčių. Siekiama Skuodo rajono savivaldybės žmonių
gyvenimą padaryti geresnį ir saugesnį.
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