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Savivaldybės administracijos direktoriaus žodis

Gerbiami Skuodo krašto žmonės,
2020 metais, pasklidus koronaviruso infekcijai
(COVID-19), teko susidurti su analogų neturinčia
situacija, keliančia pavojų žmonių sveikatai,
ekonomikai ir finansams. Turėjome skubiai priimti
sprendimus, dažnai organizavome posėdžius,
pasitarimus. Privalėjome stabdyti viruso plitimą
rajone, reikėjo greitai reaguoti į aplinkybes. Vykdėme
Vyriausybės nutarimus, pateiktas rekomendacijas.
Dėmesys skirtas prevencinėms priemonėms. Išties
koronaviruso situacija pareikalavo daug laiko ir
pastangų.
Nors darbo sąlygos buvo sudėtingos, džiaugiuosi,
kad 2020 m. vis tiek buvo produktyvūs, kupini įvairių
atsinaujinimo darbų. Mieste, miesteliuose ir kaimuose
gyvenantys žmonės turėtų pajusti geresnį gyvenimą.
Buvo tvarkomos viešosios erdvės, tvarkomi ir
asfaltuojami keliai, įrengti šaligatviai, naujai įrengtas
apšvietimas, kai kur pastatytos naujos autobusų stotelės. Viskas daroma dėl gyventojų patogumo.
Tai darbai, kurie vienu ar kitu atveju paliečia rajono žmones. Žinoma, dar daug infrastruktūros darbų
suplanuota šiais metais, ypač tose vietovėse, kur iki šiol buvo skiriama mažiau investicijų.
2020 m. operatyviai padėjau ne tik rajono gyventojams, bet ir pavaldžių įstaigų vadovams, seniūnams,
spręsti iškilusias problemas, palaikiau įvairias iniciatyvas ir kartu su Savivaldybės administracijos
specialistais, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų, žinoma, taip pat atsižvelgdami į COVID-19
ligos situaciją, įgyvendinome strateginius planus, užtikrinome kokybišką ir efektyvų darbą, teikėme
administracines ir viešąsias paslaugas.
Galiu drąsiai didžiuotis nuveiktais rajonui svarbiais darbais. Esu dėkingas Savivaldybės merui
ir jo pavaduotojai už pasitikėjimą, Tarybos nariams, savo pavaduotojui už patarimus, objektyvius
pastebėjimus, Savivaldybės administracijos specialistams ir seniūnams už atsakingą, vertą pagarbos
darbą, glaudų bendradarbiavimą, sprendžiant problemas, ir įdėtas pastangas, kad gyventojams būtų
sukurta geresnė, kokybiškesnė aplinka. Labai dėkoju gyventojams už nuolatinį palaikymą, tai suteikia
daugiau energijos, ryžto kryptingai dirbti vardan rajono gerovės.
Siekiant dar didesnio aiškumo, kaip buvo dirbama 2020 m., žemiau pateiktoje informacijoje įvardinu
veiklos prioritetus, kokie darbai buvo tęstiniai, kokių iššūkių, problemų turėjome, ką planavome ir kokių
lūkesčių turime. Taip pat išsamius duomenis rasite kituose ataskaitos skyriuose apie Administracijos
padalinių darbą.
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Savivaldybės administracijos direktoriaus žodis

2020 m. darbų prioritetai, tęstinumas
Aplinkosauga, komunalinių atliekų antžeminių aikštelių įrengimo užbaigimas, rūšiavimo
skatinimas.
ES projektų koordinavimas ir įgyvendinimas.
Naujojo bibliotekos pastato statybos darbai.
Kelių priežiūros plėtros programos įgyvendinimas.
Sodų bendrijų kelių asfaltavimas ir priežiūra.
Daugiabučių namų kiemų asfaltavimas, tvarkymas.
Efektyvus biudžeto lėšų panaudojimas, lėšų taupymas.
Asbesto ir padangų utilizavimas.
Nereikalingo Savivaldybei priklausančio turto pardavimas.
Suskystintų dujų balionų keitimas kitais energijos šaltiniais daugiabučiuose.

Iškilusios problemos ir iššūkiai
Užsitęsė kombinuotų komunalinių atliekų aikštelių įrengimas Skuodo mieste.
Iškilo vandentvarkos nesklandumų.
Reikėjo greitai balsavimo patalpas pritaikyti neįgaliesiems.
Vyko sudėtingas COVID-19 ligos valdymo procesas.

Planai ir lūkesčiai
Gerinti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklius.
Pradėti Skuodo miesto paplūdimio ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono
rekonstravimo darbus.
Plėsti buitinių nuotekų tinklų įrengimą.

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

Gerbiami Skuodo krašto žmonės,
Kiekvieni metai būna vis kitokie darbų, priimtų
sprendimų atžvilgiu. 2020 m. nemažai sprendimų
buvo susiję su COVID-19 ligos valdymu. Tačiau,
nepaisant pasaulinės pandemijos, Skuodo rajone
vis tiek buvo atlikta daug reikšmingų darbų. 2020 m.
pradėti įgyvendinti nauji ir užbaigti tam tikri projektai.
Aš, kaip Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas, organizuoju, planuoju,
kontroliuoju šias Savivaldybės administracijos
veiklas: aplinkos apsaugos, žemės ūkio, civilinės ir
priešgaisrinės saugos, sveikatos ir socialinių reikalų.
Koordinuoju šių veiklų reguliavimo sričiai priskirtų
įstaigų veiklą.
Labai džiugu, kad Skuodo rajono gyventojams
buvo išdalinti 200 kompostavimo dėžių biologiškai
yrančių atliekų kompostavimui. Sumažėjo išvežamų mišrių atliekų kiekis į sąvartyną. Apvažiavimo
būdu iš gyventojų buvo renkamos stambiagabaritės atliekos, asbesto gaminiai. 2020 metais Skuodo
mieste įrengta 18-a pusiau požeminių mišrių atliekų tvarkymo aikštelių.
2020 metais Lenkimų ir Šačių seniūnijose buvo įrengti privažiavimai prie vandens telkinių, kad
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai galėtų patogiai prisipildyti vandens atsargų. Šiais metais
savivaldybės biudžete yra numatyta 40 000 eurų priešgaisrinio automobilio įsigijimui.
2020 metais Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos fondo lėšomis
pagrinde gerintos melioracijos sistemos, dėmesys taip pat skirtas vietinės reikšmės kelių su žvyro
danga būklės gerinimui, kelių su žvyro danga laistymui (sūrinimui).
Esu labai dėkingas savo komandai – Savivaldybės tarybos nariams, vadovams, Administracijos
specialistams, skyrių vedėjams, rajono seniūnijų seniūnams už atsakingai atliekamą darbą,
bendradarbiavimą ir susiklausymą. Tikiuosi tolimesnio bendradarbiavimo sprendžiant rajonui svarbius
klausimus.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Rokas Rozga
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Teisė, personalas ir dokumentų valdymas
2020 m.
Administracijoje patvirtintų
pareigybių skaičius

147,5

Administracijos darbuotojų
(etatų) skaičius
(be seniūnijų)

2019 m.
Administracijos padaliniai

147,25

161,25

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

81
dirbantys
pagal darbo
sutartis

80
2019 m.

valstybės
tarnautojai

2018 m.
2020 m.

2020 m.

dirbantys
pagal darbo
sutartis

2020 m.

2020 m.

63

17

2019 m.

2019 m.

61

18

2018 m.

2018 m.

65

27

79
2018 m.
92

66,5

Skelbti konkursai
Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus pareigoms eiti
Valstybės tarnautojo pareigoms eiti konkursai skelbti 12 kartų, įvyko 5
Konkursai įvyko sklandžiai, apskundimų nebuvo
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Teisė, personalas ir dokumentų valdymas
Darbo drausmė
Atlikti 4 galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai, 3
iš jų nutraukti nenustačius nusižengimo sudėties,
1 valstybės tarnautojas pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, skirta tarnybinė nuobaudapastaba, tačiau ginčas dėl nuobaudos skyrimo
dar sprendžiamas teisme.

2020 m. parengti 1 786 Administracijos
direktoriaus įsakymai (2019 m. – 1 817).

359 įsakymai personalo klausimais.

Kvalifikacija
Administracijos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 2020 m. panaudota 6 007,20 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. 54 darbuotojai dalyvavo 101
mokymuose. 2019 m. panaudota 10 970,65
Eur: 79 darbuotojai dalyvavo 145 mokymuose.

2020 m. suteiktos 296 teisinės
konsultacijos (2019 m. – 327).
87 konsultacijos šeimos teisės
klausimais.
19 konsultacijų darbo teisės
klausimais.

967 įsakymai veiklos organizavimo klausimais.
4 konsultacijos socialinės apsaugos teisės
klausimais.
455 įsakymai atostogų klausimais.

5 įsakymai komandiruočių klausimais.

18 konsultacijų administracinės teisės ir
administracinio proceso klausimais.
92 konsultacijos civilinės teisės ir civilinio
proceso klausimais.
15 konsultacijų baudžiamųjų procesų klausimais.
8 konsultacijos baudžiamosios teisės
klausimais.
31 konsultacija privalomosios mediacijos
klausimais.
9 konsultacijos procesinių dokumentų
klausimais.
13 konsultacijų kitais klausimais.
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Teisė, personalas ir dokumentų valdymas
Civilinės būklės aktų įrašų
Civilinės būklės akto pavadinimas

papildymas, pakeitimas,
ištaisymas
Dėl vardo,

Gimimas

Santuoka

Santuokos

Mirtis

nutraukimas

pavardės

Dėl kitų

ar tautybės

priežasčių

pakeitimo

Registravimas

112

46

47

308

4

61

Užsienio valstybėje sudarytų
aktų įtraukimas į apskaitą

33

–

1

6

–

–

–

25

–

–

–

–

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta
tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą

Iš viso:

145

314

(gimė 79

(mirė 167

berniukai ir

71

48

66 mer-

vyrai ir 147

65

moterys)

gaitės)

2020 m. populiariausi mergaičių vardai:
Gabija, Elija, Lėja.

2020 m. populiariausi berniukų vardai: Gustas, Benas, Arijus.

Valstybinės kalbos kontrolė Skuodo rajono savivaldybėje
Suderinti administracijos direktoriaus įsakymai – 1 755, Savivaldybės tarybos sprendimai – 219
Suderintos 902 sutartys. Suderintas 521 viešasis užrašas. Patikrintos įstaigos – 10. Patikrintos
interneto svetainės – 8.
Parengtos atmintinės – 6: „Žodžių „vartoti“ ir „naudoti“ reikšmės“, „Video“ vartojimas“, „Kada
„teisingai“, kada „taisyklingai“?“, „Telefono Nr. rašymas“, „Tapti kas“ ar „tapti kuo“?, „Ar vartotina
nevienarūšėms sakinio dalims jungti „ne tik…, bet ir“?“.
Suderinta 16 plakatų, suderinta 16 reklamos projektų. Suteikta konsultacijų juridiniams ir fiziniams asmenims: el. paštu – 110, telefonu – 35, žodžiu – 41.
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Savivaldybės 2020 metų biudžetas
Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas:
19 977,6 tūkst. Eur
pajamų

437,2 tūkst. Eur

skolinimosi pajamų projektams finansuoti

858 tūkst. Eur

nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis

Iš viso 21 272,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų paskoloms grąžinti – 437,2 tūkst. Eur.
Per 2020 metus Savivaldybės tarybos sprendimais savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas
septynis kartus. Patikslintas savivaldybės pajamų planas sudarė 23 111,4 tūkst. Eur, 437,2 tūkst.
Eur – ilgalaikės paskolos, 858 tūkst. Eur – 2019 m. biudžeto pajamų dalis, kuri viršija praėjusių
metų panaudotus asignavimus. Iš viso pajamų planas yra 24 406,6 tūkst. Eur.
Patikslintas 2020 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,8 proc., arba gauta 747,3 tūkst. Eur
mažiau pajamų, negu planuota. Pajamų planas savarankiškoms funkcijoms vykdyti įvykdytas 96,9
proc. Gauta 366,7 tūkst. Eur mažiau pajamų, negu planuota.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozėmis, kad savivaldybių biudžetai nesurinks planuoto gyventojų pajamų mokesčio, Skuodo rajono savivaldybės taryba 2020
m. rugpjūčio 27 d. priėmė sprendimą Nr. T9-154 „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto“ imti 1 232 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą pajamų trūkumui dengti.
Finansų ministerijai patikslinus prognozes, 2020 m. gruodžio 14 d. buvo išsiųstas raštas Finansų
ministerijai dėl 800 tūkst. Eur trumpalaikės paskolos pervedimo. Paskola grąžinta 2021 m. sausio
19 d., sumokėta 16,83 Eur palūkanų.
2020 m. biudžeto išlaidos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 16 367,61 Eur viršijo gautas pajamas. Šia suma buvo sumažintos Savivaldybės apyvartinės lėšos, kurios buvo 144,8 tūkst. Eur.
Tvirtinant 2021 m. biudžetą, patvirtinta 128,4 tūkst. Eur apyvartinių lėšų.
2020 metais pajamų buvo gauta pagal dvylika finansavimo šaltinių (tūkst. Eur):
Finansavimo šaltinio
kodas

Pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

1102

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

11 720,0

11 353,3 -366,7

96,9

513,8

498,1

-15,7

96,9

437,2
365,6
54,7

422,1
301,9
56,2

-15,1
-63,7
1,5

96,5
82,6
102,7

3 919,6

3 910,5

-9,1

99,8

Lėšos valstybinėms (valstybės
2 228,6
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų val614,7
dymo lygių
Kelių priežiūros ir plėtros programa 2 263,9

2 204,0

-24,6

98,9

609,8

-4,9

99,2

2 256,5

-7,4

99,7

Kita tikslinė dotacija
Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Iš viso

24,4
1 376,1

17,1
1 292,5

-7,3
-83,6

70,1
93,9

24 406,6

23 637,2 -769,4

1104
1201
1301
1302
2111
2121

2401
2405
2410
2402+3305

Rezultatas

Proc.

99,8
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Savivaldybės 2020 metų biudžetas
2020 m. patikslintas išlaidų planas yra 24 406,6 tūkst. Eur, iš jų 437,2 tūkst. Eur paskolų grąžinimas. Išlaidų planas įvykdytas 95,8 proc., arba 23 637,2 tūkst. Eur.
2020 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur):
Finansavimo šaltinio
kodas
1102
1104
1201
1301
1302
2111
2121

2401
2405
2410
2402+3305

Pavadinimas

Patikslintas
planas

Įvykdyta

Rezultatas

Proc.

Išlaidoms finansuoti (savivaldybės
savarankiškoms funkcijoms)
Komunalinių atliekų surinkimui ir
tvarkymui
Skolintos lėšos
Pajamos už prekes ir paslaugas

11 720,0

11 369,7 -350,3

97,0

513,8

481,3

-32,5

93,7

437,2
365,6

326,4
230,7

-110,8
-134,9

74,7
63,1

Aplinkos apsaugos rėmimo specia- 54,7
lioji programa
Mokinio krepšelio lėšos
3 919,6

48,3

-6,4

88,3

3 910,5

-9,1

99,8

Lėšos valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Kita tikslinė dotacija
Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
Iš viso

2 228,6

2 204,0

-24,6

98,9

614,7

567,0

-47,7

92,2

2 263,9
24,4
1 376,1

2 256,5
16,8
1 263,4

-7,4
-7,6
-112,7

99,7
68,9
91,8

24 406,6

23 391,7 -1 014,9

95,8

Tvirtinant 2020 metų biudžetą buvo patvirtintas 10 tūkst. Eur Administracijos direktoriaus rezervas. Administracijos direktoriaus rezervas liko nepanaudotas.
Lėšų likutis bankų sąskaitose 2020 m. gruodžio 31 d. 1 190,3 tūkst. Eur, iš jų:
29,1 tūkst. Eur Administracijos sąskaitose (ES projektų lėšų likutis).
1 161,2 tūkst. Eur Finansų skyriaus (Iždo) sąskaitose, iš jų pagal finansavimo šaltinius:
800,0 tūkst. Eur – trumpalaikė paskola.
16,7 tūkst. Eur – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą (1104).
95,8 tūkst. Eur – ilgalaikė paskola.
128,4 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos (1109).
71,2 tūkst. Eur – įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (1301).
8,0 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (1302).
40,8 tūkst. Eur – valstybinės žemės pardavimo lėšų likutis (2401).
0,3 tūkst. Eur – kita tikslinė dotacija (2410).
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Buhalterinė apskaita
Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyrius apskaitė Savivaldybės, valstybės,
ES fondų lėšas pagal patvirtintas programas (patvirtintos 6 programos) bei priemones ir sąmatas
(2020 m. patvirtintos 254 sąmatos, 2019 m. buvo 247 sąmatos), kitų šaltinių lėšas pagal finansavimo
šaltinius ir išlaidų paskirtį.
Skuodo rajono savivaldybės administracijai
2020 metais iš valstybės biudžeto valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
priskirtoms funkcijoms atlikti skirta 1 486,5
tūkst. Eur (2019 m. – 1 173,7 tūkst. Eur), o
panaudota – 1 469,5 tūkst. Eur (2019 m. – 1
159,3 tūkst. Eur).

2020 metais didžioji dalis nepanaudotų asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) priskirtoms funkcijoms atlikti
sudarė 10,0 tūkst. Eur asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti, 3,1 tūkst. Eur laidojimo pašalpoms mokėti, 2,6 tūkst. Eur išlaidoms už įsigytus mokslo reikmenis apmokėti.

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2020 m. iš valstybės biudžeto gavo 470,6 tūkst. Eur
tikslinių lėšų (2019 m. – 38,6 tūkst. Eur). 2020 m. iš valstybės biudžeto skirta papildomai tikslinių
lėšų dėl COVID-19 ligos, jos prevencijai ir pasekmių mažinimui – 326,5 tūkst. Eur. Taip pat 2020 m.
iš valstybės biudžeto papildomai skirta 60 tūkst. Eur verslui palankios infrastruktūros kūrimui, 16,5
tūkst. Eur švietimo įstaigų modernizavimo ir 15,4 tūkst. Eur neformaliojo vaikų švietimo programų
įgyvendinimui. Kelių priežiūrai ir plėtrai 2020 m. iš valstybės biudžeto skirta – 2 263,9 tūkst. Eur
(2019 m. – 1 306,8 tūkst. Eur), panaudota – 2 256,5 tūkst. Eur (2019 m. – 1 305,2 tūkst. Eur). Taip
pat iš valstybės biudžeto lėšų 2020 m. skirta 14,4 tūkst. Eur (2019 m. – 10,7 tūkst. Eur) aplinkos taršos mažinimo priemonių įgyvendinimui ir 10,0 tūkst. Eur (2019 m. – 26,3 tūkst. Eur) vandentiekio ir
nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymui.
2020 m. vykdyta Savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, apskaita
1.

2.

3.

Nr.

Projekto pavadinimas

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

1.

Projektas „Kokybės krepšelis“

2.

Projektas „Saugios aplinkos mokyklos kūrimas II“

48 698 Eur (VB – 33 700,80 Eur,
SB –14 997,20 Eur)
5 474 Eur (ES)

3.

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir
teikimas Skuodo rajono savivaldybėje“
Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono
savivaldybėje“
Projektas „Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams,
besigydantiems DOTS kabinete“
Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

50 101,28 Eur (ES – 44 359,83 Eur,
SB – 5 741,45 Eur)
86 405,12 Eur (ES – 77 905,12 Eur,
SB– 8 500 Eur (pagal sutartį))
25 359,29 Eur (ES – 21 555,50 Eur,
VB – 1 901,92 Eur, SB – 1 901,87 Eur)
616,97 Eur (ES – 524,43 Eur,
VB – 46,27 Eur, SB – 46,27 Eur)
194 005,16 Eur (ES – 149 312,27 Eur,
VB – 13 177,86 Eur, SB – 31 515,03 Eur)

Projektas „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“
Projektas „Svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas gyventojų poreikiui“

769 932,38 Eur (ES – 553 583,48 Eur,
VB – 48 845,60 Eur, SB – 167 503,30 Eur)
9 500 Eur (SB)

Projektas „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“

193 681,92 Eur (ES – 135 531 Eur,
SL – 58 150,92 Eur)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Buhalterinė apskaita

1.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

2020 m. vykdyta Savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, apskaita
3.
2.
Projektas „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir
Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“
Projektas „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“

42 995,58 Eur (ES – 39 168,05 Eur,
VB – 3 774 Eur, SB – 53,53 Eur)
2 371,83 Eur (ES – 2 016,05 Eur,
VB – 355,78 Eur)

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo
Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir Skuodo miesto parke“
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros
tvarkymas“
Projektas „Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas“
Projektas „Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono-sporto aikštyno rekonstravimas“
Projektas „Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“
Projektas „Skuodo rajono paveldas žaismingai“

201 756,73 Eur (ES – 146 592,71 Eur,
SB – 55 164,02 Eur)
13 212,19 Eur (VB – 2 605,75 Eur,
SB – 10 606,44 Eur)
2 308 527,29 Eur (VB – 2 256 458,35 Eur,
SB – 52 068,94 Eur).
5 599,85 Eur
4 513,30 Eur (SB)
1 861,85 Eur (VB – 1 600 Eur,
SB – 261,85 Eur)

2020 m. vykdytas biudžetinių lėšų pervedimas pagal finansavimo sutartis.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas (47 259
Eur):
Skuodo rajono neįgaliųjų draugija – 28 540 Eur (VB – 14 740 Eur, SB – 2 300 Eur ir 11 500 Eur),
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo viltis“– 9 012 Eur (VB – 7 512 Eur, SB – 1
500 Eur),
Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras – 8 386 Eur (VB – 6 886 Eur, SB – 1 500 Eur),
Administravimo išlaidos – 1 321 Eur (VB).

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM (Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse) – 12 349 Eur (VB lėšos):
Aleksandrijos kaimo bendruomenė – 327 Eur,
Skuodo krašto bendruomenė – 3 096 Eur,
Gėsalų bendruomenė – 300 Eur,
Barstyčių kaimų bendruomenė – 533 Eur,
Lenkimų seniūnijos bendruomenė – 559 Eur,
Apuolės bendruomenės centras – 300 Eur,
Šauklių kaimo bendruomenė – 472 Eur,
Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenė – 1 431 Eur,
Šačių kaimo bendruomenė – 655 Eur.
Šliktinės kaimų bendruomenė – 282 Eur,
Notėnų kaimo bendruomenė – 282 Eur.
Mosėdžio Valančiukų kuopa – 473 Eur,
Administravimo išlaidos – 246 Eur.
Pašilės bendruomenė – 308 Eur,
Skuodo literatų klubas – 780 Eur,
Daukšių bendruomenė – 1 832 Eur,
Asociacija „Krakių žiburiai“ – 473 Eur,
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Buhalterinė apskaita
2020 m. vykdytas biudžetinių lėšų pervedimas pagal finansavimo sutartis.
VšĮ Skuodo informacijos centrui skirti 36 000 Eur:
programos „Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui
ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimas – 8 000 Eur;
programos „Projekto „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas“ įgyvendinimas ir energinio efektyvumo didinimas“ finansavimas – 10 000 Eur;
programos „Skuodo rajono turizmo paslaugų prieinamumas ir kokybės gerinimas“ finansavimas – 18 000 eurų.
Uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo vandenys“ skirti 87 885,96 Eur:
dotacija UAB „Skuodo vandenys“ Skuodo higienos ir sveikatingumo centro nuostoliams padengti – 30 885,96 Eur;
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros Gėlių g., Skuode, finansavimas – 7 000 Eur;
Skuodo vandens nugeležinimo stoties kapitalinio remonto dalinis finansavimas – 25 000 Eur;
dotacija verslo įmonių infrastruktūros, susijusios su aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimu,
tvarkymui – buitinių nuotekų sistemos plėtrai Mosėdžio miestelio Liepų g., – 25 000 Eur.

Ylakių globos namams funkcinėms lovoms pirkti skirta 6 100 Eur.

Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijai Erslos koplyčios išorinių ir vidinių sienų bei lubų dažų
įsigijimui skirti 406 Eur.
Skuodo Švč. Trejybės parapijai skirti 5 594 Eur bažnyčios pastato remonto darbams reikalingų
medžiagų įsigijimui.

Skuodo greitosios medicinos pagalbos stočiai skirta 2 717,38 Eur. Sergančių vaikų pervežimo į
kitas gydymo įstaigas išlaidų kompensavimui.
Respublikinio V. Into akmenų muziejaus viešinimo veikloms finansuoti skirti 3 000 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 164 515 Eur:
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo Skuodo rajono savivaldybėje finansavimas – 87
400 Eur;
visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vykdymo Skuodo rajono savivaldybėje finansavimas – 49 700 Eur;
ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo funkcijai Skuodo rajono savivaldybėje finansavimas – 21 400 Eur;
visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų finansavimas – 6 015 Eur.
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Buhalterinė apskaita
2020 m. vykdytas biudžetinių lėšų pervedimas pagal finansavimo sutartis.

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirti 2 000 Eur. Lėšos reikalingos Skuodo rajono policijos komisariato programos „Nebūkime abejingi, gyvenkime saugiau“ įgyvendinimui.

500 Eur skirti PAGD prie VRM Klaipėdos PGV Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos programos „Gyvenkime saugiai“ finansavimui.
Skuodo amatų ir paslaugų mokyklai skirta 151 400 Eur. Finansuojamas Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos veiklos organizavimo užtikrinimas.

Skuodo technikos sporto klubui Motobolo kaip populiarios sporto šakos veiklos finansavimui
skirta 10 000 Eur.
Uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo autobusai“ skirta 26 701,04 Eur. Lėšos reikalingos dotacijai lizinguojamo autobuso „Otokar Vectio U“ neapmokėtai vertės daliai padengti.
Skyrius vykdė programų buhalterinę apskaitą ir atliko mokėjimus.
Iš neformaliojo vaikų švietimo programos lėšos pravestos pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį:
vaikų vasaros poilsio stovyklai „Sporto stovykla“ 2020 m. liepos 26–31 d. įgyvendinti skirta 960
Eur;
dieninei šokių ir pramogų stovyklai 2020 m. spalio 26–30 d. įgyvendinti skirti 3 208 Eur;
projektui „95 gimtadienio žvakutės“ 2020 m. lapkričio 9–20 d. įgyvendinti skirti 7 265 Eur;
stovyklai „Stovykla su kamuoliu“ 2020 m. rugpjūčio 19–28 d. įgyvendinti skirta 4 000 Eur.

Iš medicinos paslaugų prieinamumo programos lėšos pravestos įstaigoms pagal biudžeto lėšų
naudojimo sutartis:
Ylakių globos namams (2 000 eurų dėl COVID-19 ligos susidariusioms neplanuotoms išlaidoms
kompensuoti. 4 073,26 Eur dėl padidėjusio darbo krūvio papildomoms išlaidoms darbo užmokesčiui
mokėti);
Mosėdžio PSPC (885,40 eurų kompensuojamas tepinėlių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimas dėl COVID -19 ligos VŠĮ Skuodo globos namų darbuotojams ir gyventojams);
Skuodo greitosios medicinos pagalbos stočiai (59 500 eurų priemonei „Medicinos paslaugų
prieinamumo didinimas“ finansuoti);
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centrui (2 900 Eur įstaigos tinklo įrangos modernizavimui.
900 Eur temperatūros matavimo aparato išlaidoms padengti).
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Buhalterinė apskaita
Skyrius vykdė programų buhalterinę apskaitą ir atliko mokėjimus.
Verslumo iniciatyvų skatinimo programai skirta 60,0 tūkst. Eur. Iš šios programos 32,4 tūkst. Eur
panaudota:
Verslininkų pagerbimui – 0,9 tūkst. Eur;
Mokymams Skuodo rajono verslininkams – 0,5 tūkst. Eur;
Išlaidų kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui – 31,1 tūkst. Eur, finansavimą
gavo:
10 asmenų, kurie dirba pagal verslo liudijimus, verslo pažymas;
3 uždarosioms akcinėms bendrovėms;
2 mažosioms bendrijoms;
2 individualioms įmonėms;
1 personalinei įmonei;
1 asociacijai;
1 bendruomenei.
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skirta 54,7 tūkst. Eur, iš šios programos 48,3 tūkst. Eur panaudota:
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamoms žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių,
gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas, bebraviečių ardymo darbai ir kitos
priemonės), įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus
rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti – 25,7
tūkst. Eur;
Bešeimininkių padangų sandėliavimo konteinerių nuomos paslaugoms finansuoti – 2,7 tūkst.
Eur;
Vandens telkiniams įžuvinti – 2,0 tūkst. Eur;
Padangų atliekų tvarkymo darbams finansuoti – 4,7 tūkst. Eur;
Asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymo darbams finansuoti – 2,5 tūkst. Eur;
Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio) kontrolės įgyvendinimo
darbams finansuoti – 1,9 tūkst. Eur;
Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens tyrimams finansuoti – 0,4 tūkst. Eur;
Gyventojų sveikatos apsaugos programos priemonėms finansuoti – 6,6 tūkst. Eur;
Pavojų keliančių medžių šalinimo, genėjimo darbams finansuoti – 1,8 tūkst. Eur.
Savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programai skirta 179,0 tūkst. Eur, iš šios programos
177,1 tūkst. Eur panaudota:
Avarinių melioracijos sistemų darbų finansavimui – 93,0 tūkst. Eur;
Vietinės reikšmės kelių priežiūros remonto darbams – 51,0 tūkst. Eur;
Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo
žemės ūkio klausimais) finansavimui – 1,0 tūkst. Eur;
Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimui – 0,1 tūkst. Eur;
Gaisrų, potvynių ir kitų nelaimingų įvykių padarytos žalos išlaidų kompensavimui – 2 000 Eur;
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų, dalyvaujančių Nacionalinių ar Europos Sąjungos
remiamuose projektuose, išlaidų daliniam finansavimui – 30 000 Eur.
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Buhalterinė apskaita
Dėl COVID-19 ligos susidariusioms išlaidoms (Vienkartinės premijos (COVID-19) valstybės biudžeto lėšos pravestos šioms įstaigoms pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartis:
Viešajai įstaigai Skuodo globos namams skirti 6 905 eurai programos „Socialinių paslaugų ir
integracijos plėtra“ priemonės „Skirti lėšų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
ir karantino metu išmokėti“ įgyvendinimui;
Viešajai įstaigai Ylakių globos namams skirti 2 525 eurai programos „Socialinių paslaugų ir
integracijos plėtra“ priemonės „Skirti lėšų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
ir karantino metu išmokėti“ įgyvendinimui;
Dėl COVID-19 ligos susidariusioms išlaidoms (COVID-19 ligos prevencija ir pasekmių mažinimas) valstybės biudžeto lėšos pravestos šioms įstaigoms pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartis
(skiriamos lėšos išlaidoms kompensuoti dėl centrinės valdžios sprendimų įgyvendinimo, susijusioms su koronaviruso COVID-19 liga):
Ylakių globos namai – 5 720,63 Eur;
Mosėdžio PSPC – 768,82 Eur;
Skuodo globos namai – 26 429,18 Eur;
Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis – 613,63;
Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras – 5 173,91 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracija bei seniūnijos per 2020 m. nurašė turto (eurais):
Eil. Nr.

Pavadinimas
Administracija
Barstyčių sen.
Mosėdžio sen.
Skuodo m. sen.
Ylakių sen.
Šačių sen.
Iš viso

Nurašytas turtas (eurais)
28 345,16
1 458,82
455,22
3 019,94
2 087
322,93
35 689,07

Skuodo rajono savivaldybės administracija perdavė turto kitoms įstaigoms už 1 156 421,70 eurų.
Savivaldybės administracija bei seniūnijos per 2020 m. nurašė trumpalaikio turto (eurais):
Eil. Nr.

Pavadinimas
Administracija
Aleksandrijos sen.
Barstyčių sen.
Mosėdžio sen.
Lenkimų sen.
Skuodo m. sen.
Skuodo sen.
Ylakių sen.
Notėnų sen.
Šačių sen.
Iš viso

Nurašytas trumpalaikis turtas (eurais)
3 808,51
970,51
623,89
1 235,35
0,00
1 648,68
0,00
4 347,1
0,00
1 074,5
13 708,54
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Sveikata
Apžvelgiant 2020 m. darbus, atliktus sveikatos srityje, didžiausiu pasiekimu turi būti įvardintas
COVID-19 ligos suvaldymas. Ši pandemija pareikalavo ypatingai daug jėgų ir pastangų, kad Skuodo rajone būtų suvaldytas COVID-19 ligos plitimas.
Įsteigtas mobilus punktas, gyventojams sudarytos sąlygos testuotis nedelsiant, net tokiu sunkiu
metu, kada visuose Lietuvos mobiliuosiuose punktuose gyventojams eilės reikėdavo laukti po savaitę ir ilgiau.

Organizuotas ir sėkmingai įvykdytas Skuodo
verslo ir amatų profesinės mokyklos studentų pargabenimas iš Austrijos iki saviizoliacijos vietos
Skuode.
Nuolatos vykdyti prevenciniai veiksmai: saviizoliacijojoje esančių asmenų kontrolė, įstaigų
pasiruošimo COVID-19 ligos pandemijai kontrolė,
patalpų dezinfekcija, įstaigų vadovų informavimas
apie COVID-19 ligą, jos valdymą ir t.t.
Konsultuoti gyventojai darbo valandomis, po
darbo, taip pat ir savaitgaliais saviizoliacijos, testavimo, pavėžėjimo, nedarbingumo ir kitais su
COVID-19 liga susijusiais klausimais.
Užtikrinta gyventojų, sergančių COVID-19
liga, pavėžėjimo paslauga iš Klaipėdos ligoninėse
įsteigtų COVID-19 ligos skyrių, taip pat užtikrintas
gyventojų pavėžėjimas iki mobilaus punkto. Skuodo rajono gyventojams, grįžusiems iš užsienio,
buvo užtikrintas pavėžėjimas iš oro uostų, jūrų
uosto, taip pat iš pasienio postų. Gyventojai, sergantys COVID-19 liga, buvo vežami į gydymo įstaigas.
Sėkmingai pradėtas vykdyti COVID-19 ligos
vakcinacijos procesas pagal prioritetines grupes.
Savivaldybės administracijos darbuotojai taip
pat Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai talkiNupirkti 25 pulsoksimetrai sergančių Skuodo
no NVSC atliekant epidemiologinius tyrimus, šie
rajono gyventojų COVID-19 liga būklės stebėjiveiksmai prisidėjo prie greitesnio COVID-19 ligos
mui, pulsoksimetrai sėkmingai naudojami, gyvensuvaldymo.
tojams išduodami pagal poreikį, gyventojai taip
pat apmokomi jais naudotis, pasiimami po gyventojo pasveikimo.
Sėkmingai įvykdytas VšĮ Skuodo GMP prijungimas prie VšĮ Skuodo PSPC, tokiu būdu racionaliau naudojamos lėšos.
Įdarbinti du šeimos gydytojai, kurie pasitarnavo teikdami paslaugas Skuodo rajono gyventojams, ypač po pirmosios COVID-19 ligos bangos,
kai po ilgų suvaržymų reikėjo spręsti susikaupusias pacientų problemas.

Vykdytas gyventojų, grįžusių iš užsienio, neturinčių savizoliacijai tinkamų patalpų atskirai nuo
savo šeimų, apgyvendinimas savivaldybės paskirtose patalpose.
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Sveikata
Svarbus 2020 m. pokytis – Skuodo pirminės
sveikatos priežiūros centre apsilankantys jau gali
naudotis keltuvu. Jis įrengtas įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Keltuvo įrengimo darbų kaina 63 185 Eur.
Taip pat projekto metu Skuodo ir Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrams už 121 322 Eur
nupirkti baldai, kompiuterinė technika, medicininė
įranga ir priemonės. Taip pat, įgyvendinant projektą, atliktas Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros
centro patalpų remontas, jas pritaikant žmonėms
su negalia. Remonto darbų vertė – 15 180 Eur.
2020 m. vasario 11 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko darbinė sesijadiskusija, 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 Reanimacijos-intensyvios 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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Skuodo rajono savivaldybėje 2020 metais užfiksuoti du ekstremalieji įvykiai dėl
šernams nustatyto afrikinio kiaulių maro:
2020-01-09 Ylakių seniūnijos Laumių
miške (koordinatės 56.207768, 21.880720).
2020-01-09 Gailiškės kaime, Dobiliškės miške (koordinatės 56.229776,
21.883517).
Informaciją apie atvejus pateikė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento Skuodo skyrius.

Lietuvos Respublikos 2020-02-26 nutarimu Nr. 152 paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio
3 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo –
2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285
„Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“ paskelbė gripo epidemijos pradžią Skuodo
rajone nuo 2020 m. kovo 6 d.
Skuodo rajono savivaldybėje iki 202003-09 nebuvo užfiksuota nė vieno ligos
COVID-19 atvejo, gripo epidemijos rodiklio
(100 atvejų/ 10000 gyventojų) Skuodo rajono savivaldybė irgi nebuvo pasiekusi. Pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 9 ir 18 punktus, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Savivaldybės administracijos direktorius nurodė Savivaldybėje esančioms civilinės
saugos sistemos pajėgoms nuolat vykdyti
prevencijos priemones, siekti užtikrinti

maksimaliai gyventojų saugumą, telkti pajėgas,
techniką, įrangą, užsakyti ar atlikti būtinus tyrimus, darbus, informuoti vietos gyventojus ir atlikti
kitus veiksmus, kurie padėtų išvengti ekstremalios
situacijos Skuodo rajone ar sumažintų jos padarinius. Todėl buvo stebima situacija, kuri dar nebuvo pasiekusi ekstremaliosios situacijos kriterijų
Savivaldybėje, bet esant pagrįstoms prognozėms,
kad taip netruks gali atsitikti, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius ėmėsi išankstinių (dar nepaskelbus Ekstremaliosios situacijos
savivaldybėje) Civilinės saugos įstatyme nustatytų
veiksmų, reikalingų pasirengti gresiančiai ekstremaliajai situacijai suvaldyti.

Skuodo rajono savivaldybėje 2020 metais patvirtinti 898 COVID-19 ligos susirgimai, 2020-12-31
d. sirgo 390 Skuodo rajono gyventojų, 486 asmenys buvo pasveikę, užfiksuota 12 mirusių nuo COVID-19 ligos, 10 mirčių fiksuota susirgus kitomis ligomis, bet ligos eigoje nustatytas koronavirusas.
Iš viso Savivaldybėje fiksuota 900 ekstremaliųjų įvykių.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2020-06-30 raštu Nr. (4.1.22)-R2-1638
kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
dėl skiriamų lėšų išlaidoms kompensuoti dėl centrinės valdžios sprendimų įgyvendinimo, susijusioms
su koronaviruso COVID-19 liga, 67 698,63 eurų.
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Skuodo rajono savivaldybėje ekstremaliosios situacijos pradžia kėlė nerimą, nes nebuvo žinoma,
kaip reikia elgtis. Neliko prekyboje medicininių kaukių, medicininių chalatų, kombinezonų, respiratorių.
Ekstremaliosios situacijos pradžioje viena medicininė kaukė kainavo 1,5 euro. Parengus pirkimo paraišką, reikėjo laukti po savaitę. Nebuvo ir medicininių kombinezonų, jie siūti pagal užsakymą ir dalinti pirminės sveikatos priežiūros centrams, kurie ėmė mėginius iš nosiaryklės. Medicininių chalatų taip pat
nebuvo, mero pavaduotoja Daiva Budrienė rūpinosi chalatų ir kombinezonų siuvimu.
COVID-19 ligos atveju, labai pravertė 2019 metais organizuotos civilinės saugos kompleksinės
pratybos, nes turėjome nusimatę, iš kur gausime lovų, patalynės, kitų reikmenų. Lovos sandėliuotos
Šačių pagrindinėje mokykloje, patalynė gauta iš Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro.
Apie ekstremalių situacijų komisiją (toliau – komisija) ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau
– operacijų centras)
Surengta 18 ekstremalių situacijų komisijos posėdžių (planuoti 5): 14 dėl ekstremaliosios situacijos
ir 4 posėdžiai prevencinių priemonių klausimais.
Skuodo rajono savivaldybė 2020 metais tikslino ekstremaliųjų situacijų komisijos personalinę sudėtį, keitė operacijų centro narių personalinę sudėtį. Skuodo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija papildyta naujais nariais – Savivaldybės meru Petru Pušinsku, mero pavaduotoja Daiva
Budriene, laikinai einančiu komisaro pareigas Justinu Priedininku, Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro Kretingos skyriaus vedėja Dalia Jociuviene, Savivaldybės Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Lijana Beinoraite. Operacijų centro sudėtis taip pat pakeista, atsižvelgus į ekstremaliosios situacijos sudėtingumą ir susirgimo dėl COVID-19 ligos mastą.
Ekstremaliųjų situacijų komisija rengė posėdžius, kuriuose buvo pateikta Skuodo rajono savivaldybės epidemiologinės situacijos apžvalga: susirgusiųjų skaičius, kokios prevencinės priemonės taikomos ir kokie numatyti veiksmai valstybės ekstremaliajai situacijai suvaldyti dėl koronaviruso.
Savivaldybės operacijų centras buvo aktyvuotas 11 kartų.
Vykdytos prevencines priemones:
Rengti pranešimai visuomenei, jie skelbti vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje,
socialiniuose tinkluose.
Atlikti patikrinimai, kaip Skuodo rajono gyventojai laikosi saviizoliacijos taisyklių.
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Edita Jautakienė kartu su Klaipėdos apskrities
Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė patikrinimus įstaigose.
Skuodo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2020 metais buvo tikslinamas
3 kartus dėl COVID-19 ligos valdymo.
Vykdyti prevenciniai patikrinimai prekybos centruose.
Vykdyta prevencinė kontrolė autobusuose ir automobiliuose, kuriuose teikiamos taksi paslaugos.
Vykdyti patikrinimai turguose.
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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.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos
vyriausiasis specialistas, atsakingas už civilinę
saugą savivaldybėje, visą laikotarpį nuo
momento, kai buvo paskelbta ekstremali situacija
Lietuvoje, dirbo kartu su savivaldybės gydytoju.
Ekstremali situacija paskelbta sveikatos srityje,
atsakinga institucija – Sveikatos apsaugos
ministerija, o remiančioji institucija – Savivaldybė.
Savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės, funkcinės, stalo pratybos ir civilinės saugos mokymas darbo vietoje:
Skuodo rajono savivaldybėje 2020-02-10
buvo organizuojamas civilinės saugos mokymas
–„Koronavirusas – užsikrėtimo galimybės, simptomai, rizikos grupės, rekomendacijos. Situacijos
aktualumas. Užkrečiamosios ligos valdymas ir
rekomendacijos“.
2020 m. pratybas organizavo UAB „Skuodo
šiluma“.

Įrengus Skuode mobilų punktą
sutaupyta savivaldybės lėšų, nes gyventojų
pavėžėjimą į mobilų punktą (jeigu asmuo
neturi su kuo nuvykti) organizuoja
Savivaldybės administracijos direktorius.
Organizuoti gyventojų pavėžėjimai iki
Skuodo mobilaus punkto, taip pat orgnizuoti
gyventojų parvežimai sergant COVID-19
liga iš ligoninių.
2020 m. 40 asmenų buvo apgyvendinti
savivaldybės numatytose patalpose dėl
COVID-19 ligos. Numatytos patalpos asmenų saviizoliacijai: Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre; Skuodo
amatų ir paslaugų mokyklos bendrabutyje,
Luknių kaimo bendruomenės namuose.
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Skuodo rajono savivaldybės administracija 2020 metais planavo patikrinti 2 ūkio subjektus ir 7 kitas
įstaigas. Planas įvykdytas.
Skuodo rajono savivaldybės administracija 2020 metais vykdė vaikų piešinių konkursą „Būkime saugūs 2020“. Šiame konkurse dalyvavo ugdymo įstaigas lankantys mokiniai, lopšelių-darželių ikimokyklinio
ugdymo grupės. Išrinkta 13 piešinių, kurie yra sudėti į 2021 metų kalendorių.
2020 metais mokiniai-nugalėtojai, dalyvavę priešinių konkurse, buvo apdovanojami išleistais kalendoriais.
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www.cvpp.lt paviešinta 300 sutarčių ir pasiūlymų.
Įvykdyta pirkimų:
prekių: 884 vnt. už 776 396,90 Eur su PVM;
paslaugų: 464 vnt. už 1 007 830,15 Eur su PVM;
darbų: 163 už 4 773 012,5 Eur su PVM.
Viso: 1 511 vnt. pirkimų už 6 557 239,55 Eur su PVM. Iš jų:
supaprastinti atviri konkursai: 12 vnt. už 3 045 415,24 Eur su PVM;
per CPO elektroninį katalogą: 8 vnt. už 6 043,23 Eur su PVM;
mažos vertės: 1 491 vnt. už 3 505 781,08 Eur su PVM.
2020 m. įgyvendinti, tęsiami, pradėti projektai
Įgyvendinti projektai

Tęsiami projektai

Pojektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje
įgyvendinimas“

Pojektas „Socialinio būsto fondo
Projektas „Atsinaujinančių energijos
plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“ šaltinių diegimas (saulės fotovoltinės)
Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastate“

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

Pojektas „Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams, besigydantiems DOTS kabinete“

Projektas „Infrastruktūros plėtra Šačių,
Rukų ir Notėnų kaimuose“

Pojektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Pojektas „Mosėdžio miestelio
infrastruktūros tvarkymas“
bendruomeninės infrastruktūros
atnaujinimas“
Projektas „Kelių priežiūros ir plėtros
programos įgyvendinimas“

Projektas „Skuodo miesto Dariaus
ir Girėno gatvės rekonstravimas“

Pojektas „Skuodo rajono paveldas
žaismingai“

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų
įrengimas Skuode nuo Šatrijos g.
iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir
Skuodo miesto parko“
Projektas „Skuodo Pranciškaus
Žadeikio gimnazijos stadiono-sporto aikštyno rekonstravimas“
Projektas „Skuodo miesto gatvių
apšvietimo sistemos modernizavimas“
Projektas „Infrastruktūros iki
investuotojui suteikto sklypo ribų
įrengimas ir sutvarkymas Mosėdžio
miestelyje, Skuodo r. sav.“
Projektas „Skuodo rajono Ylakių
gimnazijos sporto aikštyno Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r.,
atnaujinimas“

Pradėti projektai

Projektas „Skuodo rajono Notėnų
seniūnijos kelio Nr. NO-32 „Prialgavos k. Bartuvos g.–Derkinčių k. Ežero
g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinis
remontas“
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Praėjusiais metais Skuodo rajono savivaldybė panaudojo 1 272,8 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšų (toliau – KPPP lėšų) vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus
keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, keliams inventorizuoti ir 983,7 tūkst. eurų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo
sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų (toliau – COVID lėšos) vietinės reikšmės keliams
rekonstruoti, remontuoti.
Vienas ryškesnių darbų buvo Skuodo miesto
Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 139 329,22 Eur Europos Sąjungos lėšų, 382 993,00 Eur KPPP lėšų
ir daugiau kaip 100 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Rekonstruota lietaus nuotekų sistema,
atnaujintas gatvės apšvietimo tinklas, nutiesta
nauja gatvės asfalto danga, rekonstruoti šaligatviai abiejose gatvės pusėse.
Dar šiek tiek detaliau išdėstant, norisi pažymėti, kad nuo kelio Skuodas–Mažeikiai į Knežę (Jedžiotų gatvėje), Ylakių miestelio Artojų gatvėje, Mažųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvėje, Žebrokų kaimo
Paupio g. įrengtos naujos asfaltbetonio dangos. Skuodo miesto Šatrijos, Mosėdžio miestelio Ežero,
Aleksandrijos kaimo Bijūnų gatvėse taip pat įrengtos naujos asfaltbetonio dangos, pakloti nauji šaligatviai, sutvarkytos gatvių apšvietimo linijos. Skuodo seniūnijos Pasienio kelyje pro buvusią muitinę iki
Narvydžių gyvenvietės (Pievų g.) ir Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelyje Nr. LE-15 Juodeikiai–
Margininkai atnaujintos žvyro dangos, sutvarkyti grioviai, įrengtos vandens pralaidos. Vižančių kaime
Sodų g. įrengti pagrindai asfalto dangai. Mosėdžio miestelio Kęstučio g. įrengtas šaligatvis. Skuodo
miesto Kęstučio g. pradėti šaligatvio paruošiamieji darbai.
2020 metais taip pat pasirašyta projekto „Skuodo rajono Notėnų seniūnijos kelio Nr. NO-32 „Prialgavos k. Bartuvos g.–Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinis remontas“ paramos
sutartis. Pagal sutartį projektui įgyvendinti skirta 140 828,85 Eur Europos Sąjungos ir 24 852,15 Eur
valstybės biudžeto lėšų. Projektui įgyvendinti planuojama skirti 58 402 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Savivaldybė rūpinasi ir sodų bendrijų kelių būkle. 2019 m. kapitališkai sutvarkyta Narvydžių
kaimo Ilgoji gatvė. 2020 m. sutvarkyta Skuodo
miesto Svarainių gatvė, esanti sodininkų bendrijos „Skuodo pavasaris“ teritorijoje, darbams
panaudota 141,3 tūkst. Eur. 2021 m. planuojama sutvarkyti Rūtų g. sodų bendrijoje „Dobilas“
– įrengti kelio asfalto dangą ir apšvietimą.
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Pagal finansines galimybes buvo gerinama daugiabučių namų kiemų, patenkančių į kvartalo, kuriame didinamas energinis efektyvumas, teritoriją, infrastruktūra. Sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė Vilniaus g. 11 (darbų kaina – 23 708,32 Eur), Skuode. Šatrijos g. 3 (darbų kaina – 15 989,92 Eur)
išasfaltuota ligoninės automobilių stovėjimo aikštelė, siekiant gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir
patrauklumą, o Algirdo g. 4 (darbų kaina – 5 995,42 Eur) esanti aikštelė praplėsta, siekiant padidinti
automobilių stovėjimo vietų skaičių, bei ta dalis, kuri buvo praplėsta, išasfaltuota.

Skuodo mieste reikšmingų rezultatų davė projektas, kurio metu įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas
nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“. Šio tako dalis yra ir tiltas dviratininkams bei pėstiesiems per Luobos upę. Projektui įgyvendinti skirta 153 692,32 Eur Europos regioninės plėtros fondo
lėšų, Skuodo rajono savivaldybės administracija 2020 m. prie projekto įgyvendinimo prisidėjo daugiau
kaip 65 000 Eur. Projektui užbaigti dar bus panaudota apie 94 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektu siekta pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, padidinti gyventojų mobilumą bei
prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Skuodo mieste, taip pat sumažinti gatvių priežiūros ir transporto
priemonių eksploatacines išlaidas.

Prasidėjo Ylakių gimnazijos stadiono rekonstravimo darbai. Ylakių gimnazijos stadiono rekonstravimo darbų kaina – 216 976,06 Eur. Bus
įrengtas naujas bėgimo takas (guminės dangos)
ir pėsčiųjų takai, įrengtos futbolo, paplūdimio tinklinio, rutulio stūmimo, šuolių į tolį aikštelės. Bus
įrengtos tinklinio / teniso ir krepšinio aikštelės.
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Būtina paminėti, kad 2020 m. prasidėjo vienas labiausiai lauktų procesų: buvo tęsiami Skuodo rajono
viešosios bibliotekos naujo pastato (Dariaus ir Girėno g. 25B, Skuodas) statybos darbai. Nuo spalio 1
d. iki gruodžio 31 d. atlikta darbų ir panaudota valstybės investicijų programos skirtų lėšų – 418 835,03
eurų. Bibliotekos statyboje 2020 metais atlikti šie pagrindiniai darbai: sumontuoti elektros instaliacijos
vamzdžiai ir kabeliai, įrengta šildymo sistema, įrengtas grindų hidroizoliacijos ir šiluminės izoliacijos
sluoksnis, įrengtas armuotas grindų dangos betoninis pagrindas, įrengtos pastato vidaus pertvaros,
sumontuoti vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, sumontuoti ir izoliuoti vėdinimo ir dūmų šalinimo
sistemų ortakiai, paklotos šiluminės trasos, vandentiekio ir nuotekų įvadai į pastatą. Bendra rangos
sutarties suma 1 166 825,17 Eur. Jeigu 2021 metais bus skirta pakankamai Valstybės investicijų programos lėšų, sutartyje numatytus darbus planuojama užbaigti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Per 2020 m. išduota 33 vnt. statybą leidžiantys dokumentai. Iš jų: naujai statybai – 17 leidimų,
gyvenamiesiems namams – 4 leidimai, Skuodo mieste gyvenamiesiems namams – 1 leidimas.
Gyvenamųjų namų rekonstravimui išduoti 7 statybą leidžiantys dokumentai. 2 leidimai išduoti daugiabučių namų atnaujinimui modernizavimui.

2020 metais, vykdant butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos
sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo
objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems
priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, buvo atliekami valdytojų veiklos planiniai kompleksiniai patikrinimai pagal patvirtintą 2020 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektų valdytojų sąrašą.
Iš viso 2020 m. buvo vykdomi 6 planiniai kompleksiniai patikrinimai, iš jų 5 patikrinimai baigti, 1
patikrinimas nebaigtas (kontrolė tęsiama).
2020 m. buvo baigti ir 3-jų daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimai, kurie buvo pradėti
vykdyti 2019 m.
iš viso 2020 m. buvo surašyti 8 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos
patikrinimo aktai, kuriuose išdėstyti atitinkamų valdytojų veiklos trūkumai, pateikti reikalavimai ir
rekomendacijos.
Skuodo rajono gyventojai kreipiasi į Vietinio ūkio ir investicijų skyrių dėl pastatų nugriovimo, naujos
statybos reikalavimų išaiškinimo, tvorų tvėrimo reikalavimų ir kt. klausimais. Teritorijų planavimo klausimais – norintys sužinoti kas kurioje rajono teritorijoje vadovaujantis patvirtintais bendraisiais planais
yra leidžiama. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių.
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Dėl pirmojo būsto paskatos 2020 m. priimti 22 prašymai. Išduota 13 pažymų, iš jų:
dėl 15 proc. subsidijos, nes kreipiasi jauna šeima, neauginanti vaikų – 4
dėl 20 proc. subsidijos, nes kreipiasi jauna šeima, auginanti vieną vaiką – 4
dėl 25 proc. subsidijos, nes kreipiasi jauna šeima, auginanti du vaikus – 2
dėl 30 proc. subsidijos, nes kreipiasi jauna šeima, auginanti tris vaikus – 1
dėl papildomos subsidijos, nes jauna šeima įgijo teisę į didesnę Finansinės paskatos pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatyto dydžio subsidiją
Patenkinta 12 prašymų. Išmokėta iš valstybės biudžeto kredito suma Finansinei paskatai pirmąjį
būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms – 3 106 555 Eur, iš jų subsidijų – 63 882,66 Eur.
Per 2020 m. gauta 15 prašymų dėl socialinio būsto nuomos. Iš jų 15 buvo priimti ir įrašyti į laukiančių
socialinio būsto nuomos sąrašus. 14 šeimų ir asmenų išbraukta iš anksčiau įrašytų į laukiančiųjų išsinuomoti socialinį būstą sąrašo, nes Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravo
turto ir pajamų. Šiuo metu paramos būstui išsinuomoti laukia 34 šeimos / asmenys, iš jų įrašytos į:
Išsinuomoti būsto laukė 2020 m.
Eil.
Nr.
1.

Sąrašo pavadinimas
Jaunų šeimų

6

2.

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

4

3.
4.

5.
6.

Šeimų (asmenų) skaičius

4
4

14
2
34

Per 2020 m. nupirkti trys butai Skuodo mieste.
2020 m. gatvėms naujų pavadinimų nebuvo suteikta. Parengti 52 įsakymai dėl adresų numerių
patikslinimo, 3 įsakymai dėl duomenų patalpoms suteikimo.

2020 metais įvyko 22 želdinių ir želdynų komisijos išvažiuojamieji posėdžiai. Surašyti 22 protokolai dėl medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų ir 1 protokolas
dėl gamtos paminklų būklės įvertinimo, jų parametrų / matmenų ir koordinačių nustatymo. 2020
metais buvo gauta 123 fizinių ar juridinių asmenų prašymai dėl leidimo pjauti medžius, kirsti krūmus
ar atlikti kitokius genėjimo darbus.
Pagal prašymus įvertinus jų būklę buvo išduoti 115 leidimų, 8 prašymai buvo nepatenkinti, raštu
pateikti atsakymai, kodėl komisija atmetė pateiktus prašymus.
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2020 m. seniūnijose išduota 183 sutikimai rekonstruoti (pertvarkyti) kapavietes, 360 vnt. leidimų
laidoti.
Paveldosaugos srityje atlikti darbai:
Atnaujintos, perdažytos 5 Skuodo rajone esančios koplytėlės: Prialgavos k. (u.
k.14934) koplytėlė su Pietos skulptūra,
Viršilų pušyno koplytėlės kryžius, Lyksūdės k. (u. k. 15377) koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Jono Nepomuko
skulptūra, Jedžiotų k. (u. k. 14902) koplytėlė su Pietos skulptūra, Barstyčių
mstl., (u. k. 15362) koplytėlė su Pietos
skulptūra , Klauseikių k. koplytstulpis ir jo
tvorelė.
Įvyko 2 Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai, kurių metu buvo apsvarstyti 3 objektai: Skuode – P. Cvirkos g.
gyvenamas namas, Ylakiuose – ūkinis
pastatas už Ylakių bažnyčios, ir Daujotų k.
– Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta).
Suženklinti informaciniais stendais 9
kultūros ir gamtos paveldo objektai (u. k.
30304) Kulų kapinynas II, Gedrimų šaltinis, Mediškių ąžuolas, Nevočių ąžuolas,
Paluobės daugiakamienė liepa, Paparčių
ąžuolas, Strulių liepa, Šniukščių ąžuolas,
Užluobės lurdas. Taip pat pagamintos S.
Daukanto pažintiniam takui informacinės
lentelės – 10 vnt. bei pagaminta nauja informacinė lentelė Užluobės lurdas.
Parengtas projekto Apuolės piliakalnio
tilto Apuolės k., Aleksandrijos sen., Skuodo raj. paprastojo remonto aprašas. Atlikta
projekto ekspertizė.
Parengtas Puokės (Barstyčių) akmens
– gamtos paminklo ir jo aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui Puokės k., Barstyčių sen., Skuodo r. sav. supaprastintas
projektas. Atlikta projekto ekspertizė.
Norint kuo labiau supažindinti vaikus ir
jaunimą su Skuodo rajono paveldu buvo
išleista brošiūra 1000 vnt. tiražu „Skuodo
rajono paveldas žaismingai“.

Parengtas Truikinų šaltinio, vad. Šmitos šaltiniu (u. k.
25461), esančio Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r.
sav., teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui paprastojo remonto aprašas. Atlikta projekto ekspertizė.
Atnaujintos Mosėdžio informacinių stendų lentelės prie
Mosėdžio bažnyčios, Klebonijos pastato, V. Into sodybos,
Mosėdžio kapinių, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos
Surengtas renginių ciklas Europos paveldo dienoms paminėti.
Atlikta nudegusio namo Dariaus ir Girėno g. 41 Ylakių
mstl. ekspertizė (kad namas galėtų būti nugriautas).
Skuodo muziejui buvo perduotas saugoti Šarkės kaimo
(Liuteronų) latvių kapinių varpas, kabėjęs Šarkės kapinėse, 1903 – aisiais metais meniškai pagamintas varpas.
Šarkės k. kapnėse pastatyta nauja varpinė ir pakabintas
naujas simbolinis varpas.
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Sutvarkytas Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios vienas
bokštas, bokštas sutvarkytas pagal 2018
m. parengtą projektą „Ylakių Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios
kvr. kodas 16055, Židikų g. 1, Ylakių
mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav., bokštų
ir karnizų tvarkybos darbų restauravimo
ir remonto architektūriniai natūriniai ir
konstrukciniai tyrimai“, atlikti visi iki galo
projekte numatyti darbai.

Suremontuota Erslos koplyčia, darbus atliko bendruomenė, o Savivaldybės administracija lėšų skyrė Erslos koplyčios išorinių ir vidinių sienų bei lubų dažų įsigijimui.
Parengtas „Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas“ (15 vnt. objektų). Informacija paskelbta
tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/#/.
Pastatyti 2 paminklai: Ledžių k. partizanams atminti ir Senosios sinagogos atminimo paminklas S. Daukanto g.
Skuode. Abiejų paminklų pastatymas ir jų gamyba Savivaldybės administracijai nekainavo.

Parengtas Skuodo dvaro sodybos fragmentų kumetyno (u. k. 37571) Šaulių g. 1, Skuodas, objekto
būklės stabilizavimo aktas.
Parengti valstybės saugomų objektų apžiūros aktai – 16 vnt. ir 5 vnt. registrinių saugomų objektų
apžiūros aktai.
Pateiktos 4 paraiškos į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, dėl galimybės
gauti finansavimą objektų tvarkybos projektų parengimui ar objektų tvarkybos darbams.
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Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais skirtos lėšos
asbesto atliekoms pašalinti. 2020 m. surinkta ir
saugiai pašalinta 133,80 tonos asbesto turinčių
gaminių (asbestinio šiferio) atliekų. Šios atliekos
surinktos iš 80 tokių atliekų turėtojų.

Savivaldybei taip pat labai svarbios sritys yra
atliekų tvarkymas, rūšiavimas. Įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos
rajonų bei Neringos savivaldybėse“ šiuo metu
Skuodo mieste jau yra įrengta 18 kombinuotų
komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, kuriose įrengti pusiau požeminiai mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai bei šalia
pastatyti rūšiavimui skirti (pakuočių ir popieriaus
atliekų surinkimui) varpo formos konteineriai.

Pernai buvo organizuotas bešeimininkių padangų atliekų tvarkymas. Surinkta ir išvežta
perdirbimui / utilizavimui 64,54 tonos iki 118 cm
aukščio naudotų padangų ir 8,32 t didesnių kaip
118 cm naudotų padangų.

2020 m. įsigyti 34 pakuočių atliekų rūšiavimui
vidaus patalpose skirtų dėžių komplektai. 4 skirti Savivaldybės administracijai, kiti išdalinti įstaigoms.
Praėjusiais metais pradėtas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus
atliekų rūšiuojamojo surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų teikimas, aprūpinant individualių namų valdas pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo
individualių konteinerių komplektais.

2021 metais Skuodo mieste dar planuojama
įrengti 10 antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Taip pat projekto metu
dviem etapais įsigyta 350 vnt. individualaus naudojimo kompostavimo dėžių (konteinerių). 2019
m. pirmojo etapo metu įsigyta 150 vnt. individualaus naudojimo kompostavimo dėžių (konteinerių), kurios jau išdalintos. Antrojo etapo metu
2020 m. įsigyta 200 vnt. individualaus naudojimo
kompostavimo dėžių (konteinerių).
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Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-129 patvirtintą
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius
2020 metų planą, į Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės reikšmės vandens telkinius, į
kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2020
metais Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis įžuvinta:

400

450

VIENETŲ ŠIŲMEČIŲ LYDEKŲ

VIENETŲ ŠIŲMEČIŲ LYDEKŲ

Skuodo tvenkinys

Kernų tvenkinys
valstybės lėšomis įžuvinta:

1 300
VIENETŲ DVIVASARIŲ MARGŲJŲ
PLAČIAKAKČIŲ

300
vienetų dvivasarių
margųjų plačiakakčių

900

600

VIENETŲ DVIVASARIŲ BALTŲJŲ
AMŪRŲ

VIENETŲ DVIVASARIŲ BALTŲJŲ
AMŪRŲ

3 900

Kalčių ežeras

VIENETŲ DVIMEČIŲ KARPIŲ;

Kernų tvenkinys

3 000
vienetų margųjų upėtakių
jauniklių

Luobos upė

4 500
vienetų metinukių lydekų

Mosėdžio I tvenkinys

400
vienetų dvivasarių margųjų
plačiakakčių

3 000

500
vienetų margųjų upėtakių
jauniklių
vienetų dvivasarių baltųjų
amūrų
Šatos upė
Skuodo tvenkinys

2020 m. vykdytas Skuodo rajono Bartuvos upės atkarpos vandens augmenijos pjovimas. Skuodo rajono Bartuvos upės atkarpos
nušienauto vandens telkinio plotas – 2,96 ha (Skuodo mieste šalia
Skuodo globos namų ir Skuodo miesto parke iki betoninio tilto pabaigos). Šiame vandens telkinyje buvo nušienauti makrofitai, pleustoniniai, šiurkštieji bei minkštieji augalai ir kita menkavertė augmenija
visame vandens plote ir telkinio priekrantėse. Vandens telkinių augmenijos šienavimo paslaugai 2020 m. skirta 5 000 Eur (2019 m. – 3
000 Eur) savivaldybės biudžeto lėšų.
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2020 metais buvo parengtos 2 globėjų šeimos, iš jų 1 budintis globotojas.
2020 metais 29 šeimos globojo 44 be
tėvų globos likusius vaikus.
Socialinės paramos skyrius
2020 metais skyrė ir mokėjo 28
rūšies išmokas – pašalpas, kompensacijas iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų.
2019 metais – 23 rūšies išmokas:
pašalpas, pensijas, kompensacijas.
Išmokų skaičius padidėjo, nes
buvo išmokėtos kompensuojamosios priežiūros ir slaugos tikslinių kompensacijų sumos. Taip
pat tos kompensuojamosios sumos buvo išmokėtos paveldėtojams. Dėl pandemijos buvo mokama Vienkartinė išmoka vaikui,
skirta COVID-19 pandemijos padariniams mažinti.
Visų socialinių pašalpų, išmokų, kompensacijų suma:
2020 m. 5 458 758 Eur,
2019 m. 4 360 325 Eur.

Didžiausios sumos išmokėtos išmokų vaikams gavėjams:
2020 m. 2 702 598 Eur,
2019 m. 2 159 277 Eur.
Apmokėtos išlaidos kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimui per 2020 metus 57
šeimom už 18 806 Eur (per
2019 metus 17 šeimų už 6
901 Eur).

Piniginė socialinė

parama

2019 metais buvo parengtos 7 globėjų šeimos, iš jų 1
budintis globotojas.

2020
m.

2019
m.

Pokytis

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

446
510
930

493,1
538
962

-47,1
-28
-32

60,2
523
749

83,9
563
846

-23,7
-40
-97

4,9
379
543

-0,5
-37
-42

1,9
105
130

-1
-48
-57

114,1
476
810

8,7
44
79

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

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

4,4
342
501

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

0,9
57
73

Būsto šildymas kietu kuru
Suma (tūkst. Eur)
Šeimų skaičius
Gavėjų skaičius

122,8
520
889

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

16,8
102

18,6
113

-1,8
-11

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

888,7
358

895,7
273

-7
85

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

582,2
687

487,6
523

94,6
164

96,1
308

77,2
254

18,9
54

Laidojimo pašalpa
Suma (tūkst. Eur)
Gavėjų skaičius
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2020 m. nemokamą maitinimą gavo 765 mokiniai už 200 215 Eur, 2019 metais nemokamu mokinių maitinimu pasinaudojo 612 mokinių už 164 042 Eur. 2020 m. nuo rugsėjo mėn. nemokamą
maitinimą gavo visi priešmokyklinukai ir pirmokai, neatsižvelgiant į šeimų pajamas, tai nulėmė
nemokamai maitinamų mokinių skaičių ir lėšų maitinimui padidėjimą.
2020 m. parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 547 mokiniams už 42 666 eurus. Paramos
dydis vienam vaikui 78 Eur. 2019 m. parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 548 mokiniams už
41 648 Eur. Vienam vaikui – 76 Eur.
2020 metais buvo pateikti 7 (2019 metais – 4) teikimai LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl II laipsnio pensijos skyrimo motinai arba tėvui, užauginusiam ir gerai išauklėjusiam 5 ir
daugiau vaikų.
Savivaldybės administracija ir seniūnijos organizuoja projektą „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ labiausiai nepasiturintiems rajono asmenims ir
šeimoms.
Gyventojų prašymus priima Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų darbuotojai.
Šių šeimų sąrašus pagal pateiktus prašymus sudaro
Socialinės paramos skyrius, o seniūnijų socialiniai darbuotojai padeda išdalinti maistą.
2020 metais paramos maistu gavėjų buvo 2 709 asmenys (2019 metais – 2 780 asmenų).
Savivaldybė atsakinga už rajono neįgaliųjų integraciją į visuomenę, siekiant lygių galimybių žmonėms su
negalia, planuojant socialinės jų integracijos veiksmus.
Savivaldybė vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems. Vienam vaikui su sunkia negalia
kompensuotos techninės pagalbos priemonių pirkimo
išlaidos iš valstybės biudžeto lėšų 1 950 Eur, vienam
asmeniui su sunkia negalia pritaikytos vonios patalpos
už 3 476,78 Eur (iš savivaldybės biudžeto – 1 390,71
Eur, iš valstybės biudžeto – 2 086,07 Eur).
2020 m. priimti 8 nauji sprendimai dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo.
Paslaugų teikimas nutrauktas 7 asmenims: 5 asmenys
mirė, 1 asmeniui pradėtos teikti paliatyvios slaugos paslaugos, 1 asmeniui slaugos ir priežiūros paslaugas
užtikrina artimieji. Per 2020 m. Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisijos posėdžiuose buvo
išnagrinėta 100 asmenų prašymų ir priimti sprendimai
dėl paslaugų skyrimo – 73, nutraukimo – 27 sprendimai. Paslaugos nutraukiamos dėl įvairių priežasčių: išvyksta gyventi pas vaikus, keičiantis paslaugų rūšiai.
Per 2019 m. buvo išnagrinėti 123 asmenų prašymai.

Iš Europos Sąjungos ir Ekonominės Europos bendrijos šalių gauti 9
prašymai dėl šalies kompetencijos
nustatymo skiriant išmokas vaikams.
Atsakymai į prašymus paruošti ir išsiųsti 9 kompetentingoms socialinėms įstaigoms (SED (struktūrizuotų
elektroninių dokumentų) popierinės
versijos). 2020 m. pateikti 223 SED
struktūrizuoti elektroniniai dokumentai.

Skuodo rajono savivaldybėje
98 proc. yra patenkinamas socialinių paslaugų į namus poreikis.

VšĮ Skuodo globos namuose
buvo apgyvendinta – 10 asmenų,
VšĮ Ylakių globos namuose – 6
asmenys. Pažymėtina, kad 2020
metų pabaigoje visų asmenų prašymai buvo patenkinti, apsigyventi
minėtose įstaigose eilėje laukiančių nebuvo. Į kitų rajonų globos įstaigas – 1 asmuo laukė eilėje apgyvendinimui Dūseikių socialinės
globos namuose.
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2020 metais Skuodo rajone buvo pasveikinta Genovaitė Kriginienė, sulaukusi 100 metų.
Skuodo rajono savivaldybės neįgaliųjų organizacijos vykdo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skuodo rajono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto
lėšų skyrė 26 416 Eur sumą ir Skuodo rajono
savivaldybės administracija iš savivaldybės
biudžeto – 5 300 Eur sumą.
Skuodo rajono neįgaliųjų draugija teikia
transporto paslaugas (vykti į gydymo ir kitas
įstaigas, į neįgaliųjų organizacijų vykdomas
užimtumo veiklas) asmenims, kurie dėl negalios negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Paslaugos teikiamos valstybės
turto panaudos sutarties pagrindais draugijai
2019 m. vasario 1 d. perduotu, neįgaliesiems
specialiai pritaikytu, automobiliu. Skuodo rajono savivaldybė 2020 m. automobilio išlaikymo
ir eksploatacijos išlaidoms skyrė 11 500 Eur
sumą.
Nevyriausybinė organizacija Skuodo krašto bendruomenė įgyvendina Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektą, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.
Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba,
šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros, pavėžėjimo paslaugos. 550
rajono gyventojų gavo kompleksiškai teikiamas kokybiškas paslaugas. ES lėšų buvo skirta 7 7905 Eur
ir savivaldybės biudžeto lėšų 8 800 Eur. Keturiems su kompleksine negalia asmenims buvo teikiamos
asmeninio asistento paslaugos, kurioms buvo skirta 17 651,52 Eur ES lėšų.
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2020 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose buvo 2 093 vaikai ir
mokiniai:
410 ikimokyklinukų,
120 priešmokyklinukų,
1 563 1–12 kl. mokiniai.
Lyginant 2019–2020 mokslo metų duomenis su 2020–2021 mokslo metų duomenimis, fiksuojamas mokinių skaičiaus mažėjimas. Sumažėjo 36 mokiniais.
Rajono mokyklose mokosi 3 užsienio šalių piliečiai.

Pasikeitimai
Didžiausias pasikeitimas, tai nuotolinis ugdymas, mokymas. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašą.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje pradėjo dirbti
nauja direktorė Daiva Mažrimienė.
Didėjo daugumos mokytojų darbo užmokestis.
Bendrojo ugdymo mokykloms skirtos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai.
Sudarytos galimybės vaikams be įprastų ugdymo(si) formų, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu
ugdytis šeimoje. Mūsų rajone šią paslaugą gali teikti keturios didžiosios bendrojo ugdymo mokyklos. Norinčių ugdytis šeimoje neatsirado.
Sudaryta jungtinės veiklos sutartis tarp Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos ir Skuodo
amatų, paslaugų mokyklos. Atsirado galimybė teikti gimnazistams atskirus profesijų modulius. 10
gimnazistų pasirinko šiuos modulius: Plaukų kirpimas ir Bendrieji mechaniko darbai.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamai maitinami visi priešmokyklinio ugdymo ir 1 klasės mokiniai.

COVID-19 situacija
Pavasarį prasidėjus karantinui visos švietimo įstaigos pradėjo dirbti nuotoliniu būdu. Tai buvo
visiems iššūkis, nes pasiruošti reikėjo labai greitai per dvi savaites, kol buvo mokinių pavasario
atostogos. Nuotoliniu būdu pradėtos organizuoti ir olimpiados, konkursai, pasitarimai, mokymai,
renginiai ir t. t. Kai vaikams buvo leista grįžti į grupes, klases, švietimo įstaigoms buvo iššūkis
pasiruošti saugiam vaikų grįžimui, laikantis LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo patvirtintų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(valdyti mokinių srautus, dezinfekuoti patalpas, greitai reaguoti atsiradus COVID-19 susirgimui ir t.
t.). Per tą laikotarpį teko parengti ne vieną administracijos direktoriaus įsakymą, pirmiausia dėl nuotolinio ugdymo visose švietimo įstaigose, kovo pabaigoje dėl vaikų priėmimo į budinčias priežiūros
grupes kriterijų nustatymo, dėl nemokamo maitinimo organizavimo, balandžio mėnesį dėl vaikų
priežiūros organizavimo COVID-19 atveju ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir tvarkos aprašo patvirtinimo, gegužės mėnesį dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo rajono ugdymo
įstaigose ir kitus šiam laikotarpiui svarbius sprendimus.
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Visos keturios didžiosios Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos 2020 m. įsijungė į Nacionalinės švietimo agentūros vykdomus projektus, skirtus ugdymo kokybei, mokinių
pasiekimams pagerinti:
Mosėdžio gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo pradėjo įgyvendinti dvejus metus truksiantį projektą
„Kokybės krepšelis“: parengusi veiklos tobulinimo planą užsibrėžė tikslą užtikrinti kiekvieno mokinio matematikos pasiekimų ir pažangos augimą pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Tam tikslui
pasiekti per dvejus metus iš ES fondų ir Savivaldybės (15 proc. prisidėjimas) gimnazija gaus beveik
80 tūkst. eurų.

Skuodo Bartuvos progimnazija ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio bei Ylakių gimnazijos dalyvavo
Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo
modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. Padedant konsultantui šiose mokyklose
parengti planai ir organizuotos ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo veiklos žemų
mokinių pasiekimų gerinimui.
Nemažai įvairių projektų ir veiklų organizavo ir pačios švietimo įstaigos, tačiau dėl pandemijos
sąlygų nukentėjo jų kokybė ir veiklų įvairovė.
Skuodo vaikų lopšelis-darželis sėkmingai įgyvendino tris ES struktūrinių fondų finansuojamus
projektus. Viename iš jų kaip partneriai dalyvavo ir Mosėdžio bei Ylakių vaikų lopšeliai-darželiai.
2020 m. buvo patenkinta 93 procentai visų prašymų priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Išaugo prašymų skaičius priimti į Mosėdžio vaikų lopšelį-darželį, bet dėl riboto patalpų skaičiaus nėra
galimybės priimti visų norinčių. Pradėta ieškoti galimybių naujo darželio Mosėdyje statybai.
Mokyklų bendruomenės aktyviai prisijungia prie inicijuojamų pilietinių iniciatyvų, tokių kaip Atmintis
gyva, nes liudija, Mes rūšiuojam, Darom, Maltiečių sriuba, Maisto bankas, Solidarumo bėgimas ir kt.
Skiriamas didelis dėmesys gabiųjų ugdymui. Organizuojamos įvairių sričių olimpiados, konkursai,
šventės, vykdoma mokinių mokymosi ir gabumo ugdymo finansavimo programa. 2020 m. buvo paskatinti 49 mokiniai už individualius pasiekimus ir 9 komandos, kolektyvai, ansambliai už pasiekimus
regioniniuose,respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, iš viso 118 mokinių.
Nuo 2016 m., kai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo skaičiuoti tarptautinių ir šalies
dalykų olimpiadų ir konkursų prizininkų skaičiaus vidurkį, mūsų savivaldybė patenka tarp trečdalio
geriausių pagal šį rodiklį.
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Mūsų rajono mokiniai tarptautiniuose ir šalies konkursuose, olimpiadose, varžybose užėmė:
I vietą: mokslo srityje 2 kartus, meno – 4, sporto – 3,
II vietą: mokslo srityje 3 kartus, meno – 2, sporto – 5,
III vietą: mokslo srityje 8 kartus, meno – 3, sporto – 5.
Laureatais tapo 1 mokinys mokslo srityje ir 11 – meno.
Aktyviai dalyvauta ir įvairiose regiono konkursuose, olimpiadose, varžybose:
I vietą užėmė: mokslo srityje 2 kartus, sporto – 5,
II vietą užėmė: mokslo srityje 5 kartus, sporto srityje – 8,
III vietą užėmė: mokslo srityje 7 kartus, sporto – 5.
2020 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame metiniame olimpiadų, konkursų ir
kitų renginių plane buvo suplanuota 70 renginių, tačiau dėl pandemijos ir karantino spėta įgyvendinti
tik 23. Kai kuriuos iš jų – nuotoliniu būdu.
Svariausi pasiekimai šalyje mokslo srityje:
Šalies Jaunųjų geologų olimpiadoje pirmą vietą laimėjo Mosėdžio gimnazijos mokinė Žygimantė
Riepšaitė, trečias vietas – tos pačios gimnazijos mokiniai Adrijus Pudžmys ir Mantas Razma. Visus juos olimpiadai parengė šios gimnazijos georgafijos mokytojas ekspertas Virgilijus Pajarskas.
Šalies jaunųjų filologų konkurse 2 vietą pelnė Mosėdžio gimnazijos mokinė Akvilė Sėlenytė (parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasma Staškuvienė), 3 vietas – Mosėdžio gimnazijos
mokinė Žygimantė Riepšaitė (parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Petrauskienė)
ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinė Iveta Girdžiūnaitė (parengė lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Petrulevičiūtė).
Šalies konkurse „DNR dienos Lietuvoje“ 3 vietą laimėjo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos
mokinys Kristupas Bendikas (parengė biologijos mokytoja ekspertė Irena Kondrotienė).

2020 m. Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo
programas iš viso mokėsi 178 mokiniai apdailininko (statybininko), kaimo turizmo organizatoriaus,
technikos priežiūros verslo darbuotojo, kirpėjo specialybių.
2020 m. atsirado galimybė teikti gimnazistams atskirus profesijų modulius. Vasaros priėmime
10 gimnazistų pasirinko šiuos modulius: Plaukų kirpimas ir Bendrieji mechaniko darbai. Norinčių
mokytis buvo ir daugiau, tačiau tam Ministerija nebeskyrė daugiau kvotų. 2020 m. gruodžio 7 d.
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija.
Mokykla, kaip ir kasmet, aktyviai teikia paraiškas ir įgyvendina įvairius projektus. Per 2020 m.
vykdyti 5 projektai: du ES struktūrinių fondų projektai, du Erasmus+ projektai ir viename dalyvavo
kaip partneriai.

40

Švietimas
2020 m. buvo 107 abiturientai gimnazijose ir 33 Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje. 2020 m.
gimnazijose tris ir daugiau valstybinius brandos egzaminus išlaikė – 81,3 proc. abiturientų (lyginant su
2019 m. padidėjo 3,3 proc.). Šalies vidurkį (64,8 proc.) viršijame 16,5 proc. ir esame pagal šį kriterijų
trečioje vietoje iš visų savivaldybių. Išlaikymo kokybė (36-100 balų) siekia 55,9 proc. (lyginant su 2019
m. didėjo 7,5 proc.), tačiau išlieka mažesnė nei šalyje 9,6 procentais.
Šimtukus iš valstybinių brandos egzaminų gavo Mosėdžio gimnazijos mokiniai: Laura Hoffmann
(vokiečių kalba) ir Rytis Gliožeris (anglų kalba), Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinė Iveta
Girdžiūnaitė (lietuvių kalba).
Tolimesni abiturientų pasirinkimai mokytis:
60 proc. – studijuoja aukštosiose mokyklose (kolegijos, universitetai);
15 proc. – tęsia mokslus profesinėse mokyklose;
3 proc. – mokosi užsienyje.
22 proc. – dirba.
Skuodo rajono savivaldybė neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektams finansuoti atskirai
lėšų neskyrė – buvo suteikta galimybė teikti projektus ir gauti finansavimą kartu su kitomis savivaldybėje veikiančiomis NVO.
2020 m. 26 NVŠ programos akredituotos,
buvo vykdoma 36 vaikų grupėse. Naujai atsirado:
programos „Sportiniai šokiai Skuode“ ir
„Šok, judėk, gyvenk sveikai. Skuodas.“ Skuodo mieste (mokytoja Lina Diktanaitė-Blusienė);
programa „Mažoji laboratorija“ Ylakiuose
(mokytoja Diana Kristutienė);
programa „Robotika. Mokykimės žaisdami.“ (papildomos grupės Krakėse, Šaukliuose, Lenkimuose, mokytoja Dovilė Gintalienė);

programa „Žaidimų virtuozas“ (papildoma grupė Ylakiuose, mokytojas Paulius Mitkus).
2020 m. NVŠ programų kryptys:
Sportas – 10 programos,
Robotika (STEAM) – 8 programos,
Pilietiškumas (5 programos),
Muzika, šokis – 5 programos,
Menai, dailė – 4 programos,
Teatras, kalbos – 2 programos,
Maisto gamyba – 2 programos.

NVŠ programų įgyvendinimo pokytis
Metai

Skirta pinigų
suma

Teikėjų skaičius

Programų skaičius

Vaikų skaičius

2015 m. (3 mėn)

21 469

22

27

499

2016 m. (9 mėn)

61 000

36

39

549

2017 m. (9 mėn)

44 194

32

33

456

2018 m. (9 mėn)

56 739

37 (31)

38 (35)

528 (474)

2019 m. (9 mėn)
2020 m. (9 mėn)

57 774
56 545

25
23

32
26 (36)

441
481 (403)

Lentelėje esantys skačiai, parašyti skliaustuose, žymi įvykusį pokytį per kalendorinius metus.
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2020 m. Savivaldybės lėšomis (pagal neformaliojo vaikų švietimo projektus) vyko: 4 vaikų vasaros poilsio stovyklos, 11 neformaliojo vaikų ugdymo programų, kuriose dalyvavo 1 788 vaikai.
2020 m. Skuodo rajone Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuotomis lėšomis (stovyklų ir kitų neformalių veiklų, kurias įgyvendino švietimo teikėjai, turintys teisę
vykdyti NVŠ veiklas) buvo suorganizuota ir įvykdyta 10 programų (projektų), kuriuose dalyvavo
708 vaikai.

Skuodo meno mokykloje 2020 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 286 mokiniai, lyginant su 2019 m., mokinių skaičius sumažėjo 8,3 proc. 2019 m. mokėsi 312 mokinių.
2020 m. gruodžio 23 d. duomenimis Skuodo meno mokykloje mokėsi 265 mokiniai. Iš jų 34 –
mokosi po 2 programas. Šis rodiklis patvirtina, kad Meno mokyklos teikiamas ugdymas patrauklus
Skuodo rajono gyventojams, o tai įpareigoja visus darbuotojus atsakingai kelti savo profesines ir
bendrąsias kompetencijas. Nežiūrint karantino ribojimų, 42 mokiniai dalyvavo nuotoliniuose ir gyvai vykdomuose (kai leido karantino sąlygos) šalies ir regiono konkursuose, festivaliuose. 17 dalyvavusių konkursuose pelnė laureatų 1–3 vietų apdovanojimus. Mokytojai kelia aukštus lūkesčius
daugumai mokinių, siekia ugdyti nuostatą, kad sėkmingu tampama daug ir sistemingai dirbant,
todėl turime mokinių, stojančių į aukštesnio lygio mokyklas, kuriose teigiamai vertinama Meno
mokykloje įgyta patirtis.
Skuodo meno mokyklos solistas Tautvydas Jonaitis tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos
dainų konkurso „Dainų dainelė 2020“ laureatu.
Spalio 11 d. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyko Finalinis koncertas. Solistą ruošė
mokytoja Raimonda Remezienė, akompanavo tėveliai Lina ir Tadas Jonaičiai.

Itin sėkmingas Skuodo meno mokyklai IX
respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“.
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2020 metais Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto
centrą lankė 177 ugdytiniai, tai yra 1,69 proc. mažiau nei 2019 m.
(2019 m. buvo 180 ugdytiniai).
Populiariausios sporto šakos:
krepšinis,
futbolas,
lengvoji atletika,
baidarių ir kanojų irklavimas,
dziudo.
2020 metais dėl COVID-19 pandemijos nebuvo galimybės organizuoti daugelio sporto varžybų,
tačiau buvo vykdomos rajono vyrų krepšinio pirmenybės, kuriose dalyvavo 7 rajono vyrų krepšinio komandos.

Vyko rajono mokinių sportinės olimpiados vaikinų ir merginų tinklinio, krepšinio 3 x 3 varžybos,
estafetinis krosas, atviros baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybės.

Vyko futbolo 8 x 8 turnyras „Durbės mūšio 760
metinėms paminėti“, kuriame dalyvavo 6 vyrų komandos, iš kurių 2 Latvijos vyrų futbolo komandos.

Surengtame dviračių žygyje į Šauklius dalyvavo apie 40 dalyvių, o dviračių žygyje aplink Platelių ežerą dalyvavo apie 30 dalyvių.
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Sukurtas Skuodo rajono turizmo ir verslo prekės ženklas, autorius profesorius, Klaipėdos universiteto
dėstytojas Vakaris Bernotas, kaina 4 000 Eur.

VšĮ „Turboidėja“ sukūrė vaizdo klipą, pristatantį naują Skuodo rajono prekės ženklą, o VšĮ „Saulės muzika“
ir žemietis Saulius Petreikis sukūrė muziką vaizdo klipui, atitinkamai kainos 5 000 ir 3 450 Eur.
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2020 metais bendruomenių projektinėms veikloms skirta 16 961 Eur. Pateikta 15 paraiškų, kurių prašoma suma siekė 25 836,98 Eur. Iš 15 paraiškų finansuota 11 projektų.
Kaimo bendruomenių vykdomiems projektams skirtos lėšos:
Skuodo r. Šačių kaimo bendruomenės projektui „Po Šačių seniūniją pasižvalgius“ – 1 775 Eur.
Šauklių kaimo bendruomenės projektui „Tautodailės amatų kiemelis 2020“ – 738,01 Eur.
Mosėdžio miestelio bendruomenės projektui „Tradicinė amatų ir rudens gėrybių mugė „Kiemturgis
2020“ – 1 410 Eur.
Šatraminių kaimo bendruomenės projektui „Turizmo traukos objektas – maži kaimai, mažos bendruomenės“ – 1 687 Eur.
Lenkimų seniūnijos bendruomenės projektui „Kalvių piliakalnis – pažinti, susiburti ir išsaugoti tradicijas“ – 973 Eur.
Asociacijos „Krakių žiburiai“ projektui „Versli bendruomenė“ – 1 663,78 Eur.
Kofinasuotas Skuodo muziejaus projektas „Žemaitijos krašto kraičio skrynių restauravimas“ (560
Eur).
Prisidėjimas prie kaimo bendruomenių vykdomų projektų. 2020 m. Skuodo vietos veiklos grupės ir
Skuodo miesto vietos veiklos grupės projektų bendrajam finansavimui skirta 15 710 Eur. Savivaldybės
biudžeto lėšomis prisidėta prie šių kaimo bendruomenių vykdytų projektų:
Šatraminių kaimo bendruomenės projektui „Sporto aikštyno įrengimas Šatraminių kaime“ skirta 1
739,89 Eur. Projektas vykdytas 2 metus, 2019 m. taip pat skirta 1 739,89 Eur savivaldybės lėšų. Viso
prisidėta per 2019–2020 m. – 3 479,78 Eur;
Skuodo rajono Nausėdų kaimo bendruomenės projektui „Viešosios erdvės sutvarkymas Nausėduose“ skirta – 1 718,84 Eur. Projektas vykdytas 2 metus, 2019 m. taip pat skirta 1 718,84 Eur savivaldybės lėšų. Viso prisidėta per 2019–2020 m. – 3 437,67 Eur;
Asociacijos „Aukime“ projektui „Iniciatyvios ir verslios bendruomenės ugdymas“ skirta 3 076 Eur;
Asociacijos „Skuodo savišvietos klubas“ projektui „Jaunų verslų skatinimas Skuode“ skirta 2 000
Eur.
Šatraminių kaimo bendruomenės vykdomam projektui „Krepšinio aikštelės aptvėrimas tvora Šatraminių kaime“ įgyvendinti ir prisidėti prie bendruomenės iniciatyvos skirta 555,56 Eur lėšų.
UAB „Anrivis“ sutvarkė S. Jonausko skverelį Skuodo mieste. Buvo iš naujo įrengti šaligatviai: pakeistas
gruntas, pakeisti bordiūrai, atnaujinta veja, sutvarkytas priėjimas į kultūros centrą, likęs nuo miesto aikštės
sutvarkymo. Skvero sutvarkymo darbai kainavo 37 354,74 Eur. Skverelyje buvo pastatytas suolelis su meniniu akcentu poetui S. Jonauskui atminti. Suolelį papuošė ir įrengė L. Mitkuvienės GKĮ už 1 990,5 Eur.
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Kultūra

Buvo atnaujintas medinių skulptūrų ansamblis,
esantis prie liuteronų bažnyčios: L. Brazauskas
perdažė, atnaujino ir pakoregavo skulptūras, UAB
„Skobartas“ jas demontavo, naujai įrengė skulptūrų tvirtinimo vietą, po skulptūrų atnaujinimo jas
sumontavo, iškėlė aukščiau šaligatvio, kad maksimaliai apsaugotų nuo korozijos. Kalvis Audrius Kasparas skulptūrų ansamblį papuošė metaliniu naujuoju Skuodo rajono prekės ženklu. Darbai kainavo
1 027 Eur.
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Turizmas
Veiklų apibendrinimas turizmo srityje
2019 m.
4 nauji maršrutai (žygiai)
Dalyvavimas 2 parodose
Su Klaipėdos regionu įgyvendintos 2 bendros
veiklos
3 įgyvendintos veiklos su įvairiais partneriais
(* Klaipėdos regionas neįtrauktas)
www.skouds.lt svetainės nuolatinė priežiūra
Socialinio tinklo „Facebook“ esamo kanalo plėtra
Projekto paraiškų nepateikta

2020 m.
4 nauji maršrutai (žygiai)
Dalyvavimas 3 parodose
Su Klaipėdos regionu įgyvendintos 4 bendros
veiklos
3 įgyvendintos veiklos su įvairiais partneriais
(* Klaipėdos regionas neįtrauktas)
www.skouds.lt svetainės nuolatinė priežiūra
www.infoskuodas.lt svetainės atsinaujinimas
Sukurtas naujas ir praplėstas „Facebook“ kanalas, skirtas turizmo plėtrai
Pateiktos 3 projektų paraiškos
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikta
pratęsimo paraiška dėl teisės naudoti turizmo
ženklą „I“.
Į latvių kalbą išversta su turizmu susijusi informacija
Atlikta monitoringo ir sistemos skaičiavimo analizė
Įsigyta nauja Centro įranga

Turimais duomenimis, per 2020 m.
Skuodo rajone apsilankė 18 106 asmenys.
Esant COVID-19 pandemijai buvo atšaukti
pagrindiniai miesto renginiai, kurie turėjo
didžiulės įtakos turistų srautui, kurie pritraukdavo nemažą dalį lankytojų. Palyginimui 2019 m. apsilankiusių asmenų buvo
26 455, per metus lankytojų skaičius sumažėjo 32 proc.
Pastebėtina, kad rekordiškus skaičius šiais metais pasiekė Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus. Net esant pandemijai, muziejus pralenkė praeitų metų rodiklius ir turėjo 14 854 lankytojų lyginant
su 2019 m., kurių buvo 13 255, prieaugis 13 proc. Šiais metais akmenų muziejus ir vėl išlieka labiausiai
lankomas turistinis objektas Skuodo rajone. Tikėtina, kad populiarumą galėjo nulemti dalyvavimas parodose bei 2019 m. Mosėdžio miestelio paskelbimas mažąja kultūros sostine. Padidėjo susidomėjimas
Šauklių riedulynu, lankytojai išskyrė, kad atvykę į Skuodo rajoną šį objektą renkasi kaip vieną lankomiausių. Pastebėta, kad didesnę rinkodaros dalį reikėtų skirti Barstyčių (Puokės) akmens reklamavimui,
kadangi nemaža dalis lankytojų dar maišo jį su Anykščiuose esančiu Puntuko akmeniu. Pažymima,
kad didžioji dalis lankytinų objektų yra laukinio pobūdžio, todėl tikslaus lankytojų skaičiaus įsivertinti nebuvo galimybės. Centro atlikta monitoringo ir sistemos skaičiavimo analizė ateityje gali padėti išspręsti
šią problemą ir įsivertinti turistų srautus. Duomenys iš privačių juridinių asmenų nebuvo rinkti.
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Turizmas
Skuodo rajono lankytojų 2020 m. statistika
Objektas / veikla
Lankytojų skaičius
Gidų ekskursijos
127
Projekto „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimo
665
punktas
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
14 854
I. Navidansko parkas
75
Šauklių riedulynas
Barstyčių (puokės akmuo)

88
72

Truikinų šaltinis
Skuodo krašto muziejus (įskaitant edukacines
programas, užsiėmimus, lankytojus)
VšĮ Skuodo informacijos centras
Viso

54
1 384
787
18 106

Praėjusiais metais sumažėjo užsienio turistų lankomumas. 2020 m. į Skuodo informacijos centrą
atvyko tik 5 užsienio turistai, kurie buvo iš Latvijos ir Pietų Afrikos, lyginant su 2019 m., tokių lankytojų
buvo 66.
Remiantis Skuodo rajono savivaldybės biudžeto 2020
metų lėšomis finansuojamų tikslinių programų aprašymu,
kurio vienas iš tikslų buvo atstovauti Skuodo rajoną parodose, konferencijose, verslo misijose bei kituose renginiuose,
2020 m. sausio 24 –26 dienomis dalyvauta tarptautinėje
turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2020“
parodų centre „Litexpo“ Vilniuje. Pagrindinė parodos tema
„Vitaminas Atostogos“. Atsižvelgiant į šią temą, Skuodo
kraštas buvo pristatomas akcentuojant laukinį turizmą bei
naujai pradedamą atrasti sveikatinimosi būdą – mineralų
terapiją (buvo demonstruojami įvairūs eksponatai iš Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, duodama paragauti su mineralais ir brangakmeniais užpilto „gyvo“ vandens). Dalyviai buvo supažindinti su jų naudojimo specifika.
Teikti informaciją apie muziejų parodoje padėjo muziejaus
direktorė Gintarė Sakalauskienė. Akcentuotas Truikinų šaltinėlis, parodos dalyviams paaiškinta apie šaltinio vandens
gerąsias savybes. Šauklių riedulynas išskirtas kaip vienas
sveikiausiu pažintinių takų su savo unikaliomis savybėmis.

2020 m. sausio 29 d. dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2020“ Rygoje. Pristatytos Skuodo krašto vertybės,
labiausiai lankomi turistiniai objektai. Šios
parodos tikslinė grupė – užsienio lankytojai. Manoma, kad aktyvus dalyvavimas
parodose ne tik su lankytojais, bet ir dalyvaujančiais gidais, kelionių organizatoriais, skatina atvykti daugiau turistų bei
lankytojų į Skuodo kraštą.
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Turizmas
Centras taip pat pateikė turizmo projektą „Atviras ir inovatyvus turizmo paslaugų teikimas Skuodo rajone“, suma 33 353,98 Eur. Šiuo projektu Centras nuo pagrindų atsinaujino svetainę www.infoskuodas.
lt. Svetainė tapo patrauklesnė su šiuolaikišku dizainu. Svetainė buvo papildyta visa su turizmu susijusia
informacija (gidai, edukacinės programos, bendra informacija, maršrutų sudarymo galimybė, galerijos
ir kt.). Atsirado naujų funkcijų, galimybė sudaryti savo maršrutą tiesiogiai pačioje platformoje, svetainė
pritaikyta naudoti mobiliajame telefone. Projekto metu taip pat atnaujinta Centro socialinio tinklo „Facebook“ platforma. Sukurta tikslinga reklaminė kampanija, siekianti pritraukti turistų iš visos Lietuvos,
skleisti naująjį Skuodo identitetą „Kietas Kuršių kraštas“. Buvo užtikrinta, kad www.skouds.lt svetainę
iki atnaujinimo galėtų naudotis užsienio lankytojai. Socialinius „Facebook“ puslapius „Infoskuodas“,
„Skuodo rajono turizmas“, svetaines www.infoskuodas.lt, www.skouds.lt (turizmo skiltis), prižiūri ir administruoja Centro darbuotojai.
Centras teikė paraišką Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijai dėl galimybės turėti „Kultūros
pasą“. Sukurta nauja edukacija su detalia programa „Gyvasis lokomotyvas“. Kreiptasi į Ekonomikos
ir inovacijų ministeriją užtikrinant galimybę naudotis
„I“ ženklo išskirtinėmis teisėmis ir pratęsta sutartis
5 metams.

2020 m. buvo surengti 4 pėsčiųjų žygiai.
Bendradarbiauta su Skuodo rajono kultūros centru organizuojant kovo 11 d. paminėti skirtą pėsčiųjų žygį Ylakiuose.

2020 m. rugpjūčio 8 d. pėsčiųjų žygis „Vasaros įkarštis“, šis maršrutas 2019 m. susilaukė didžiulio
pasisekimo, kilo poreikis maršrutą pakartoti.
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Turizmas
2020 m. rugsėjo 26 d. žygis skirtas Pasaulinei turizmo dienai paminėti. Žygio metu žygeiviai buvo
supažindinti su vienu iš žymiausiu rajono objektu, išbandytas gastronominis turizmas.

2020 m. birželio 9 d. rengtas pėsčiųjų žygis „Vasaros atidarymas Barstyčiuose“, žygiu skatinta
Barstyčių miestelio žinomumas kaip paskelbtos mažosios kultūros sostinės.

Skuodo informacijos centras bendradarbiavo su daugybe partnerių įgyvendinant bendras veiklas.
Centras tapo Skuodo Bartuvos progimnazijos partneriais projekte „MES – BENDRUOMENĖ“, Skuodo
Žadeikio gimnazijos partneriais tęstiniame projekte „Rūpinkis savimi“, Skuodo meno mokyklos partneriais projekte „Padėk pažinti savo krašto istoriją ir žmones“. Bendradarbiauta su Skuodo r. sav. R.
Granausko viešąja biblioteka įgyvendinant projektą „Atrask, pažink: Skuodo krašto Kultūros paveldo
objektai 360° kampu“. Su Klaipėdos regionu kartu įgyvendintas unikalus projektas „KELIAS“, kuris skatina turistų judėjimą tarp regiono miestų turint galimybę įsigyti nemokamą apyrankę.
Buvo ruoštasi pritraukti daugiau tikslinės grupės turistų iš Latvijos. www.skouds.lt puslapyje atlikti 15
lankytinų vietų vertimai paskelbti latvių kalba.
Pastebėtas padidėjęs domėjimasis pačiame Skuodo mieste esančiais lankytinais objektais, vandens
pramogomis, baidarių, irklenčių, valčių nuoma, vandens telkiniais. Turistams aktualus dviračių turizmas,
maršrutai, žemėlapiai.
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Verslas
Pagrindinės Skuodo rajono verslo šakos yra prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, statyba, buhalterinė apskaita ir kita aptarnavimo veikla. Informacinių technologijų
srityje dirba kelios įmonės, kurių veikla kompiuteriai, programinė įranga, svetainių kūrimas, duomenų apdorojimas.
Per paskutiniuosius kelis metus įmonių Skuodo rajone įregistruojama daugiau nei išregistruojama, tačiau ne visi įregistruoti ūkio subjektai yra veikiantys (turintys bent vieną samdomą darbuotoją ir gaunantys pajamas).Veikiančios įmonės sudaro tik apie 50 proc. visų registruotų ūkiosubjektų.
Iš viso Skuodo rajone veikiančių ūkio subjektų yra 302: žemės ūkio sritis – 9, apdirbamoji
pramonė – 25, elektros, dujų, garo gavyba ir oro kondicionavimas – 3, vandens tiekimas ir nuotekų valymas – 1, statyba – 41, didmeninė, mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių
remontas – 70, transportavimas ir saugojimas – 24, apgyvendinimas ir maitinimas – 7, finansinė
ir draudimo veikla – 1, informavimas ir ryšiai – 3, nekilnojamojo turto operacijos – 8, profesinė,
mokslinė ir techninė veikla – 8, viešasis valdymas – 3, švietimas – 16, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas – 12.
2020 m. įregistruota 20 naujų juridinių asmenų: 9 uždarosios akcinės bendrijos, 2 asociacijos,
9 mažosios bendrijos.
Didžiąją dalį Skuodo rajono įmonių sudaro smulkios įmonės, turinčios iki keturių samdomų
darbuotojų.
Didžiausios įmonės pagal darbuotojų skaičių Skuodo rajone (2021 m. sausio mėn duomenys):
UAB „Kuršasta“ – 115,
UAB „Gintaro baldai“ – 111,
UAB „Baldarys“ – 70,
UAB „Hautica“ – 68,
UAB „Kugeta“ – 52,
UAB „Deltrian“ – 43.
2020 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, be individualiųjų įmonių, Skuodo rajone buvo 1 179,4 Eur (šalyje buvo 1 524,2 Eur).

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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Verslas
Skuodo rajono savivaldybės investicinė aplinka yra palankesnė smulkioms paslaugų teikimo
įmonėms. Apdirbamajam verslui sąlygos Skuodo rajone apsunkintos, nes nėra geležinkelio,
gamtinių dujų, didielių laisvų žemės sklypų.
Vertinant investicinę aplinką, akcentuojama, kad rajone reikalingas didesnis darbingo amžiaus
gyventojų skaičius.
Parengtas Skuodo miesto pramoninės zonos detalusis planas, kuriame suformuota 13 vienetų žemės sklypų, skirtų pramonės, gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo
objektų statybai. 6 sklypai yra valstybės nuosavybė. Ši informacija skelbiama interneto svetainėje
www.skuodas.lt
Skuodo informacijos centro darbuotojai parengė investicinės aplinkos analizę, kuri skelbiama
interneto svetainėse www.skuodas.lt ir www.infoskuodas.lt.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Savivaldybė ieško finansavimo šaltinių investicinės aplinkos gerinimui. Skuodo rajono savivaldybė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai teikė infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis paraišką dėl Mosėdžio
miestelio pietrytinėje dalyje suformuotos pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Bendra
projektui įgyvendinti reikalinga suma – 259 160,13 Eur. Iš prašomos sumos 2020 m. skirtas
59 961,55 Eur finansavimas inžinerinių statinių įrengimui, visuomeninių ir kitų objektų įrengimo
techninio projekto parengimo išlaidoms ir techninio projekto ekspertizės išlaidoms padengti. Jei
2021 m. bus gautas finansavimas, tada bus atliktas ir šios teritorijos kelio remontas (bendras
ilgis 720 m).
Prasidėjus darbams šioje teritorijoje 2020 m. 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.
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Verslas
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. Čia
planuojamas ESO inžinerinių tinklų iškėlimas iš sklypo Nr. 67A. Iškėlus ESO tinklus investuotojai
turės galimybę vykdyti veiklą viso sklypo ribose.
Siekiant sutvarkyti šią miesto teritoriją, pritraukti privačius investuotojus, sudaryti palankias sąlygas investuotojams vystyti savo veiklas, atsiradus finansinėms galimybėms, planuojama įrengti
kelią, jungiantį suformuotų komercinių sklypų teritorijas, įrengti inžinerinius tinklus. Teritorija yra
strategiškai patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu su valstybinės reikšmės keliais: Nr. 170 Mažeikiai–Skuodas, Nr. 169 Skuodas–Plungė, Nr. 218 Kretinga–Skuodas.
Svarbu paminėti, kad Skuodo miesto vakarinėje dalyje, Statybininkų g., pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje, suremontuota asfalto danga iki gamybinių pastatų. Užtaisytos duobės
iki UAB „Baldarys“ teritorijos įvažiavimo. Neseniai taip pat buvo pasirašyta sutartis dėl papildomų
darbų tako pratęsimui nuo minėtos Statybininkų g. iki Paupio g., bus pagerinta Paupio g. žvyro
danga, pratęstas takas su asfalto danga. Darbai kainuos 6 529,99 Eur.
Savivaldybė aktyviai dalyvauja įgyvendinant Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų
strategiją ir Skuodo vietos veiklos grupės 2016–2023 metų strategiją – prisideda piniginiu įnašu. Skuodo MVVG verslo projektų finansavimui 2020 m. skirta 656,5 tūkst. Eur. Savivaldybės
prisidėjimas – 35,3 tūkst. Eur. Skuodo VVG verslo projektų finansavimui 2020 m. skirta – 342,4
tūkst. Eur. Dėl šių projektų bendrojo finansavimo į Savivaldybę kreipiasi patys pareiškėjai. 2020
m. skirta 4 645 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos specialistas
teikia konsultacijas verslo įmonėms, organizuoja susitikimus su ministerijų, ministerijoms pavaldžių įstaigų atstovais dėl finansavimo galimybių, dėl bendradarbiavimo galimybių ir pan.
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Verslas
2020 m. iš verslumo iniciatyvų skatinimo programos 31 100 Eur teko verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui.
Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos apraše (toliau – tvarkos apraše), patvirtintame Skuodo
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-286, buvo numatytos 8 priemonės, pagal kurias galėjo būti iš dalies kompensuojamos patirtos išlaidos.
Prašymus buvo galima teikti iki 2020 m. lapkričio 15 d.
Dažniausiai buvo kreipiamasi dėl priemonių:
Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas (paskirstyta 50 proc. visų programos lėšų),
Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas (paskirstyta 32 proc. programos lėšų).
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
projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidų dalinis kompensavimas,
Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.)
kompensavimas (tikėtina, kad priemonė nebuvo paklausi dėl karantino metu riboto renginių skaičius),
Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidų dalinis kompensavimas (tikėtina,
kad priemonė nebuvo paklausi dėl karantino metu riboto renginių skaičius).
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.
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Jaunimo sritis
Skuodo rajone išskirtinai su jaunimu dirbo Skuodo atviras jaunimo centras.
Skuodo atviro jaunimo centras 2020 m. gavo finansavimą (iš JRD) projektams įgyvendinti ,,Centras – tai Aš“, ,,Skautiškas nuotykis“ ir „Jaučiuosi SAVAS“. Projektų vertė beveik 22 tūkst. Eur.
SAJC prisitaikė prie pasaulį ištikusios pandemijos ir dirbo nuotoliniu būdu. Jaunimas buvo kviečiamas dalyvauti įvairiose veiklose: nuotolinėse savaitgalio stovyklose, filmų peržiūrose, protmūšiuose, piešimo ir kituose žaidimuose, paprastuose pokalbiuose ir pan.
2020 m. ir kitos įstaigos teikė paslaugas jaunimui:
6 bendrojo ugdymo mokyklos;
1 profesinė mokykla – Skuodo amatų ir paslaugų mokykla;
neformaliojo ugdymo įstaigos: Skuodo meno mokykla, Skuodo rajono kūno kultūros ir sporto
centras;
Skuodo rajono Socialinių paslaugų šeimai centras;
Skuodo rajono kultūros centras;
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka;
Skuodo informacijos centras;
Skuodo muziejus
Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. rajone buvo 3 205
jauni žmonės (14–29 metų).
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba rinkosi į 5 posėdžius, iš kurių 2 vyko nuotoliniu būdu. Posėdžių metu buvo aptarti įvairūs jaunimui aktualūs klausimai. Gerąja patirtimi dalintasi su Kretingos
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais vizito Skuode metu.

Savivaldybė jaunimo projektams skyrė 1 700 Eur.
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Jaunimo sritis
Išskirtinis JRT renginys – „Jaunimo apdovanojimai“ 2020 metais vyko nuotoliniu būdu. 5-ioms
nominacijoms: „Metų iniciatyva“, „Metų savanoris“, „Metų protas“, „Metų jaunimo draugas“ ir „Metų
COVID-19 mokytojas“, kandidatus siūlė visuomenė, o nugalėtojus išrinko Jaunimo reikalų tarybos
nariai.
Nominacija „Metų iniciatyva 2020“ atiteko
Mosėdžio gimnazijos mokinė Akvilė Sėlenytė
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai.
pelnė nominaciją „Metų protas 2020“.

Nominacija „Metų savanoris 2020“ atiteko
Nominacija „Metų jaunimo draugas 2020“
Gintarui Lukui Dapkui.
skirta Gražinai Skarienei.

Nominacija „Metų COVID-19 mokytojas“ atiteko Vilmai Timbarienei.

Prizai nugalėtojams.
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Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas

2020 metais buvo organizuoti 5 vaiko gerovės komisijos posėdžiai, posėdžiuose daugiausia
svarstyta klausimų, susijusių su nepilnamečių padarytais administraciniais nusižengimais.
Posėdžių metu svarstyta medžiaga dėl gautų 13 nutarimų nutraukti (nepradėti) administracinio nusižengimo bylos teisenų. Pastebėta,
kad didžioji dalis pranešimų gaunama apie vaikus, netekusius tėvų
globos. To pasekoje organizuoti 2 tarpinstituciniai pasitarimai, kurių
metu buvo ieškoma būdų problemai spręsti.
2020 metais iš teisėsaugos institucijų buvo gauti 35 pranešimi apie 27 nepilnamečių padarytus administracinius nusižengimus.
Vaiko gerovės komisijos posėdžių metu kiekvienu atveju individualiai buvo ieškoma pagalbos
būdų vaikui ir šeimai. Nepilnamečiai ir jų įstatyminiai atstovai buvo nukreipiami lankyti psichologo
konsultacijas, elgesio keitimo programas, skatintas vaikų užimtumas, rekomenduota atlikti vaiko
pedagoginį, psichologinį vertinimą, nepilnamečiai nukreipti į ankstyvosios intervencijos mokymus, priklausomybių ligų konsultanto konsultacijas, bendradarbiauta su policijos pareigūnais dėl
prevencinių priemonių taikymo stebint aplinką, kurioje galimai daromi nepilnamečių nusižengimai.
2020 m. suteiktos 84 konsultacijos žodžiu institucijoms, Individualiai bendrauta su 8 nepilnamečiais ir jų įstatyminiais atstovais.
Atsižvelgiant į aktualias problemas, organizuoti 5 ak. val. mokymai mokyklų vaiko gerovės
komisijų nariams „Netinkamo moksleivių elgesio valdymas. Praktinė sesija“, 6 val. trukmės nuotoliniai mokymai specialistams „Darbo su tėvų globos netekusiais vaikais metodai“.

Mobilizacija, užimtumo programa, administraciniai
nusižengimai
Skuodo rajono savivaldybės 2019 m. mobilizacijos planas parengtas laikantis nustatytos tvarkos ir terminų. 2019 metais buvo atnaujinti teisės aktai, reglamentuojantys valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymą.
Turimos Užimtumo didinimo programos lėšos (18 600 eurai) paskirstomos seniūnijoms. Tada
parenkami tam tikrus kriterijus atitinkantys asmenys ir įdarbinami, mokant jiems minimalų atlyginimą. Darbai – aplinkos tvarkymas seniūnijose. Šių darbų poreikis rajone visada yra didelis, nes
Skuodo rajone nėra komunalines paslaugas teikiančios įmonės. Pagal programą įdarbinami gali
būti tik Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, tačiau didelė dalis tokių bedarbių yra sąlyginai
žemos kvalifikacijos ir kvalifikuotų darbų atlikti negali.
2020 m. už įvairius nusižengimus administracinėn atsakomybėn patraukta 20 asmenų. Dar 8
administracinio nusižengimo bylos pagal kompetenciją perduotos nagrinėti kitoms institucijoms.
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Centralizuoto vidaus audito tarnyba

Skuodo rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnyba dirbo pagal
metinį vidaus audito planą, kuris buvo suderintas su Savivaldybės administracijos direktoriumi.
Svarbu paminėti, kad Savivaldybės administracijos direktorius nedarė jokios įtakos planuojamiems ir atliekamiems auditams ir pateikiamiems vidaus audito rezultatams.
Planuojant tarnybos veiklą sudaromi strateginiai ir metiniai vidaus audito tarnybos planai. Vidaus audito tarnybos vadovas iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos parengia ateinančių metų
vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą ir teikia jį Kontrolės ir audito tarnybai – tarpusavio
veiklos koordinavimo tikslais. Vidaus audito tarnybos veiklos plano projektas, kai su juo susipažįsta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius, iki einamųjų metų lapkričio 15
dienos teikiamas Valstybės kontrolei. Ateinančių metų vidaus audito tarnybos veiklos planas su
Savivaldybės administracijos direktoriumi suderinamas iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
Tarnybos 2020 metų veiklos planas su Savivaldybės administracijos direktoriumi suderintas
2019 m. gruodžio 17 d.
Vadovaujantis teisės aktais, buvo atliekami vidaus auditai, konsultuojami Savivaldybės administracijos ir minėtų organizacijų vadovai ir darbuotojai vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais.
2020 m. Skuodo rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnybos vadovas atliko 4 vidaus auditus:
Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų reprezentacinių ir kitų išlaidų panaudojimo vertinimas;
Skuodo rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
vertinimą už 2019 m. II pusmetį;
Skuodo rajono Ylakių gimnazijos valdymo ir veiklos vidaus auditą;
Skuodo rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
vertinimą už 2020 m. I pusmetį.
Įvertinus audituojamų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą ir galimą rizikos veiksnių įtaką turto apsaugos ir lėšų panaudojime, 2020 metais pateikta
14 rekomendacijų dėl viešojo juridinio asmens veiklos gerinimo, dėl vidaus
kontrolės stiprinimo. Daugiausia rekomendacijų buvo pateikta Skuodo rajono
savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų reprezentacinių ir kitų išlaidų panaudojimo vertinimo ataskaitoje. Pastebėta, kad į pateiktas rekomendacijas audituoti subjektai atkreipė dėmesį ir taisė vidaus audito ataskaitose nurodytus trūkumus.
Dėl vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo problemų nebuvo, visos rekomendacijos, kurioms suėjęs įgyvendinimo terminas, įgyvendintos.
Atliekant vidaus auditus audituojamuose subjektuose, buvo tikrinama ir vertinama, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose
asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar valstybės
ir savivaldybės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims yra apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės
aktus, jų vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra
išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai. Savivaldybės administracijos direktoriui,
viešųjų juridinių asmenų vadovams buvo teikiama objektyvi informacija, rekomendacijos ir išvados
dėl audituotų Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų
viešųjų juridinių asmenų veiklos ir jos tobulinimo, vidaus kontrolės būklės ir jos tobulinimo, strateginių veiklos planų galimos arba nustatytos rizikos audituotuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
2020 m. Skuodo rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie būtų nagrinėjami teisėsaugos institucijose.
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Žemės ūkis
2020 m. Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programai buvo skirta 180 000 Eur lėšų. Programos lėšomis siekta gerinti ūkininkavimo sąlygas, atnaujinant melioracijos sistemas ir įrengimus.

Melioracija
Pagal 2019 m. gegužės 14 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.
A1-356 patvirtiną Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 93 000 Eur. Lėšos
skirtos remontuoti mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai
nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis.
Per 2020 m. patenkinti 37 pretendentų prašymai gedimų šalinimui.
Sutvarkyti 107 gedimai.
Liko nepatenkinti 34 prašymai. Prašymai tenkinami atsižvelgus į situacijos sudėtingumą ir prioriteto
tvarka taisomi gedimai. Likusius prašymus taip pat planuojama patenkinti.
Pagal patvirtintą LR ŽŪM tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta
306 000 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos tik valstybei priklausančių 125 mm ir didesnio skersmens
drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai.
Avarinių rinktuvų gedimų šalinimui, griovių ir juose esančių statinių remontui valstybės skiriamos lėšos 2020 m. panaudotos 100 proc.
Šiomis lėšomis suremontuota 10,251 km griovių, 3 pralaidos, pašalinti 42 melioracijos drenažo gedimai. Griovių remonto darbai pradėti Barstyčių seniūnijoje, dalis darbų atlikta, kita dalis bus atlikta 2021
m. Suremontuotas tiltas per Bartuvos upę Mosėdžio sen.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-122 „Dėl
melioracijos sistemų naudotojų asociacijų projektų rengimo ir finansavimo “ 1.1 papunkčiu ir 2 punktu,
priemonei „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų, dalyvaujančių Nacionalinių ar Europos Sąjungos
remiamuose projektuose, išlaidų dalinis finansavimas“ skirta lėšų – 30 000 Eur. Pagal šią priemonę
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Žemės ūkis
Augzelių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamam projektui „Skuodo rajono Augzelių ir
Pašilių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 000 Eur., o Lenkimų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamam projektui
„Skuodo rajono Lenkimų kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 000 Eur.
2020 metais didesnis dėmesys buvo skiriamas melioracijos grioviams, vykstama į jų apžiūras, stebima, ar nėra sandėliuojama mediena ant melioracijos griovių, ar nėra grioviai įtverti į aptvarus gyvuliams
ganyti. Patikrinimų metu nustatyti 5 pažeidimai dėl neleistino gyvulių ganymo melioracijos grioviuose,
surašyti 3 patikrinimo aktai, kurie perduoti administracijos direktoriui dėl administracinių sankcijų taikymo. Ateityje taip pat bus vykdomos šios priemonės ir nebus toleruojamas neteisėtas griovių gadinimas.
Sugadinti grioviai nebuvo sutvarkyti, papildomai bus rašomi apžiūros aktai ir perduodami nagrinėti administracine tvarka.

Vietinės reikšmės kelių priežiūra
Gerinant Skuodo rajono inžinerinę infrastruktūrą Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programoje numatyta
finansuojama priemonė „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbų, reikalingų priemonių įsigijimui, išlaidų finansavimas“. Priemonei „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai“ skirta 51
000 Eur. Už šias lėšas įsigyta:
Pagal 2020 m. balandžio 23 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-383, kurios bendra vertė 36 000 Eur
(faktinė 33 141,90 Eur), įsigyta 3 300 kub. m smėlio-žvyro mišinio už 33 141,90 Eur.
Pagal 2020 m. rugpjūčio 8 d. apklausą žodžiu iš UAB „Rasira“ įsigyta 337 kub. m smėlio-žvyro
mišinio už 2 856,00 Eur Ylakių seniūnijos vietinių kelių būklei pagerinti.
Pagal 2020 m. spalio 14 d. sudarytą sutartį Nr. (4.1.8)-R5-831, kurios bendra vertė 3088,90 Eur,
įsigyta 363,40 kub. m smėlio-žvyro mišinio.
Pagal 2020 m. gegužės 14 d. sudarytą sutartį Nr.(4.1.8)-R5-413, kurios bendra vertė 11 910,88 Eur,
įsigyta 68 km (laistoma 2 kartus) vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų su žvyro danga laistymo sūrymu paslauga už 11 910,87 Eur.
Žvyrkelių laistymo darbų kiekiai
Eil. Nr
1.

Seniūnijos pavadinimas
Aleksandrijos seniūnija

Palaistyta žvyrkelių, km
8,0

2.

Barstyčių seniūnija

7,0

3.
4.

Ylakių seniūnija
Lenkimų seniūnija

14,0
7,0

5.
6.
7.
8.

Mosėdžio seniūnija
Notėnų seniūnija
Skuodo seniūnija
Šačių seniūnija

9,0
6,0
12,0
5,0

Iš viso:

68
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Žemės ūkis
Gaisrų, potvynių ir kitų nelaimingų įvykių padarytos žalos išlaidų kompensavimo priemonei 2020
m. skirta 3 000 Eur. Per 2020 m. gauti du žemdirbių prašymai dėl gaisro padarytos žalos išlaidoms
kompensuoti. Kiekvienam pateikusiam prašymą ir nuo gaisro nukentėjusiam asmeniui skirta po 1 000
Eur gaisro padarytos žalos išlaidoms kompensuoti. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-153 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ 1
000 Eur likutis panaudotas Dariaus ir Girėno g. 41, Ylakių mstl., Ylakių sen. Skuodo r. sav. namo avarinės būklės po gaisro ekspertizės paslaugai nupirkti.
Švietėjiška veikla. Priemonės „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais)“ finansavimui skirta 1 500 Eur. Viso skatinant žemdirbių švietėjišką veiklą panaudota 1 108 Eur.
Skatinant žemdirbių švietėjišką veiklą bei siekiant mūsų rajono ūkininkus supažindinti su alternatyviomis žemės ūkio šakomis 2020 m. rugsėjo 4 d. Skuodo rajono ūkininkai lankėsi Kupiškio rajone
įsikūrusiuose ūkiuose. Tądien aplankyti 4 ūkiai – Igno ir Viliaus Jackevičių bitynas, ekologinis ūkis „Kazlauskų vištos“, ekologinis Henriko Gineikos ūkis, Zigmanto Aleksandravičiaus ūkis, taip pat susitikta su
Kupiškio rajono pieno gamintojais ir domėtasi bearimine žemdirbyste. Skuodo krašto ūkininkus pasitiko
ir visą dieną lydėjo bei daug informacijos suteikė vietos ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio
rajono pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius. Šiai išvykai panaudota 608 Eur lėšų.

LŠŪS Skuodo skyriaus narių pageidavimu spalio 7 d. organizuota ūkininkų išvyka į Molėtų r. Kelionės
metu aplankytas Gedimino Cijūnaičio ūkis, kuriame ne tik auginamos avietės, gervuogės, šilauogės,
įvairiausių rūšių obuoliai, kriaušės, slyvos bei kitos uogų ir vaisių rūšys, tačiau taip pat užsiimama savo
ūkyje užaugintų maisto produktų perdirbimu.
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Žemės ūkis
2020 m. žemės mokesčio surinkta – 320 634,88 Eur, 2019 m. surinkta 357 997,87 Eur, tai yra
10,4 proc. mažiau nei 2019 metais.
Skuodo rajone 2021 m. sausio 1 d. registruota 2 868 (2019 m. – 2 931, 2018 m. – 2 975) žemės
ūkio valdos, iš jų per 2020 metus atnaujinta 2 534 ir įregistruota 63 naujos žemės ūkio valdos. 2020
m. vidutinis vienos valdos dydis 18,42 ha (2019 m. – 18,22 ha, 2018 m. – 18,00 ha). Palyginus
2018–2020 m. vidutinis valdos dydžio rodiklius, išaiškėja, kad kasmet valdos didėja, bet mažėja
smulkiųjų ūkininkų ūkių.
2020 m. valdos pagal dydį pasiskirsčiusios:
Eil. Nr

dydis, Ha

Valdų skaičius

1.

0,1–10

1 786

2.

10–20

477

3.

20–30

216

4.

30–50

170

5.

50–80

111

6.

80–100

26

7.

100–150

45

8.

150–200

12

9.

200–300

13

10.

300–500

7

11.

Virš 500

5

Iš viso:

2 868

Ūkiai. Skuodo rajone 2021m. sausio 1 d. registruota ūkininkų ūkių 1 433 (2019 m. – 1 859,
2018 m. – 1 888), kurių vidutinis dydis 19,70 ha (2019 m. – 15,27 ha, 2018 m. – 13,26 ha). Per
2020 metus įregistruoti 23 nauji ūkininko ūkiai (2019 m. įregistruota 25 nauji ūkininkų ūkiai. 2018
m. buvo įregistruoti tik 15 naujų ūkių). Atsižvelgus į rodiklius, registruotų rajone ūkininkų ūkių
mažėja, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu
Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais
atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre, todėl nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys
nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas, t. y. inicijuojamas „sofos“ ūkininkų išregistravimas.
2020 m. ūkininko ūkiai pagal dydį pasiskirstę:
Eil. Nr

dydis, Ha

Ūkininkų ūkių skaičius

1.

0,1–10

775

2.

10–20

280

3.

20–30

146

4.

30–50

111

5.

50–80

64

6.

80–100

12

7.

100–150

27

8.

150–200

8

9.

200–300

5

10.

300–500

5

11.

Virš 500

0

Iš viso:

1 433
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Ekologiniai ūkiai. Skuodo rajone 37 ūkio subjektai turi patvirtintus sertifikatus, kurių sritis yra ekologiniai augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės ūkiai. Iš jų 14 – ekologiniai augalininkystės
ūkiai, 21 – ekologinis augalininkystės-gyvulininkystės ūkis, 2 – NKP bitininkystės ūkiai.
Galvijai, gyvūnai. Skuodo rajone 2020 metais registruota 1 020 galvijų laikytojų, iš jų pieninių
karvių laikytojų – 787. Galvijų rajone registruota 21 907, iš jų pieninių karvių 8 859. O 2019 m. 1
119 laikytojų buvo užregistravę 22 746 galvijus, iš jų pieninių karvių – 9 277. 2020 m. Skuodo rajone paskersta 5 107 galvijai.
Pieno gamintojai. Pieno gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, per 2020 metus registruota 571,
parduota pieno 52185 tūkst. tonų. Vidutinis karvių skaičius, iš kurių parduodamas pienas 8374.
2019 m. Skuodo rajone buvo 632 pieno gamintojai, iš kurių pieno supirkta 51635 tūkst. tonų.
Palyginus rodiklius, nors vidutinis karvių skaičius sumažėjo, tačiau 2020 m. pieno parduoda šiek
tiek daugiau nei 2019 m.
Bičių laikytojai. 2020 metais priimtos 57 paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą
(2019 m. – 58 paraiškos).
Administruojama žemės ūkiui parama dėl COVID-19 ligos (Žemės ūkio skyrius).
Per 2020 metus priimta 40 paraiškų, dėl palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas
be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, dalinio kompensavimo.
Taip pat priimtos 6 paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b
straipsnis)“.
Administruojama žemės ūkiui parama (Žemės ūkio skyrius):
Priimta 1 paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su
ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklėmis.
Taip pat 2020 m. priimtos 4 paraiškos dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti
pagal Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles.
Priimta 1 paraiška pagalbai gauti pagal Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo taisykles.
Pasėlių deklaravimas. Viso 2020 m. teiktų paraiškų skaičius – 2 542 (2019 m. – 2 549), deklaruotas plotas 55 077,94 ha (2019 m. – 54 264,78 ha). Pasiskirstymas pagal seniūnijas: Aleksandrijos
seniūnija – 7 343,71 ha, Barstyčių seniūnija – 3 538,11 ha, Ylakių seniūnija – 14 229,85 ha, Lenkimų seniūnija – 5 494,94 ha, Mosėdžio seniūnija – 6 027,68 ha, Notėnų seniūnija – 4 141,2 ha,
Skuodo miesto seniūnija – 58,78 ha, Skuodo seniūnija – 9 080,98 ha, Šačių seniūnija – 5 162,69
ha.
Topo nuotraukų ir projektų derinimas. 2020 m. suderinta: 105 topo nuotraukos ir 31 projektas.
Laukinių gyvūnų padaryta žala. Dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos priimtas 1 prašymas.
Žemės ūkio technika. Iš viso rajone įregistruoti 6 020 traktorių, traktorinių priekabų, ekskavatorių
ir kitų mechanizmų. Iš jų ratinių traktorių – 3 432, priekabų, puspriekabių – 2 057, krautuvų –70, ekskavatorių –133.
Per 2020 metus atlikta 316 įregistravimo ir duomenų keitimo operacijų, atliktos 789 traktorių ir
priekabų techninės apžiūros. Surinkta valstybinės rinkliavos už registravimo darbus – 7 100 Eur, už
techninės apžiūros darbus – 6 400 Eur. Iš viso –13 500 Eur.
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Iniciatyvos. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus
iniciatyva 2020 m. vasario 6 d. organizuotas susitikimas su Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos
Skuodo skyriaus nariais. Susitikimo metu smulkiesiems rajono ūkininkams siekiama sudaryti
palankesnes sąlygas prekybai. Tądien siekta
išspręsti klausimą dėl smulkiesiems ūkininkams
skirtų prekybos vietų plėtros Skuodo mieste. Šiuo
metu smulkiesiems ūkininkams prekyba įmanoma trečiadieniais ir šeštadieniais Skuodo miesto
turgaus aikštėje. Ūkininkai pageidavo, kad kasdien būtų leidžiama prekiauti tose vietose, kur
yra didžiausi žmonių srautai. Tokia galimybė
buvo suteikta prie „Čia Market“ parduotuvės, taip
pat numatyta vieta prekybai prie prekybos centro
„Maxima“ (Vytauto g.2, Skuodas).
Susitikimai su ūkininkais jų ūkiuose. Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė A. Anužienė kartu su Savivaldybės meru P. Pušinsku 2020 m. birželio 5 d. lankėsi Skuodo rajono ūkininkų ūkiuose:
D. Valančausko, A. Narmonto, R. Kaniavos. Susitikimų metu domėtasi ūkininkų ūkių specializacija
bei su kokiomis problemomis susiduria ūkininkai įgyvendinant ūkio plėtrą. Tokie susitikimai numatyti ir ateityje, tačiau dėl esamos pandemijos tokių susitikimų organizavimą teko atidėti.
Smulkiųjų ūkininkų susitikime – geroji patirtis Arūno Bušmos ūkyje ir diskusijos svarbiomis temomis.
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, Savivaldybės Žemės ūkio
skyriaus atstovų ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos Skuodo skyriaus pirmininko Edmundo Šiudeikio
iniciatyva.
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Skuodo rajono savivaldybėje – pieno tiekėjų ir pieno supirkėjų diskusija. 2020 m. liepos 14
d. 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.

Kaimo bendruomenės. 2020 m. Skuodo rajone veikė 29 kaimo bendruomenės. Jos aktyviai
veikia kultūrinėje, sportinėje, švietėjiškoje veikloje, netgi pradėti plėtoti bendruomenių verslai.
2020 m. jau penktą kartą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Mykolo Romerio universitetas organizavo konkursą „Bendruomenė – švyturys 2019 – kelias į sėkmę“, siekdami pagerbti
aktyviausias Lietuvos bendruomenes . Šiame konkurse „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas” nominaciją pelnė asociacijos „Krakių žiburiai“ bendruomenės pirmininkė Regina Ramanauskienė
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Kaimo bendruomenių apdovanojimai. 2020 m. vasario 2 d. 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. Renginyje įvertintos ir apdovanotos:
Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“ (Skuodo r.) apdovanota už projektą „Žiedai Vaclovui Intui
– žiedai Mosėdžiui“ – surengtą aplinkos tvarkymo talką, puoselėjamas ir propaguojamas Vaclovo Into
sukurtas aplinkos tvarkymo ir meilės gamtai tradicijas.
Asociacija „Krakių žiburiai“ (Skuodo r.) įvertinta už projektą „Turiningas bendruomenės šeimų
laisvalaikis“ – edukacinių užsiėmimų organizavimą, turiningo ir sveiko bendruomenės šeimų gyvenimo propagavimą ir kaimo tradicinių švenčių puoselėjimą.
Asociacija „Svajonės pasaga“ (Skuodo r.) apdovanota už projektą „Žirgas ir aš“ – sudarytą galimybę vaikams ir jaunimui bendrauti su Žemaitukų veislės žirgais, išmokti jais rūpintis, surengtas jojimo
pamokas.
Šauklių kaimo bendruomenės (Skuodo r.) projektas „Laisvalaikio zonos įrengimas Šaukliuose“
įvertintas už įrengtą laisvalaikio erdvę, rūpinimąsi gyventojų fiziniu aktyvumu ir aktyviu laisvalaikiu,
sukurtą palankią aplinką socialinei veiklai kaime.
Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenė apdovanota už projektą „Viešosios erdvės sutvarkymas Užluobės kaime“ – sutvarkytą ir atnaujintą viešąją erdvę, jos pritaikymą krašto gyventojų patogiam, saugiam veiklų vykdymui, palankios socialinės aplinkos kūrimą.
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Kaimo bendruomenių švietėjiška veikla. 2020 m. spalio 9 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros
agentūra Klaipėdos rajone Vėžaičių konferencijų centre organizavo renginį apie vietines maisto sistemas „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas“, kuriame buvo pristatyti sėkmingai veikiantys vietos
bendradarbiavimo ir trumpųjų tiekimo grandinių pavyzdžiai. Šiame renginyje kartu su Savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialiste A. Anužiene dalyvavo Ylakių, Šauklių, Narvydžių,
Šliktinės bendruomenių nariai.
Skuodo rajono savivaldybės administracija 2020 m. spalio 17 d. ir spalio 24 d. organizavo
nemokamus seminarus Skuodo rajono bendruomenių pirmininkams ir bendruomenių atstovams,
tačiau dėl paskelbto karantino jie neįvyko. Seminarų metu buvo siekiama bendruomenių narius
supažindinti su bendruomenės kūrimo, stiprinimo, plėtojimo perspektyvų numatymu, bendrų tikslų
kėlimo svarba, asmeninio indėlio reikalingumu sutelktumui, komandinio veikimo kryptimis ir veiklomis,
reikalingomis užtikrinti bendruomenės gerovę, bei pateikti informaciją bendruomenių pirmininkams ir
atstovams, kaip parengti bendruomenių verslumą ir finansinį savarankiškumą stiprinančius projektus, kaip kurti išliekamąją vertę bendruomenei ir telkti jos narius pasitelkiant projektus. Tikimasi, kad
neįvykę seminarai bus organizuojami 2021 metais.
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Daugiabučių modernizavimas
Skuodo mieste yra 63 daugiabučiai namai. Dauguma pastatų
– daugiabučiai: 23 penkių aukštų,
16 keturių aukštų, 15 trijų aukštų,
9 dviejų aukštų.
Skuodo mieste iki 2020 m.
gruodžio 31 d. buvo atnaujinta
(modernizuota) 18 daugiabučių
gyvenamųjų namų. Tai sudaro 29
proc. visų daugiabučių namų.

Renovuotų namų adresai Skuode (vykdyta daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programa):
P. Cvirkos g. 15,
J. Chodkevičiaus g. 13,
Šatrijos g. 8,
Vilniaus g. 38,
Algirdo g. 6,
Algirdo g. 8,
Vilniaus g. 11.

12 renovuotų namų projektus vykdė Skuodo rajono administracija (ES parama
85 proc.).
2020 m. buvo pasirašytos trys Valstybės paramos daugiabučiams namams Skuode atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartys su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra: Šatrijos g. 29, Vilniaus g. 15,
Basanavičiaus g. 6.
Buvo pateiktos penkios paraiškos atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus Skuode: Birutės 16,
Vilniaus g. 2, Algirdo g. 9, Algirdo g. 11, Mosėdžio g. 13.
Iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo pateikti penki prašymai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų dėl investicinio plano pirkimo.
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Aleksandrijos seniūnija
Gyventojų, deklaravusių seniūnijoje gyvenamąją vietą, 2020 m. gruodžio 31 d. – 1393, lyginant su
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis skaičius sumažėjo apie 3 proc. (t. y. 35 gyventojai).
Vidutinis metinis socialinių pašalpų gavėjų skaičius – 28, lyginant su 2019 m. padidėjo apie 25
proc. (t. y. 7 socialiniai pašalpų gavėjai).
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą
Atliktas Kaukolikų mokyklos stogo remontas – pakeista apie 600 kv. m bituminės stogo dangos.
Atnaujinta Aleksandrijos kaimo autobusų stotelė – perdažytos sienos.
Sutvarkyta Gėsalų tvenkinio maudyklos vieta – išrauti prižėlę krūmai, išlyginta pakrantė, paskleista
smėlio apie 18 kub. m, įrengta persirengimo kabina ir įrengta šiukšliadėžė.
Atnaujinta ir pagerinta vandens cisternos būklė Šarkės liuteronų kapinėse – nudažyta, pritvirtintos
kopetėlės, padarytas stovas.
Suremontuotas vandentiekio šulinys prie Kaukolikų mokyklos pastato.
Viršilų kaimo pušyne perdažyta koplytėlė.
Gėsalų mokyklos patalpose esančiame medicinos punkte įrengtas šildymo siurblys oras-oras.
Nuolat prižiūrimos ir tvarkomos seniūnijos teritorijoje esančios veikiančios ir neveikiančios kapinės.
Iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirtos lėšos buvo panaudotos eglės Aleksandrijos kapinių teritorijoje ir uosio Aleksandrijos kaime Skuodo gatvėje pjovimo darbams.
Organizuoti Apuolės piliakalnio priežiūros darbai – nušienauta apie 8 ha teritorija, pašalinti menkaverčiai krūmai.
Keliai greideriuojami pagal turimas lėšas ir pagal kelių būklę. Nugreideriuota 277 km. Druskos ir
vandens tirpalu palaistyta 8 km kelio ruožų. Kelių remontui sunaudota 746 kub. m žvyro.
Asfaltuotų kelių duobių taisymui sunaudota 3,3 tonos šalto asfalto.
Nušienauta pakelių – 37,4 km.
Teiktas siūlymas saugaus eismo komisijai įrengti 4 pėsčiųjų perėjas Aleksandrijos, Gėsalų ir Kaukolikų kaimuose, tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimu
siūlymas atmestas.
Pasiruošta Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams – Kaukolikų mokyklos pastatui įrengtas kilnojamas pandusas; Gėsalų mokyklos pastatui pakeistos durys, patalpos pritaikytos neįgaliųjų patekimui
į pastato vidų.
Senų šviestuvų pakeitimas naujais ir naujų šviestuvų įrengimas – 2 vnt.
Įrengti nauji kelio ženklai – 5 vnt. Pakeisti kelio ženklai (dėl netaisyklingo pavadinimo) – 2 vnt.
Atliktas dalinis seniūnijos pastato vidaus remontas – perdažytos salės, kabinetų ir koridoriaus sienos, pakeistos avarinio išėjimo lauko durys, pakeisti 8 vnt. radiatorių.
Atnaujintas lauko tualetas prie Aleksandrijos kaimo autobusų stotelės – perdažytos sienos, uždėtas šiferio lakštų stogas.
Kapitališkai suremontuota atkarpa nuo kelio Skuodas–Mažeikiai į Knežę (Jedžiotų gatvė) ir Aleksandrijos kaimo Bijūnų gatvė.
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Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Rugsėjo mėnesį su Aleksandrijos kaimo bendruomene ir Skuodo rajono kultūros centro Aleksandrijos skyriumi surengta ,,Moliūgų šventė“.
2020 m. nuotoliniu būdu įvyko 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos dėl nevyriausybinių organizacijų
ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Pateiktos 3 kaimo bendruomenių paraiškos.
Nuotoliniu būdu bendrauta su kaimo bendruomenių atstovais, kaimo bendruomenių pirmininkais ir
seniūnaičiais dėl planuojamų investicijų, kelių, gatvių taisymo bei kitais klausimais.
Suteiktos admininstracinės paslaugos:
Atlikta notarinių veiksmų – 22. Pažymų apie šeimos sudėtį išduota – 23. Charakteristikų išduota
– 8. Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų išduota – 98. Išduota 18 leidimų laidoti. Dėl žemės
ūkio veiklos pažymų išduota – 2. Priimta pasėlių deklaravimo paraiškų – 288. Priimta paraiškų dėl pasėlių deklaracijų duomenų keitimo – 37. Registruotų, išregistruotų ir atnaujintų žemės ūkio valdų skaičius – 298. Atnaujintų ūkininkų ūkių skaičius – 134. Suteikta vietinės rinkliavos lengvatų už komunalines atliekas – 28. Priimtos paraiškos gauti laikinąją valstybės pagalbą pieno gamintojams ir gyvulių
laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio – 110. Priimta
prašymų skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui –
112. Priimtų prašymų dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo kompensacijos, socialinės paramos mokiniams, socialinėms paslaugoms ir kt. – 310. Įvykusių seniūnijos socialinės paramos skyrimo komisijos posėdžių – 6. Asmenų, gavusių vienkartinę pašalpą – 8. Darbo rinkos politikos rengimas ir
įgyvendinimas – pagal užimtumo programą dirbo 2 asmenys (vidutiniškai po 1 mėnesį), tvarkė viešąsias seniūnijos erdves.
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Barstyčių seniūnija
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 808 gyventojai.
Seniūnijoje 3 kartus per šiltąjį sezoną greideriuota 72 km kelių.
Pažvyruota 670 m kelio BA-11 atkarpa, išpilant 230 kub. m žvyro.
Vieną kartą per metus nušienauta 72 km pakelių, 24 km atkarpoje iškirsti menkaverčiai krūmai.
Barstyčių miestelio Alyvų gatvėje įrengti 2 gatvių šviestuvai.
Tvarkytos Barstyčių seniūnijos viešosios erdvės ir aikštės.
Šienauti, grėbti rekreaciniai plotai, teritorija apie didįjį Lietuvos akmenį Puokės kaime, alkakalnius,
vežtos šiukšlės, remontuoti suolai, prižiūrėta turgaus aplinka, šaligatviai.
Remontuoti ir perdažyti seniūnijos viešosios laisvalaikio erdvės statiniai.
Įrengti du informaciniai stogastulpiai su žemaitišku užrašu „BARSTĪTĒ“ prie įvažiavimo į
miestelį.

Svariai prisidėta prie bendruomenės iniciatyvos įrengiant Lietuvoje išskirtinį akmeninį – miestelio herbą.

Įrengta nauja gatvių apšvietimo apskaita Barstyčių miestelio centre.
Laumių kaimo gyvenvietės Ašoklio gatvėje atnaujinta 500 m asfalto dangos, iškasti grioviai,
įrengtos pralaidos.
Suremontuotas ir pritaikytas šeimai gyventi savivaldybės butas, esantis Barstyčių mstl., Žemaičių Kalvarijos g. 7-6.
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Barstyčių seniūnija
Atliktas seniūnijos administracinio pastato antro aukšto salės ir koridoriaus remontas. Užsandarintas administracinio pastato pamato cokolis, pro kurį į rūsį sunkdavosi vanduo. Apie administracinį
pastatą įrengti nauji priėjimo takai.

Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Su seniūnijos bendruomene vyksta nuolatinis bendradarbiavimas: tartasi dėl paraiškos teikimo
dalyvauti projekte „Barstyčiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2021“, dėl miestelio viešųjų erdvių
puošimo šv. Antano atlaidams, Žolinėms, Kalėdoms. Prisidėta prie visų bendruomenės iniciatyvų.
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Suorganizuotos 4 seniūnaičių sueigos, kurių metu buvo tartasi dėl vietinių kelių priežiūros, dėl bendruomenės dalyvavimo VVG ir ZŪM skelbtuose projektų konkursuose, dėl kultūrinių renginių plano
2020 metams, dėl atstovų delegavimo į Savivaldybės NVO tarybą, dėl Skuodo rajono apdovanojimų
„Už nuopelnus savo kraštui“, dėl seniūnijos veiklos plano ir ataskaitos, dėl nevyriausybinių organizacijų
ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Svarbiausiu klausimu gyventojams išlieka kelių priežiūra, ypač pavasario polaidžio metu, kai važiuojama su sunkiasvore technika. Taip pat gatvių apšvietimo klausimai.
Suteiktos admininstracinės paslaugos
Atliekant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją Gyventojų registro informacinėje sistemoje
registruota atvykimo deklaracijų–27, išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų–6, įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą–13, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ar panaikinimo–6, išduota pažymų patalpų savininkams–35, pažymų apie deklaruotą
gyvenamąją vietą–36, pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą–1.
Priimti 37 gyventojų prašymai dėl nuolaidų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Atliekant žemės ūkio funkcijų vykdymą seniūnijoje priimtos 196 žemės naudotojų paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro duomenų bazėje įregistruota 3 žemės ūkio valdos, atnaujinti 226 žemės ūkio valdų ir 88
ūkininkų ūkių duomenys. Surinkti duomenys ir ŽŪIKVC perduota 9 statistinės ataskaitos apie gautą
grūdinių ir aliejinių augalų augintojų derlių, taip pat informacija apie žieminių pasėlių iššalimą (GS-5,
GS-8). Priimti 102 individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką, 76 prašymai laikinajai valstybės pagalbai pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, ir 74 prašymai laikinajai valstybės pagalbai galvijų
laikytojams gauti.
Užtikrinant socialinių paslaugų ir paramos teikimą seniūnijoje priimti 273 gyventojų prašymai. Iš jų,
prašymai paramai maisto produktais gauti–100 (172 gavėjai), prašymai šildymo kompensacijai gauti–35, prašymai dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos skyrimo–4, prašymai-paraiškos piniginei
socialinei paramai gauti–36, prašymai išmokai (vaikams) gauti–14, prašymai socialinei paramai mokiniams gauti–23, prašymai socialinėms paslaugoms gauti–4. Surašyti 39 buities tyrimo aktai, sudaryta
20 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių, atlikti 4 asmenų socialinių paslaugų poreikio vertinimai, 1 asmens socialinės globos poreikio vertinimas. Suorganizuoti 3 socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžiai.
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Ylakių seniūnija
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 2 660 gyventojų.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą
Atliktas Ylakių seniūnijos salės kapitalinis reNausėdų bibliotekos pastato sienos buvo aptaisytos skarda, užhermetizuotos sienų sandūros. montas: sutvirtintos ir naujai viniline danga išklotos
grindys, atnaujintas sienų paviršius (atliktas gruntavimas, glaistymas ir dažymas), įrengtas naujas
salės apšvietimas, languose sumontuotos ritininės
užuolaidos.

2020 metais išasfaltuota Ylakių mstl. Artojų
gatvė – 220 m.

Savo lėšomis ir darbo jėga buvo paklotas šaligatvis Ylakių miestelio Židikų gatvėje (25 m).

2020 metais išasfaltuota: Saulėtekio g. – 180
m, Br. Jonušo g. – 40 m. Pradėtas Vižančių gyv.
Sodų g. kapitalinis remontas.
Nausėdų kaimo gyventojai džiaugiasi naujai išasfaltuotu keliu (Nr. 3702 Kaukolikai–Nausėdai–
Raudoniai).
2020 m. iš KPPP lėšų AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnyba nugreideriavo 293 km (du kartus) seniūnijos vietinės reikšmės kelių. Iš seniūnijos kelių priežiūros lėšų sava technika papildomai
nugreideriuota 200 km, sutvarkyta 9,7 km kelkraščių.
Remontuota žvyro danga (panaudota 320 kub. m žvyro iš seniūnijos lėšų ir 1200 kub. m iš ūkininkų rėmimo fondo). Remontuojamų kelių sąrašas, žvyro paskirstymas buvo apsvarstyti seniūnaičių sueigoje. Lėšos seniūnaitijoms paskirstytos priklausomai nuo esamų kelių ilgio. 2020 m. specialiu skysčiu
(sūrimu), mažinančiu kelių dulkėjimą, palaistyta 12,2 km žvyrkelių.
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Ylakių seniūnija
Gatvių apšvietimas įrengtas 9 gyvenvietėse. Seniūnijoje gyvenvietes apšviečia 190 šviestuvų (185
natrio dujų lempos, 5 šviestuvai su LED technologija). 2020 metais Ylakių miestelyje Židikų ir Artojų g.
papildomai pastatytos dvi apšvietimo atramos, įrengti LED šviestuvai. Trys sugedę šviestuvai pakeisti
naujais LED šviestuvais.
Pakelės rangovų pagalba nešienautos, nes trūko lėšų. Pagrindinių seniūnijos vietinių kelių (70 km)
pakelės 2 k. buvo nušienautos sava technika.
Seniūnija turi nemažą šienaujamų viešųjų erdvių plotą – 6,24 ha, buvo šienaujama 8-10 kartų.
Prižiūrimos 78 neveikiančios kapinaitės, senkapiai. Kad pavyktų palengvinti viešųjų erdvių priežiūrą,
seniūnija įsigijo lapų pūstuvą.
400 eurų panaudota Sosnovskio barščio naikinimui Ylakių miestelyje (0.75 ha). Darbus atliko MB
,,Arbora“. Invazinis augalas buvo naikinamas mokslininkų rekomenduojamu integruotu biologiniu-cheminiu būdu. Rezultatas pastebimas. Norint akivaizdžių rezultatų, procedūrą reikia kartoti 3 ar 4 metus
iš eiles. Sosnovskio barštis išplitęs ir buvusiame Ylakių sąvartyne (apie 0,92 ha). Tikslinga, kad būtų
skiriamos lėšos barščio naikinimui ir šioje teritorijoje.
Ylakių ir Nausėdų bibliotekose atlikti elektros instaliacijos remonto darbai. Pašilės bibliotekoje sumontuota nauja šildymo sistema.
2020 metais savivaldybės būstų remontui buvo skirta 14 047,80 eurai. Savivaldybės būste (butas)
Vižančių kaime atliktas kapitalinis remontas: pakeistos vidaus ir lauko durys, atnaujintas sienų ir lubų
paviršius, išklotas laminatas, įrengta dušo kabina, atnaujinta elektros instaliacija. Gyvenamajame name
Dilbikių kaime atliktas šlaitinio stogo remontas, sumontuoti lietvamzdžiai, užtaisyti fasado mūrinių sienų
plyšiai ir įtrūkimai. Bučių kaime savivaldybės daugiabutyje sumontuoti 6 PVC langai. Savivaldybės
būstuose atnaujinta elektros instaliacija.
Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Pašilės bendruomenė, padedant seniūnijai,
Nausėdų kaimų bendruomenės pastangomis
užbaigė projektą ,,Pašilės kaimo savitumo išlaiky- įrengtas sporto aikštynas, kuriame visų amžiaus
mas“. Pastatyti trys stogastulpiai su žemaitišku grupių asmenys galės aktyviai leisti laiką žaisdami
gyvenvietės pavadinimu.
krepšinį ir tinklinį, vykdyti renginius, varžybas ir kitas veiklas.

Ylakių miestelyje viešojoje erdvėje „Beržynėlis“ remontuotas pavėsinės stogas, sienos, paremontuoti bei perdažyti suolai.

Buvo gautas gyventojų paklausimas dėl apvažiavimo aplink Ylakių kapines. Kartu su savivaldybės vadovais kreiptasi į Nacionalinės žemės
tarnybos prie ŽŪM Skuodo žemėtvarkos skyrių.
Tačiau žemės savininkas nesutinka, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype būtų
suformuotas kelias ir suteikta servituto teisė.
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Ylakių seniūnija
Su seniūnaičiais vyko nuolatinis bendravimas, buvo aptariamos iškilusios problemos. Praėjusiais metais įvyko keturios išplėstinės seniūnaičių sueigos. Svarstyti klausimai: nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų tvirtinimas; remontuojamų kelių 2021–2023 metais
planas; dėl eismo saugumo gerinimo seniūnijoje; einamieji klausimai (gyventojų paklausimai, problemos).
Seniūnaičiai buvo supažindinti su seniūnijos 2019 metų veiklos ataskaita, 2021–2023 m. strateginiu planu. Sueigos vyko laikantis karantino režimo (elektroninėmis ryšio priemonėmis).

Suteiktos admininstracinės paslaugos
Seniūnijoje 2020 m. buvo priimami įvairūs prašymai ir išduodamos pažymos bei leidimai: pažymos
apie šeimos sudėtį, socialinę ar kitokią faktinę padėtį – 195; charakteristikos – 11; leidimai prekybai –
60; leidimai žemės kasimo darbams – 2; leidimai laidoti – 59; leidimai pertvarkyti kapavietes (pastatyti
naują paminklą, įrengti bortelius bei takelius, uždengti kapavietę) – 36.
Seniūnijoje išduodami leidimai prekiauti, atlikti žemės kasimo darbus. Per 2020 m. surinkta 1293
Eur.
Priimami gyventojų prašymai dėl lengvatų suteikimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
2020 metais priimti 179 prašymai dėl lengvatų suteikimo (lengvatos suteiktos 5390,69 Eur sumai). 29
gyventojai, gyvenantys vienkieminėse sodybose, pateikė prašymus gauti popieriaus ir plastiko bei stiklo surinkimo konteinerius.
2020 metais priimtas 151 prašymas socialinei paramai gauti, surašyti 64 buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktai, 364 gyventojai kreipėsi dėl maisto produktų iš ES intervencinių atsargų.
Atliekamos valdų duomenų atnaujinimo funkcijos informacinėje sistemoje, konsultuojami pareiškėjai, jiems pildant paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, įvedami duomenys į informacinę sistemą.
2020 m. pateiktos 538 paraiškos bei dokumentai gauti tiesiogines išmokas už pasėlius, atnaujinti 498
valdų duomenys.
Pažymos: gyvenamosios vietos deklaravimo, gyvenamosios vietos patalpų savininkų, įtraukimų į
GVNA apskaitą skaičius per 2020 m. kalendorinius metus – 365.
2020 metais parengta 13 įsakymų projektų, pagal suteiktus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus sudaryta 21 sutartis (savivaldybės būstų nuomai, darbams, prekių įsigijimui, paslaugų
nuomai), parengtas 261 raštas, atlikti 64 notariniai veiksmai. Vadovaujantis planuojamų pirkti prekių,
paslaugų ir darbų sąrašu, 2020 metais atlikta 130 (prekėms – 86, paslaugoms – 39, darbams – 5) mažos vertės pirkimų.
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Lenkimų seniūnija
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 850 gyventojų.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą
Per metus greideriuoti vietinės reikšmės keliai 2,5 karto po 80 km. Iš viso 200 km.
Iš ūkininkų rėmimo fondo buvo išpiltas smėlio-žvyro mišinys (358 kub. m) keliuose Nr. LE-05, LE35, LE-37.
Laistyti su sūrymu nuo sukeltų dulkių keliai Nr. LE-41, LE-36, LE-35, LE-34, LE-11, LE-05, LE-18,
LE-14, iš viso 7 km po 2 kartus.
Šaltu asfaltu (3,335 t) užtaisytos seniūnijos kelių esamos duobės.
Pakelės šienautos 2 kartus per sezoną.
Sriauptų kaimo Sriauptų gatvės gyventojų prašymu pastatyti kelio ženklai: „Eismas draudžiamas“
2 vnt. kelyje Nr. LE-41; suderinus su seniūnijos gyventojais - „Ribota masė“ 2 vnt. keliuose Nr. LE-24,
LE-25, LE-36, LE-37, LE-40 LE-41, ; „Ribotas greitis“ 2 vnt. kelyje Nr. LE36; „Pagrindinis kelias“ 2 vnt.
keliuose Nr. LE-18, LE21.
Atnaujintas Lenkimų mstl. S. Daukanto gatvės apšvietimas, iš 80 šviestuvų – 20 pakeisti naujais.
Daug metų buvo neišsprendžiama S. Dau2019 metais, savivaldybės būstas (1/2 gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų dalis), esantis Ve- kanto gatvės Nr. 80-88 gyventojų problema dėl
čių k., gaisro metu iki pamatų sudegė. Dėl šios vandens užliejamos pakelės teritorijos. 2020 mepriežasties išvalyta gaisravietės teritorija, pašalinti tais su Savivaldybės administracijos pagalba papastatų likučiai. 2020 metais, gavus finansavimą, vyko išspręsti minėtą problemą – iškasus pralaidą
atlikome darbus: pamatų išardymo; statybinių buvo nusausinti sklypai.
atliekų išvežimo; teritorijos sutvarkymo ir sklypo
išlyginimo. Darbai atlikti už 2 395,80 Eur. Pamatų
išardymo ir atliekų išvežimo darbus atliko UAB
„Skalvos projektai“.

Atlikti Večių kelio Nr. LE36 kelkraščio sutvarkymo darbai (nuimta nuo kelkraščio velėna).
Iš įsigytos dvigubo pjovimo medienos atnaujintas stendo stogelis prie S. Daukanto klėtelės.
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Lenkimų seniūnija
Sutvarkytas priešgaisrinis tvenkinys Lenkimų
mstl. Pabrėžos g. (paaukštintas šulinys, įrengta
šulinio perdengimo plokštė, atvežta 56 kub. m
smėlio, įrengti metaliniai vienpusių kelio atitvarai
ant metalinių statramsčių).

Pagal Lenkimų seniūnijos bendruomenės
prašymą, už papildomai skirtas lėšas (3 000 Eur)
buvo pagaminta iš medžio skulptūra S. Daukantui ir J. Pabrėžai atminti, kurią planuojama pastatyti Lenkimų miestelio centre.

Žemytės riboto laidojimo kapinėse sutvarkyti stendai, šiukšlių surinkimo aikštelės. Visos veikiančios (Lenkimų mstl.), riboto laidojimo (Žemytės) ir neveikiančios kapinės (Pušų, Margininkų, Žirnikų,
Večių, Juodeikių, Sriauptų, Medininkų) buvo prižiūrimos: pjaunama žolė, genėjami medžiai, krūmai,
grėbiami lapai, surenkamos šiukšlės. Padaryta tvorele aptvertas J. Pabrėžos paminklas.
Atlikti žemės sklypo lyginimo darbai prie Lenkimų mstl. kapinių.

Lenkimų seniūnijos bendruomenei padėjome
darbais, įrengiant tiltelį per Šventosios upę į Kalvių piliakalnį.

Prie Lenkimų kapinių įėjimo sutvarkytos vartų
Išvalytas Lenkimų mstl. (prie seniūnijos g.)
kolonos.
tvenkinys nuo nendrių ir žolių.

80
80

Lenkimų seniūnija
Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Per metus buvo suorganizuotos 4 seniūnaičių sueigos: vienoje iš jų svarstytas klausimas dėl Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelių remonto pirmumo sąrašo, kuris suderintas su seniūnaičiais bei
priimtas sprendimas, į kokius kelius bus pilamas žvyras, kokiuose keliuose bus tvarkomos kelių duobės. Seniūnaičių sueigoje buvo svarstoma ir nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų tvirtinimas, kurioje nutarta, remti visas veiklas:
socialinę, kultūrinę ir švietėjišką, sporto ir sveikatinimo bendruomeninę veiklą ir seniūnaičių sueigoje
svarstyta Lenkimų seniūnijos bendruomenės paraiška „Pažintis su lietuviškąją Venecija“, kurioje buvo
įvertinta, kaip tinkama finansuoti, skiriant visą paraiškoje prašomą 559,00 Eur sumą.
Suteiktos admininstracinės paslaugos
Išduota gyventojams pažymų (šeimos sudėtis, charakteristikos) – 35; atlikta seniūnijos gyventojams neatlygintinai notarinių veiksmų – 15; išduoti besikreipiantiems gyventojams leidimai (laidoti, kapavietės tvarkymo, prekiauti viešosiose vietose, kasinėjimo darbams) – 34; priimta gyventojų prašymų
dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo lengvatų suteikimo – 40; surengti
socialinės paramos teikimo ir socialinės pagalbos šeimai teikimo organizavimo komisijos posėdžiai – 3
ir surašytos 3 rekomendacijos vienkartinei paramai skirti ( 8 seniūnijos gyventojams už 1 092 Eur);
priimta prašymų dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėms iš Europos pagalbos – 97 (180
asmenų); priimta iš gyventojų prašymų socialinei paramai gauti – 194; surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimų aktai – 35; sudarytos sutartys su visuomenei naudingai veiklai pasitelktais asmenimis
– 33; organizuotas gyventojų nuvežimas į gydymo įstaigas ir jų palydėjimas – 10; teikta pagalba šeimoms (7 šeimos), kurioms skirta socialinė pagalba; suteikta žemės funkcijų paslaugų – 660; gyvenamosios vietos paslaugų – 109.
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Mosėdžio seniūnija
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 2 162,5 gyventojų.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą
Paklota asfaltbetonio danga Mosėdyje: Ežero ir Sportininkų gatvėse.
Savivaldybės lėšomis organizuotas žvyravimas – 420 kub. m žvyro išpilta vietiniuose keliuose:
Mikulčių, Baksčių, Krakių, Miesto Kalniškių kaimuose.
Iš Mosėdžio seniūnijos asignavimų pirkta žvyro vietinių kelių žvyravimui 322 kub. m: Šaučikių,
Baksčių, Šauklių kaimų keliams žvyruoti.
Šauklių I tvenkinio pakrantėje paskleista smėlio 54 kub. m.
Asfaltuotų kelių taisymui sunaudotos 2 tonos šalto asfalto, kuris buvo išpiltas Mosėdžio miestelio
ir Šauklių kaimo gatvėse.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos iniciatyva nupirktas vietinės reikšmės kelių su žvyro
danga laistymas sūrymu – 9 km. palaistyti.
Nušienautos pakelės Mosėdžio seniūnijos teritorijoje birželio mėn. – 38,130 km, 24,4 km – spalio
mėn.
2020 m. nugreideriuota 273 km žvyro dangos vietinių kelių už 13 200 Eur.
Atnaujintas naujomis trinkelėmis Šačių gatvės šaligatvis 140 kv. m.
Įrengtas naujas šaligatvis Kęstučio gatvėje.
Įsigyta 5 vnt. dėžių smėlio-druskos mišiniui.
Sutaisytas apšvietimas Akmenų g.
Įrengtas naujas šaligatvis Kęstučio gatvėje.
Atnaujintas naujomis trinkelėmis Akmenų
gatvės šaligatvis 60 kv. m.
Suremontuota sugriuvusi kapinių tvoros dalis – 96 m.
Cheminėmis priemonėmis naikintas invazinis Sosnovskio barštis 200 kv. m kapinių plote;
Padarytas naujas trinkelių takas Mosėdžio
kapinėse - 190 kv. m;

Mosėdyje Kaštonų gatvėje atnaujintas apšvietimas – pastatyta nauja atrama su apšvietimo lempa ir pravestas kabelis.
Iškelta kapinių vandens padavimo el. apskaita nuo gyventojo namo už sklypo ribos.
Gatvių apšvietimo laikas – nuo 7 val. ryto.
Iki 24 val.
Atnaujinti 6 suolai Mosėdyje prie tvenkinio ir
prie bažnyčios.

Pasodinta nauja veja prie seniūnijos pastato 710 kv. m.
Atnaujintos viešosios erdvės Liepų, Šilalės,
Muziejaus, Salantų, Akmenų, Rožių gatvėse
Mosėdyje pašalinant nudžiūvusius medžius, išgenėjant krūmus.
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Mosėdžio seniūnija
Iškirsti krūmai pakelėse Plaušinių ir Šerkšnių kaimuose – 2 km.
Nuolat palaikoma tvarka automobilių stovėjimo aikštelėse Mosėdyje, Šauklių ir Šilalės kaimuose (renkant šiukšles, pjaunant žolę, šluojant
aikšteles).
Akmenų gatvė apželdinta alyvomis ir šilokais.

Naikintas invazinis Sosnovskio barštis Mosėdžio miestelyje 400 kv. m plote.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. Nr. A1-70 įsakymu ,,Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020
metų užimtumo didinimo programos finansavimo paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ Mosėdžio
seniūnijai 2020 metais užimtumo didinimo programai buvo skirtas 2 125 eurų finansavimas
(valandų skaičius – 520 val., darbo dienų skaičius – 65 d. d.). Programoje dalyvavo vienas asmuo, kuris labai prisidėjo prie viešų erdvių tvarkymo.
2020 m. įvykdyta 180 viešųjų pirkimų už
60625,74 Eur.

Tvarkytas piliakalnis Mosėdžio miestelyje,
Šilalės akmens teritorijoje, neveikiančiose kapinėse (pjaunant žolę, naikinant piktžoles, renkant
lapus ir šiukšles).
Akmenų gatvėje nuplauti apsamanoję
akmenys aukšto spaudimo srove.

Vykdyta priežiūra 2 naujai įrengtų viešų tualetų Ežero ir Akmenų gatvėse Mosėdyje.

Šauklių kaime vandens tiekimu gyventojams rūpinasi UAB „Skuodo vandenys“, iki 2020
m. vandens tiekimą organizavo privatus asmuo.
Mosėdžio seniūnijoje yra 5 socialiniai būstai. Juose gyvena 5 šeimos. Per 2020 metus savivaldybės būsto remontai atlikti:
- Šatraminių kaime už – 12 072 Eur;
- Šerkšnių kaime už 4 257,63 Eur;
- Krakių kaime už 8 391,95 Eur.
Šauklių bendruomenės namuose pastatyti
neįgaliųjų rampos turėklai.
Viešose erdvėse pasodinta 30 medelių.
Atsisakius prekybos prie Mosėdžio kapinių
sureguliuotas transporto priemonių eismas.
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Projekto „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“ rezultatai.
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Renginiai:
Sausio 13 d. „Atmintis gyva, nes liudija!“
Vasario 16 d. „Lietuvos valstybės atkūrimo
minėjimas Mosėdyje“;
Kovo 11 d. „Pėsčiųjų žygis po Mosėdžio
apylinkes“;
Birželio mėn. 24 d. „Aktyviai Joninės Mosėdyje“;
Liepos 6 d. „Tautiškos giesmės“ giedojimas
minint Valstybės dieną, jos metu padovanota 15
vnt. vėliavų mosėdiškiams;

Liepos 11 d. „Mosėdžio Vasaros šventė“;
Birželio 28 d. Liepos 31 d., rugpjūčio 28 d.
„Šeimų savaitgaliai Mosėdyje“;
Kalėdinio Mosėdžio miestelio pristatymas.

Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Susirinkimus su seniūnaičiais ir bendruomenės pirmininkais darome bendrus – organizuojame išplėstines seniūnaičių sueigas. 2020 metais suorganizuotos 3 išplėstinės seniūnaičių sueigos. Spręstini
svarbiausi klausimai: dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymo dydžių
ir nuostatų pasikeitimo, prekybos viešose vietose tvarkos pasikeitimų, kandidatų į „Metų šeimos“ rinkimus, paramos kaimo bendruomenių veiklai, apdovanojimų „Krašto auksas“, 2020 metų planų įgyvendinimo, planuojamų investicijų 2021 metams, socialinės situacijos seniūnijos teritorijoje aptarimo, Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio, gyventojų aktyvinimo skatinimo, dalyvių Verslo konferencijoje, žvyrkelių
laistymo sūrymu, atstovo delegavimo į Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą, paliktų automobilių prie įvažiavimo į Mosėdžio miestelį, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veikos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijoje
įgyvendinimo, transporto priemonių eismo Mosėdžio kapinėse, problemų seniūnaitijose ir bendruomenėse, 2020 m. asfaltuotinų ir remontuotinų kelių sąrašo Mosėdžio seniūnijoje.
Su jaunimu ir jaunomis šeimomis tartasi dėl idėjų realizavimo ir dėl aktyvaus laisvalaikio organizavimo.
2020 m. į „Metų šeimos“ titulą pretenduoti pateikta Genės ir Prano Urniežų šeima.
„Už nuopelnus savo kraštui“ konkursui pateikta Rimanto Eidėjaus kandidatūra.
„Už nuopelnus Lietuvai“ ordinui pateikta Vandos Zubienės kandidatūra.
Respublikiniam bendruomenių konkursui pateikta asociacijos „Krakių žiburiai“ bendruomenės pirmininkės Reginos Ramanauskienės kandidatūra „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas” nominacijai.
Vykdytos apklausos: dėl gatvių apšvietimo laiko; dėl Mosėdžio seniūnijos teritorijos tvarkymo idėjų
2021 metams.

85
85

Mosėdžio seniūnija
Teiktos socialinės paslaugos
Socialinės paslaugos buvo teikiamos asmenims ir šeimoms, kuriems nepakanka gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu arba šeimos gyvenimu. Teiktos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos. Kasdien bendraujant su klientais telefonu ar susitikimų metu teikta informacija jiems
rūpimais klausimais, ieškota būdų kiekvienam individualiai padėti spręsti problemas, gauti jiems priklausančias išmokas ir reikalingas paslaugas, geriausiai atitinkančias jų poreikius.
Sprendžiant įvairias socialines problemas bendradarbiauta su Mosėdžio PSPC, Mažeikių ligonine,
Salantų ligonine, Kauno klinikomis, Mosėdžio gimnazija, Skuodo psichinės sveikatos priežiūros centru,
Skuodo „Viltis“, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centru, Užimtumo tarnyba, Sodra, Migracijos tarnyba, Šiaulių banku, Antstolės E. Miliauskienės kontora, Socialinės paramos skyriumi, „Caritas“, Skuodo
globos namais, Skuodo rajono policijos darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis.
2020 m. tarpininkauta dėl: asmens dokumentų gavimo, dėl registracijos užimtumo tarnyboje, dėl
asmens gydymo; dėl specialiųjų poreikių nustatymo.
2020 m. organizuota transporto paslauga dėl parvežimo iš ligoninės.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas gyventojams karantino metu. Karantino laikotarpiu pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms – senjorams, vienišiems gyventojams, sergantiems depresija, ir kt. –
buvo teikiama emocinė parama. Jiems tai buvo labai svarbu padedant išgyventi sudėtingą laikotarpį.
Karantino laikotarpiu gyventojams buvo teikiama ir individuali pagalba (pagalba pristatant maisto produktus ir vaistus, padedant susitvarkyti asmens ir kitus svarbius dokumentus, suteikiant aktualią ir
svarbią informaciją, reaguojant į nenumatytas situacijas ir tenkinant individualius poreikius).
Suteiktos admininstracinės paslaugos
Išduota pažymų, leidimų, priimta spendimų: pažymos gyvenamosios patalpos savininkams – 116;
pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 1; pažymos apie asmens
deklaruotą gyvenamąją vietą – 39; priimta gyvenamosios vietos deklaracijų (atvykimo, išvykimo, įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) – 83; priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, naikinimo – 18; išduoti leidimai laidoti – 78; išduoti leidimai
rekonstruoti kapavietę – 17; gyventojams išduotos pažymos (šeimos sudėtys ir pan.) – 30; išduotos
asmens charakteristikos – 11; atlikti notariniai veiksmai – 108; įregistruota/atnaujinta/išregistruota žemės ūkio valdų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 119; įregistruota/atnaujinta
ūkininkų ūkių Ūkininkų ūkių registre – 126; priimtos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus
bei gyvulius paraiškos – 251; priimti prašymai dėl socialinių išmokų ir paslaugų: dėl socialinės pašalpos
– 91; dėl išmokos vaikams – 101; socialinės paramos mokiniams ir nemokamo maitinimo – 31; kuro
kompensacijai gauti – 113; vienkartinėms pašalpoms – 18; paramai maisto produktais iš ES fondų –
162; ilgalaikė socialinė globa institucijoje – 2; priežiūra (pagalba) į namus paslauga – 12; dienos socialinės globos paslauga – 2.

86

Notėnų seniūnija
Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 855 gyventojai.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės buvo greideriuojami pagal poreikį (3 kartus). Greideriuojamų
kelių ilgis 53,49 km.
Iš seniūnijos lėšų buvo sutvarkyti Notėnų kaimo Klevų gatvės (400 m) kelkraščiai: nukastos ir
išvežtos velėnos, užpiltas žvyras.
Pastatytas kelio ženklas Vindeikių kaime Eiškūno gatvėje.
Pažvyruoti keliai Notėnų ir Šliktinės kaimuose, išpilta 311 kub. m žvyro.
Vasarą, sausuoju periodu, seniūnijos vietinės reikšmės keliai su žvyro danga buvo laistomi
sūrymu, bendras palaistytų kelių ilgis – 6 km.
Užlygintos seniūnijos gatvių asfalto duobės, sunaudotos 4 tonos šalto asfalto.
Pakelių (apie 50 km) krūmų kirtimas ir šienavimas atliekamas savo jėgomis su seniūnijos turima
technika (2 kartus per sezoną).
2020 metais Notėnų administraciniame pastate įrengta nauja šildymo „Oras-vanduo“ sistema.
Šliktinės kaime Liepų gatvėje pastatytas autobuso stotelės paviljonas.
Gatvės šviestuvų skaičius – 108 (23 su LED lempomis). Vidutinis gatvių apšvietimas – 6 val. per
parą. 2020 metais seniūnijoje pakeista 12 senų gatvės apšvietimo šviestuvų naujais, efektyvesniais ir
taupesniais.
Nuolat tvarkomos Notėnų kapinės – prižiūrimas pagrindinis kapinių takas, ravimos apleistos kapavietės, pjaunama žolė, rūšiuojamos šiukšlės, grėbiami lapai. Saugiam eismui užtikrinti ir norint apsaugoti kelią bei aikšteles nuo teršimo, prie kapinių 2020 metais buvo pastatyti keturi kelio ženklai, draudžiantys važiuoti traktoriais ir draudimu sustoti palei kapinių tvorą.
Buvo nugenėti du kaštonai ir dvi drebulės Notėnų kaime Notės gatvėje, keturi klevai ir du uosiai –
Salantų gatvėje. Iš viso nugenėta 10 (dešimt) medžių.
Visos viešosios erdvės (apie 4 ha) pastoviai
Šliktinės visuomeninio pastato pirmame aukštvarkomos, šienaujamos, prižiūrimi 36 valstybinės te įrengtos naujos patalpos rinkimams, pritaikytos
reikšmės kultūros ir gamtos objektai, gėlynai, prie neįgaliesiems (įrengtas keltuvas).
seniūnijos administracinio pastato įrengtas naujas
gėlynas.

87

Notėnų seniūnija
2020 metais savivaldybės būstų remontui buvo skirta 39 458 eurai. Vykdyti šie darbai:
1. Savivaldybės būste, esančiame Šliktinės k., Ežerėlio g. 9, atliktas namo ir ūkinio pastato remontas: pakeisti stogų lakštai, įrengti kraigai, apkalti ir nudažyti karnizai, remontuotos ir mūrytos lauko
sienos, pakeistos daržinės durys, įstiklinti langai, atlikti skardinimo darbai. Pastatytas kieto kuro katilas,
įrengta šildymo sistema, sumontuoti valymo įrenginiai.
2. Savivaldybės būste, esančiame Šliktinės k., Liepų g. 1, pakeistos lauko durys, pastatyta krosnis,
pakeistos vidaus durys, atlikti vidaus remonto (grindų, sienų, lubų paruošimo ir dažymo, linoleumo
klojimo) darbai.
3. Savivaldybės būste, esančiame Notėnų k., Notės g. 13-4, pakeistas langas ir balkoninės durys.
4. Savivaldybės būste, esančiame Notėnų k., Notės g. 75, sumontuoti valymo įrenginiai.
5. Savivaldybės būste, esančiame Notėnų k., Rūdupio g. 10 (du butai), pakaltos vėjalentės, apskardintas kraigas, pamūrytas dūmtraukis, pakeistos laukinės durys, sumontuoti nauji langai su pilna apdaila.
6. Savivaldybės būste, esančiame Panotėnių k., Salantų g. 33, pakeistos laukinės durys.
7. Savivaldybės būste, esančiame Vindeikių k., Pievų g. 4, pastatytas kieto kuro katilas ir elektrinis
boileris, įrengta šildymo sistema, sumontuoti nauji langai ir durys su pilna apdaila.

Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Sprendžiant įvairius klausimus ir iškylančias problemas, nuolat bendraujama su bendruomenėmis
ir seniūnaičiais – asmeniškai, telefonu, elektroninėmis priemonėmis, kviečiant į posėdžius, organizuojant seniūnaičių sueigas. 2020 metais organizuotos keturios išplėstinės (dvi apklausos būdu) seniūnaičių sueigos. Priimti sprendimai – pritarta seniūnijos metinei veiklos ataskaitai ir strateginio veiklos plano
projektui, patvirtintos prioritetinės veiklos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui, tinkamomis atrinktos pateiktos paraiškos – Notėnų kaimo bendruomenės „Keliaukim, pažinkim,
susivienykim“ ir Šliktinės kaimo bendruomenė „Pažinkime Lietuvą“, patvirtintas numatomų remontuoti
vietinės reikšmės kelių sąrašas.
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Seniūnijos gyventojai į seniūniją dažniausiai kreipėsi dėl jiems rūpimų klausimų – kelių greideriavimo, kelių laistymo, žvyrkelių asfaltavimo, sugadintų kelių, išvažinėtų pievų, dėl komunalinių atliekų
rūšiavimo, išvežimo, dėl gatvių apšvietimo, elektros ir vandens tiekimo sutrikimų, dėl medicininių paslaugų teikimo, dėl gyvūnų gerovės ir palaidų šunų, afrikinio kiaulių maro, laukinių gyvūnų padarytos
žalos, dėl Covid-19 pandemijos (karantino, saviizoliacijos, testavimo, laidotuvių organizavimo ir kt.).
Seni ir vieniši gyventojai kreipėsi dėl socialinių problemų ir pagalbos, socialiai remtini – dėl įvairios paramos, žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys – dėl paramos už žemės ūkio naudmenas, gyvulius,
dėl laikinos pagalbos dėl per karantiną patirtų nuostolių, dėl žemės ūkio ir ūkininkų ūkių atnaujinimo,
dėl kitų aktualių žemės ūkio klausimų.
Seniūnijos darbuotojai stengėsi operatyviai visiems padėti, išspręsti gyventojams rūpimus klausimus, suteikti reikalingą ir išsamią informaciją.
Dėl COVID-19 ligos pandemijos neįvyko dauguma planuotų renginių, neįgyvendinta daug idėjų ir
iniciatyvų. Keletas renginių buvo suorganizuota prieš karantiną, po karantino – rugpjūčio mėn. vyko
Notėnų obuoliniai atlaidai, jų metu vyko krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo gausus būrys krepšinio
komandų, vyko parodomosios motobolo varžybos. 2020 metais seniūnija kultūros darbuotoją turėjo tik
porą mėnesių, todėl šį renginį organizuoti padėjo Skuodo rajono Kultūros centro darbuotojai, seniūnijos
darbuotojai, bendruomenių nariai, bibliotekos darbuotoja.
Suteiktos admininstracinės paslaugos
Notėnų seniūnijos darbuotojai 2020 metais: parengė administracijos direktoriaus įsakymų projektų
– 10, priėmė gyventojų įvairių prašymų – 420 (iš jų 333 dėl paramos patyrus nuostolių dėl Covid-19),
išdavė įvairių pažymų – 35, atliko notarinių veiksmų – 19, išdavė leidimų (laidoti, prekiauti viešose vietose, sandėliuoti iškirstą medieną) – 27, sudarė nuomos sutarčių – 5, priėmė prašymų socialinei paramai gauti – 224, surašė įvairaus pobūdžio socialinių pažymų – 82, surašė buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimų aktų – 50, išdalino Maisto produktų iš ES intervencinių atsargų – 1146 gyventojams, sudarė sutarčių su visuomenei naudingai veiklai pasitelktais asmenimis – 38, visuomenei naudingai veiklai
atlikti pasitelkė 82 asmenis, suteikė žemės plotų deklaravimo paslaugų – 245, įregistravo ir atnaujino
žemės ūkio valdų – 285, atnaujino ūkininkų ūkių – 130, pateikė statistinių suvestinių ataskaitų – 10,
užregistravo prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų atlikimo – 150, išdavė gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 140, priėmė atvykimo ir išvykimo deklaracijų – 60, priėmė sprendimų
dėl gyvenamosios vietos deklaruotų duomenų keitimo – 5, įvykdė mažos vertės supaprastintų pirkimų
– 62.
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Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 2 756 gyventojai.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
2020 m. buvo įrengtas keleivių laukimo paviljonas Kernų k.
Besiruošiant Seimo rinkimams, Luknių ir Mažųjų Rūšupių kaimuose, prie bendruomenių namų,
pritaikant patalpas rinkiminei apylinkei, įrengti pandusai.
Luknių kaimo bendruomenės namuose buvo sutvarkytas vandentiekio įvadas ir pakeistas kaminas.
Kernų k. iš privataus sandėlio buvo surinktos ir išvežtos agrochemijos atliekos, utilizuota virš 500
kg pavojingų medžiagų.
Greideriuojamų, valomų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijoje siekia 140 km. Seniūnija
greideriuoja kelius ir gatves bent keturis kartus per metus, pagal galimybes, kai kuriuos kelius ir
daugiau kartų. Visi seniūnijos keliai tvarkomi (greideriuojami) turimu greideriu, savomis lėšomis,
kadangi iš kelių fondo skiriamų lėšų užtenka tik dviem greideriavimams. Be to, seniūnija neatsisako
pagelbėti greiderio paslaugomis ir kitoms Skuodo rajono seniūnijoms – Aleksandrijos, Barstyčių,
Šačių.
2020 m. buvo nušlaituota Pakalniškių k. Uosių gatvė.
Atnaujinta žvyro danga Narvydžių k.
Iš kelių fondo lėšų buvo išasfaltuota Mažųjų Rūšupių gyvenvietės Jaunimo gatvė, o Didžiųjų Rūšupių gyvenvietėje, Kęstučio gatvėje asfaltu išlygintos duobės, Jaunimo gatvėje – duobės tvarkytos skalda.
Budrių kaimo kelio atkarpoje per Erlos upę (120 m) suformuotos sankasos, atnaujinta žvyro danga
su skalda.
Iš papildomai gautų lėšų sutvarkyta Narvydžių kaimo Pievų gatvė – atstatyti grioviai, sudėtos perlaidos, atnaujinta žvyro danga.
Seniūnija nuolatos kerta pakelių krūmus, šienauja pakeles, žiemą valo kelius. Atsižvelgiama ir į
gyventojų pastabas, prašymus, skundus.
Seniūnija savo išgalėmis prižiūri viešąsias erdves, kapines, piliakalnius. Šienaujamas virš 20 ha
plotas. Taip pat gelbstima seniūnijos vienišiems senoliams, kuriems neatlygintinai nušienaujamos
namų teritorijos.
2020 metais Daukšių gyvenvietėje buvo pakeista 22 gatvių apšvietimo šviestuvai į mažesnio galingumo šviestuvus (LED). Iš viso šiuo metu seniūnijoje yra atnaujinti 52 šviestuvai iš 80.
Buvo pradėta spręsti Mažųjų Rūšupių gyvenvietės problema, kuomet dėl nesutvarkytų melioracijos
tinklų, kasmetinių potvynių metu ar po didesnių liūčių, patvindavo visas kaimas. 2020 m. Žemės ūkio
skyriaus iniciatyva, melioracijos griovys buvo pradėtas valyti iš melioracijai skirtų lėšų. Dalis melioracijos griovio buvo išvalyta, tikimasi, kad padėtis taps stabili, tačiau būtina sutvarkyti ir likusią melioracijos
griovio atkarpą.
Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Dėl pandemijos ir įvesto šalyje karantino, 2020 metai buvo išskirtiniai tiek seniūnijos darbuotojams,
tiek gyventojams. Todėl iš 5 susitikimų su bendruomenės nariais, 2 įvyko nuotoliniu būdu. Pagrindinės
temos, jau daug metų išlieka tos pačios: kelių ir gatvių remontas; apšvietimas. Vieno susitikimo metu
buvo aptartas Skuodo rajono Daukšių bendruomenės projekto „Mūsų jėga – vienybėje 4“ įgyvendinimas, kurio pagrindinė veikla – bendruomenių renginys, deja, taip ir neįvyko.
Buvo suorganizuotas 1 seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų susirinkimas, kurio metu išrinkti
atstovai į nevyriausybinių organizacijų tarybą. Taip pat tartasi dėl keltuvo įrengimo, kur jų trūksta, ir
aptarti kelių ir gatvių remonto prioritetai. I–II ketv. pavyko suorganizuoti 2 seniūnaičių sueigas nuotoliniu
būdu, dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aptarimo, prioritetų nustatymo ir projektų vertinimo. Tačiau dėl pandemijos ir paskelbto karantino vėliau susitikimų neorganizuota. Iškilę klausimai spendžiami telefonu, el. paštu.
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Suteiktos admininstracinės paslaugos:
Seniūnijoje išduota 74 įvairios pažymos ir leidimai, iš jų: 61 šeimos sudėties pažyma, 7 charakteristikos, 2 pažymos Registrų centrui, 1 leidimas prekiauti, 1 leidimas sandėliuoti iškirstą apvalią medieną ir 2 asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos.
Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų išdavimo kreipėsi – 400 gyventojų, iš jų: 103 dėl
atvykimo deklaracijų, 16 dėl išvykimo deklaracijų, 115 dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
4 dėl sprendimų ir deklaravimo duomenų keitimo, 19 dėl prašymų įtraukti į GVNA apskaitą, 1 dėl pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą, 142 dėl pažymų, išduotų gyvenamosios patalpos savininkams.
Priimti 66 prašymai lengvatai gauti ar atleidimui nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Žemės ūkio veiklos klausimais kreipėsi 721 gyventojas, iš jų: 384 pasėlių deklaravimo, 46 pateikė
prašymus pakeisti deklaravimo paraiškos duomenis, 9 – pirmojo lapo duomenų keitimui, 159 – valdų
atnaujinimui, 123 – ūkių atnaujinimui.
Be to, įgyvendinant laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams / galvijų / kiaulių / paukščių
laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, buvo surinktos 192 paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti, iš jų: 76 galvijų laikytojams, 1 viščiukų broilerių laikytojai, 5 – kiaulių laikytojams bei 109 paraiškos pieno gamintojams. O iš
smulkiųjų ūkininkų buvo surinkti 195 prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės
ūkio veiklą vykdančiam asmeniui už karantino laikotarpį.
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Skuodo miesto teritorijoje gyvena 5 845 gyventojai, lyginant su 2019 m. gyventojų skaičius sumažėjo 234 gyventojais. Ikimokyklinio amžiaus vaikai sudaro 5 proc., mokyklinio amžiaus 9 proc., darbingo amžiaus 59 proc. ir pensinio amžiaus 27 proc. visų gyventojų.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą
2020 metais suremontuotas tiltas per upę į kolektyvinius sodus „Vasara“ ir „Pavasaris“.
Įrengtas šaligatvis Vilniaus gatvėje.
Suremontuotas seniūnijos pagalbinių patalpų Mokyklos gatvėje pastato fasadas, sutvarkyta
aplinka prie pagalbinių pastatų, nugriauti netinkami naudoti pastatai.
Įrengta šunų vedžiojimo aikštelė, pavėsinė prie šunų vedžiojimo aikštelės ir takas.
Taip pat, gerinant žmonių saugumą tamsiu paros metu, atlikta įrenginių rekonstrukcija Kęstučio,
Valančiaus, Krantinės, J. Chodkevičiaus, Apuolės, Žvaigždžių gatvėse, prie turgaus, kabelio ir atramos
demontavimas prie naujosios bibliotekos pastato, atstatyta oro linija Vienybės gatvėje, įrengtas apšvietimas Kunigiškių gatvėje, rekonstruotas apšvietimas parke, atnaujinta 11 šviestuvų.
Siekiant užtikrinti seniūnijos gyventojų geresnį ir saugesnį susisiekimą, nuolat atliekamas gatvių
duobių remontas, žiemos metu valomos ir barstomos gatvės ir šaligatviai, nuolat šienaujami ir prižiūrimi
žalieji plotai, tvarkomos viešosios erdvės. Statybininkų gatvėje įvažiavimo į kiemus sutvarkytas žvyro
dangos kelias (žvyras, skleidimas ir lyginimas). Atlikta lietaus kanalizacijos rekonstrukcija. Sutvarkyta
apsemta teritorija Statybininkų gatvėje.
Seniūnija turi 80 prižiūrimų socialinių ir savivaldybės būstų, kuriuose nuolat reikalingas didesnis
ar mažesnis remontas.
2020 metais iš patalpų nuomos surinktų lėšų buvo kapitališkai suremontuotas butas Algirdo g.
8-52, Šatrijos g. 3 perdažyta laiptinė, Dariaus ir Girėno g. 33A-10 suremontuotas butas, Vytauto g. 61-3
pakeistas kaminas. Iš savivaldybės skirtų lėšų įrengtas elektrinis vandens šildytuvas Sodų g. 3-36,
kapitalinis remontas atliktas Šatrijos 36-4, Vytauto g. 61-25 suremontuotos gyvenamosios patalpos ir
stogas, Gedimino g.11-32 suremontuotas butas, pakeisti vamzdynai.
Skuodo miesto seniūnija prižiūri Narvydžių kaimo ir Kulų kapines. Kasmet pjaunami medžiai, genimos šakos, prižiūrimi apleisti kapai, pjaunama žolė. 2020 m. rekonstruoti Narvydžių kapinių vartai.
Savo turimais mechanizmais ir darbo jėga 2020 m. nupjauti 29 vnt. įvairių rūšių medžiai, apgenėta
– 147 vnt., seniūnija pjauna išpuvusius, nulaužtus, šviesą užstojančius ir grėsmę keliančius medžius,
kuriems gauti Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos leidimai.
Kiekvienais metais genimos ir apkarpomos liepaitės Laisvės gatvėje, nugenėti medžiai esantys po
elektros laidais. Mieste stengiamasi visus nupjautus medžius atsodinti, pasodinta 50 vnt. beržų, 60 vnt.
pušų ir 100 vnt. eglių. Seniūnija dalį medelių atsodina akcijos „Darom“ metu, kitus seniūnijos jėgomis
rudenį.
Skuodo miesto seniūnijai 2020 m. Užimtumo didinimo programos vykdymui buvo skirta 5 392 Eur.
Per užimtumo programą priimti 2 darbininkai, jie išdirbo 8 mėnesius.
Kalėdiniam laikotarpiui naujai papuošta naujaAtnaujinti gėlių vazonai ir panaudoti Vilniaus
metinėmis dekoracijomis Dariaus ir Girėno gatvė.
gatvės papuošimui.
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Sutvarkyta viešoji erdvė Mokyklos gatvėje, pasodintos hortenzijos ir pušaitės.
Miesto parke pasodintos levandos.
Pertvarkytas gėlynas Vytauto ir Mokyklos gatvių sankryžoje.
Sutvarkyta viešoji erdvė Mosėdžio ir Algirdo gatvių sankryžoje.
Kiekvienais metais seniūnija iš anksto ruošiasi miesto apželdinimo darbams, renkamos ir derinamos gėlės. 2020 m. pasodinta daugiamečių gėlių.
Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Seniūnija 2020 metais perskirstyta į šešias seniūnaitijas. Dėl koronaviruso ligos ir įvesto karantino 2020 metais susitikimai su seniūnaičiais vyko nuotoliniu būdu. Svarstyti klausimai: remontuojamų
kelių ir gatvių 2020–2022 metais planas; Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, projektų vertinimas; socialiniai klausimai; gatvių ir kiemų priežiūra; gatvių apšvietimas.
Suteiktos admininstracinės paslaugos:
Seniūnija kreipia didelį dėmesį į teikiamų administracinių paslaugų kokybę gyventojams, buvo
daug dirbama, kad karantino laikotarpiu, dirbant nuotolinių būdu, nenukentėtų teikiamų paslaugų kokybė. Pastebėta, kad gyventojai daugiau naudojasi elektroninėmis paslaugomis. Seniūnijoje išduotos
382 įvairios pažymos ir leidimai, iš jų: šeimos sudėties pažymų –125; charakteristikų – 17; leidimų
prekiauti – 111; leidimai organizuoti muges – 4; priimti prašymai medžių kirtimui – 7; išduoti leidimai
laidoti – 112; išduoti kasimo leidimai – 6.
Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų išdavimo kreipėsi 1 748 gyventojai, iš jų: atvykimo deklaracijų – 311; išvykimo deklaracijų – 51; pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 212; priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo –10; prašymų įtraukti į GVNA apskaitą – 59; pažymų
apie įtraukimą į GVNA apskaitą – 24; pažymų išduotų gyvenamosios patalpos savininkams – 1 081.
Elektroniniu būdu atvykimo ir išvykimo deklaraciją užpildė 78 gyventojai.
Žemės ūkio veiklos klausimais kreipėsi 341 gyventojas, iš jų: pasėlių deklaravimo –126; 18 gyventojų pateikė prašymus pakeisti deklaravimo paraiškos duomenis; valdų atnaujinimui – 138; ūkių atnaujinimui – 56.
Priimti prašymai atleidimui nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą bei lengvatai gauti, iš jų: negyvenamų namų savininkų prašymai – 74; daugiavaikių šeimų
– 53; atliekų turėtojai, kurių vaikai studijuoja – 14.
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Vidutinis metinis gyventojų skaičius seniūnijoje – 963 gyventojai.
Svarbi informacija apie seniūnijos veiklą:
Keliai ir gatvės su žvyro danga greideriuoti tris kartus per metus. Greideriuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijoje yra 43 kilometrai.
Seniūnija nupirko 170 kub. m žvyro ir pažvyravo didesnes vietinės reikšmės žvyrkelių duobes.
2020 metais seniūnijoje nušienauta 28 km kelkraščių, šienauta 1 kartą.
2020 metais seniūnijos teritorijoje užtikrinta švara ir tvarka viešosiose teritorijose: sodintos gėlės,
šienauti žalieji plotai, grėbti lapai, rinktos šiukšlės. Sutvarkyti viešosiose erdvėse esantys suoliukai.
Sutvarkytas paminklas buvusioje M. Untulio sodyboje Rumšaičių gyvenvietėje.
2020 metais pakeisti 9 seni gatvių apšvietimo šviestuvai į LED šviestuvus.
Išvalytas ir pritaikytas priešgaisrinėms rei2020 metais Šačių seniūnijos administracikmėms Šačių gyvenvietėje esantis vandens telki- niame pastate atsisakyta šildymo kietu kuru,
nys.
įrengta šildymo sistema oras-vanduo.

Šačių seniūnija kartu su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąja biblioteka įrengė
naujas patalpas Skuodo rajono savivaldybės R.
Granausko viešosios bibliotekos Šačių filialo Rukų
knygų išdavimo punktui. Šiose patalpose įrengtas
oras-oras šildymo sistema.

Aktyvūs Rukų kaimo gyventojai įsigijo ir į
Rukų tvenkinį paleido žuvų mailių, kurie minta
vandens augalais. Taip pat prie šio tvenkinio
sutvarkė viešąją erdvę: įrengė maudynių vietą,
pastatė sūpynes, suoliukus.
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Veikla su bendruomene ir seniūnaičiais
Dėl šalyje paskelbto karantino Šačių seniūnija susirinkimų su bendruomene neorganizavo. Tačiau
nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu) nuolat bendrauta su gyventojais, seniūnaičiais, seniūnijų pirmininkais. Į gyventojų pastabas, išsakytas telefonu ar kitomis priemonėmis, visada reaguota.
2020 metais įvyko 5 išplėstinės seniūnaičių sueigos. Aptarti vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai, sudarytas prioritetinis remontuotinų gatvių sąrašas, kuris pateiktas Savivaldybei. Svarstytos neapšviestų gatvių apšvietimo įrengimo galimybės. Seniūnaičiams pristatyti seniūnijos strateginio
plano bei metinės veiklos ataskaitos projektai, jie pakoreguoti atsižvelgiant į seniūnaičių pastabas.
Suteiktos admininstracinės paslaugos
Viso priimtų gyventojų prašymų skaičius (be žemės ūkio funkcijų) – 774. Atliktų notarinių veiksmų
skaičius – 32. Išduotų įvairių leidimų skaičius (leidimas laidoti, kapavietės tvarkymui, kasinėjimo darbams) – 44. Išduotų pažymų per GVDIS skaičius – 140. Atlikta veiksmų GVDIS sistemoje – 189. Išduotų įvairių pažymų (šeimos sudėčių, charakteristikų, dėl pastatų priklausomumo ir kt.) skaičius – 36.
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