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metraštis

2015 metų svarbiausieji Klaipėdos rajone
Klaipėdos rajono savivaldybė pirmą kartą įvardino ir įvertino svarbiausius metų įvykius, renginius, projektus, geriausiai dirbančias įstaigas ir bendruomenes,
savo darbais Klaipėdos rajoną garsinančius talentus.
Rengiant pirmuosius Klaipėdos rajono metų svarbiausiųjų rinkimus, raštu buvo apklausti visi Klaipėdos rajono seniūnijų seniūnai, Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos skyrių vedėjai, Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai, taip pat - į kvietimą įvardinti metų svarbiausiuosius geranoriškai atsiliepę Tarybos nariai,
Klaipėdos rajone veikiančių bendruomenių pirmininkai, verslininkai.
Renkant metų svarbiausius, buvo vertinami ir skaičiuojami 70 anketų surašyti pasiūlymai. Apklausos dalyvių buvo prašoma nurodyti po tris renginius, įvykius
ar projektus svarbos eile. Kiekvienas siūlymas pagal svarbą buvo įvertintas balais nuo 3 iki 1. Taip pat daugelis nurodė ir aiškius motyvus, argumentus, kodėl siūlo
vieną ar kitą nominacijos laimėtoją.
Įdomu, kad kai kurie projektai ir objektai buvo siūlomi ne vienai, o iškart kelioms nominacijoms, o rinkimų pirmų vietų laimėtojai buvo įvardyti didžiąja balsų
dalimi.
Jei sumanymas rinkti metų geriausius taps svarbus ir vertingas bendruomenei, šią tradiciją, kitąmet pasitelkus ir visuomenę, ketinama tęsti.

Sėkmingiausias metų renginys
„4 vandenų festivalis“
Pirmą kartą Gargždų kultūros centro surengtas festivalis sulaukė didžiulio pasisekimo. Visus renginius žiūrovai lankė labai
aktyviai. Pasirodymai, spektakliai ir koncertai buvo įvertinti šiltais atsiliepimais. Projektu „4 vandenų festivalis“ Gargždų kultūros centras siekė didinti profesionalaus meno sklaidą Vakarų
Lietuvos regione.
Įdomu, kad festivalio programą sudarė skirtingų meno žanrų
atstovų renginiai, kuriais buvo siekiama atspindėti Klaipėdos
rajoną supančius keturis vandenis. Festivalį atidarė Klaipėdos jaunimo teatras su V.Masalskio spektakliu ,,Kopėčios“. Pro
Gargždus tekanti Minijos upė atspindėjo kino subtilybes - kino
teatre „Minija“ buvo rodomas kino filmas „Dėdė Rokas ir Nida“.
Peržiūroje dalyvavo šio filmo kūrėjai ir aktoriai, žaismingą nuotaiką kūrė mimo A. Mažono flirtas su publika. Muzikai buvo
skirti Vilniaus mokytojų namų tarptautinis dainuojamosios
poezijos festivalis „Tai – aš“ ir jaunimo muzikos vakaras kavinėje „Lijo“. Populiarioje kavinėje koncertavo Klaipėdos rajono
jaunimas. Atspindėti Kuršių marias patikėta teatrui. Gargždų
kultūros centre buvo rodomas Šiaulių dramos teatro spektaklis
vaikams „Mikė“, o suaugusiems - spektaklis „Dibukas“. Kapstato ežero grožį atskleidė šokis. Kauno šokio teatras „Aura“ rodė
spektaklį „Aš paprašiau šaltinio vandenėlio atsigerti“.
Baltijos jūra, festivalio sumanytojų įsivaizdavimu - šėlstanti
muzika. Specialiai šiam projektui buvo sukurtas jungtinis profesionalų projektas „Džiazo ir roko dvikova“, kuriame improvizavo A. Anusauskas, V. Labutis, T. Dešukas ir A. Globys, o festivalį uždarė klaipėdiečių grupė „Voicelless“.

Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena
Doviluose

„Minijos
žemupio regata“

Šiemet Doviluose Valstybės dienai paminėti buvo sukurta
įspūdinga programa, suvienijusi ir sutelkusi vietos bendruomenę. Dar ilgai po šventės buvo kalbama, kad tai viena įspūdingiausių, nuoširdų patriotiškumą ir pasididžiavimą savo šalimi
įkvepiančių švenčių Klaipėdos rajone.
Šventės dalyviams teko paragauti ne tik kareiviškos košės, bet
ir įveikti kareiviškas užduotis, įminti senovinių ginklų paslaptis. Į bendrą kūrybinį veiksmą įtraukė audimo, kalvystės, molio,
medžio, žalvario, juvelyrikos dirbtuvės. Buvo organizuojamas ir
dviratininkų žygis po Dovilų krašto istorines vietas.
Profesionalus skulptorius, kaunietis Tautvilas Povilionis dar
prieš įstabų renginį Dovilų centre kūrė įspūdingą Karaliaus
Mindaugo skulptūrą iš smėlio. Įdomu, kad specialiomis medžiagomis sutvirtintas smėlis vis dar laikosi – Mindaugo skulptūra
tebepuošia Dovilų centrą.
Miestelyje buvo įsikūrusi ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kareiviška stovykla.
Vyko ginklų paroda, įvairios estafetės, surengta kariška fotostudija. Vėliau visi buvo vaišinami kareiviška vakariene, kuria
pasirūpino vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“. Gardžią košę susirinkusiesiems dalijo kariškiai ir folkloro ansamblio „Lažupis“
moterys. O moterų klubas „Sidabrinė gija“ pasirūpino karšta
arbata.
Dar vienu akcentu tapo simbolinio tako „Namo“ audimas ir patiesimas. Visi gyventojai ir svečiai turėjo galimybę įausti bent
dalelę savęs į simbolinį taką.
Susirinkusiesiems Doviluose buvo pasiūlyta turininga muzikinė programa. Vyko kompozitoriaus ir atlikėjo Andriaus Kulikausko bei gitaros virtuozo Gintaro Šulinsko, taip pat grupės
„Thundertale“, modernaus folkloro grupės „Gyvata“ koncertai.
Nemokamai pasirodė Karinių jūrų pajėgų orkestras. Prie laužo
koncertavo Driezhas (Kristijonas Lučinskas). 21 val. tradiciškai
drauge sugiedota „Tautiška giesmė“. Šiai šventei iš Klaipėdos
rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 1 740 eurų. Jie buvo
reikalingi atlikėjų honorarams.

Per dešimtmetį išpopuliarėjęs vandens turizmui skirtas renginys įkvepia dažniau rinktis keliones vandeniu.
„Minijos žemupio regata“ – Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro organizuojamas plaukimas Minijos upe, kasmet
pritraukiantis vis daugiau dalyvių. Šiemet regatoje dalyvavo
virš 200 vandens turizmo entuziastų. Baidarėmis ir kanojomis
jie įveikė 22 vandens kelio kilometrus nuo Priekulės iki Drevernos.
Šiemet jau dešimtą kartą surengtos regatos tikslas - populiarinti ir plėtoti ekologišką vandens turizmą baidarėmis ir kanojomis Minijos upės žemupiu, suburti Klaipėdos rajono ir kitų
Lietuvos regionų vandens sporto ir turizmo entuziastus, išrinkti
geriausius irkluotojus.
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Reikšmingiausia metų
renovacija
„Minijos“ kino teatras

Dar vienas visuomenės nevienareikšmiškai sutiktas Klaipėdos
rajono savivaldybės sumanymas – kino teatro „Minija“ rekonstrukcija, per pirmuosius veiklos metus pelnė lankytojų simpatijas ir įvertinimą. Atnaujintas ir modernizuotas kino teatras
tapo populiaria laisvalaikio pramogų erdve.
Šis renovuotas objektas, kaip svarbiausias, reikšmingiausias,
vertingiausias buvo nurodytas absoliučioje daugumoje rinkimų
anketų.
Nuo atidarymo dienos kino teatre įvyko jau beveik 700 kino
seansų, kuriuos aplankė per 30 tūkstančių žiūrovų. Be to, kino
teatras spėjo tapti populiaria erdve įvairiems kultūriniams renginiams. Per 2015-uosius metus surengta 17 renginių – filmų
pristatymai, apdovanojimų vakarai, susitikimai, seminarai, paroda ir kino festivalis.
Į kai kuriuos kino filmus bilietus tenka pirkti iš anksto, nes vietų
salėje nelieka. Tiesa, bilietus į kiną jau galima nusipirkti internetu, įdiegtos šiuolaikiškos bilietų rezervavimo technologijos.
Pavyzdžiui, sumokėjus už bilietą internetu, prie įėjimo pakanka
parodyti „barkodą“ išmanaus telefono ekrane – kasininkė nuskanuoja kodą ir skaitmeninis bilietas aktyvuojamas.
Bendra kino teatro rekonstrukcijos vertė - 840 tūkst. eurų, iš
kurių daugiau nei 180 tūkst. eurų – 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos.
Kino salėje buvo įrengtas skaitmeninis projektorius ir 3D vaizdo įranga, itin aukštos kokybės ekranas, erdvinio garso sistema, sumontuotos 162 ergonomiškos kėdės, iš kurių 30 – su
vibro plokšte. Kino teatro patalpos pritaikytos ir neįgalių lankytojų poreikiams.
Įgyvendinant rekonstrukcijos projektą ne tik įdiegta pažangiausia kino technika, bet ir iš esmės atnaujintas visas beveik
600 kv. m ploto pastatas – renovuotos ir apšiltintos fasadinės
sienos, stogas, modernizuotos šildymo, vėdinimo, elektros instaliacijos sistemos, pakeisti durys, langai bei atlikti kiti darbai.
Kino teatro patalpose įsikūrė ir kino bei fotografijos technikos
ekspozicija „Kino kelias“, kavinukė.

Gargždų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centras
Rugsėjo pirmąją įkurtuves šventė Gargždų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centras, kurio kolektyvas ir bendruomenė sugrįžo
į renovuotas patalpas.
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras yra didžiausią
neformaliojo ugdymo patirtį Klaipėdos rajone turinti įstaiga,
tačiau daugelį metų neatsirasdavo galimybių renovuoti seną
pastatą. Atsiradus galimybių finansavimą gauti iš Europos Sąjungos (ES) fondų, o Savivaldybei pridėjus savo įnašą, renovacija buvo pradėta 2014-aisiais. Į kadaise buvusį istorinį muitinės pastatą investuota 308 tūkst. eurų, iš jų - 138 tūkst. eurus
atnaujinimui skyrė ES. Kultūros paveldo vertybe pripažintas
pastatas prikeltas naujam gyvenimui. Išsaugant pastato vertingąsias savybes – tūrinę erdvinę kompoziciją, aukštų išplanavimą, fasadų sprendimus, buvo apšiltintos sienos, grindys,
stogas, suremontuoti pamatai, fasadai, pakeista stogo danga,
lauko ir vidaus durys, modernizuota elektros instaliacija, šildymo sistema, atlikti vidaus patalpų apdailos darbai. Papildomų
lėšų – dar 31 tūkst. eurų iš biudžeto skirta įrengti vietą dviračiams, užvežti juodžemį, apsėti žolę, nupirkti baldų ir kompiuterinės technikos.
Centrą kasmet lanko apie 200 moksleivių. Dabar jie ugdomi
atnaujintose ir puikiai sutvarkytose patalpose, kuria ir mokosi
modernioje erdvėje.

Kretingalės kultūros centras

Drevernos apžvalgos bokštas

Kretingalės kultūros centras po renovacijos buvo atidarytas
pačioje praėjusių metų pabaigoje. Kaip vienas svarbiausiųjų,
šis projektas apdovanojimams šiemet buvo siūlomas, ko gero,
dėl to, kad atnaujintame pastate ir prieigose užvirė akivaizdžiai
įdomesnis, turiningesnis ir prasmingesnis kretingališkių gyvenimas. Renovacijos naudą pajuto visa Kretingalės bendruomenė.
Buvo atliktas kapitalinis Kretingalės kultūros centro pastato
remontas, šalia įrengta universali sporto aikštelė, renovuotas
sporto stadionas, šaligatviai. Projekto vertė – apie 475 tūkst.
eurų.
Kretingalės kultūros centras yra ketvirtasis rajone (anksčiau
Vėžaičių, Judrėnų, Priekulės) renovuotas ES fondų ir rajono
Savivaldybės biudžeto lėšomis. Centre veikia ne vienas kolektyvas. Kretingališkiai mėgsta laisvalaikiu šokti, dainuoti, vaidinti. Gyventojai gali dainuoti kaimo kapeloje, etnografiniame
ansamblyje, chore, vaidinti dramos kolektyve, yra ir vaikų ansamblis.

Birželį oficialiai atidarytas Drevernos apžvalgos bokštas. Šis
15 metrų nuo žemės iškilęs metalinis statinys - pirmasis visoje
Kuršių marių pakrantėje. Naujas lankytinas objektas sulaukė
didžiulio turistų ir žiniasklaidos dėmesio. Iš 15 metrų aukščio
apžvalgos bokšto aikštelės į Kuršių marias galima bet kuriuo
metų laiku pažvelgti taip, kaip kadaise jas matė milžinai – atsiveria įspūdingi vaizdai į Kuršių neriją, marias, Drevernos apylinkes.
Projekto vykdymui iš Europos žuvininkystės fondo, Lietuvos
valstybės biudžeto ir Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų suteikta parama – 18 tūkst. 796
eurai. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto papildomai
projektui skirta – 47 tūkst. 852 eurai.
Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas yra užsiminęs,
kad 2016-aisiais norėtų skirti lėšų ir bokšto apžvalgos aikštelėje įrengti stacionarius žiūronus. Su jais iš arčiau būtų matomi
net trys draustiniai, kuriuose saugomos ne tik Lietuvai, bet ir
visai Europai svarbios retų paukščių perėjimo vietos. Kliošių
pamario pievose peri itin reta meldinė nendrinukė, kuri aptinkama tik keturiose pasaulio šalyse. Pridėtinę vertę sukurtų ir
naktinis bokšto apšvietimas.
Dreverna pastaraisiais metais sulaukė daug investicijų – sutvarkytas mažųjų laivų uostas, duris atvėrė laivadirbio Jono
Gižo etnografinė sodyba, atnaujinti Drevernos kultūros namai
ir viešoji infrastruktūra, pastatytas senovinis laivas. Siekiant
pritraukti daugiau turistų, planuojama tolesnė Drevernos krašto plėtra.

Vertingiausias metų turizmo objektas

Kalniškės (Gargždų)
piliakalnio atnaujinimas
Iš pradžių kritiško vertinimo sulaukę Kalniškės piliakalnio atnaujinimo darbai, šiandien tapo viena mėgstamiausių gargždiškių ir svečių pasivaikščiojimų bei poilsio vietų.
Šiemet Kalniškės piliakalnis pasikeitė kone neatpažįstamai
– atsivėrė piliakalnio grožis, nuo piliakalnio viršūnės atsiveria
įspūdingas vaizdas į apylinkes, matyti Gargždų panorama, vaizdinga tekančios Minijos vaga. Reikšmingiausia tai, kad sutvarkytas unikalios, istorinės vietos kraštovaizdis bei išsaugotas
ir atvertas visuomenei svarbus paveldo objektas, padėsiantis
populiarinti istorines kultūros vertybes.
Per metus iki šių metų birželio buvo atlikti piliakalnio kraštovaizdžio formavimo kirtimai, įrengti takai bei medinių pakopų
terasiniai laiptai, sutvirtinti eroduojantys gynybiniai pylimai bei
šlaitai, įrengtos apžvalgos aikštelės, proginė laužavietė, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir užtvaros automobiliams,
įrengti informaciniai stendai, informacinės rodyklės į piliakalnį.
Klaipėdos rajono savivaldybė įvykdė projektą „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007−2013 m. programos priemonę
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė – 82
tūkst. 353,45 eurų. Projekto vadovė - Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Šmatauskienė.
Ateityje turėtų atsirasti dar du keliai į piliakalnį: vienas iš jų
– pėsčiųjų tiltas per Minijos upę ties Gargždų parku ir pėsčiųjų
takas (senąja kūlgrinda) iki Kalniškės, ir kita prieiga prie piliakalnio – nuo kelio Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai pusės. Planuojama suprojektuoti priėjimą į piliakalnio aikštelę nuo akmens
ir nuo miesto pusės, iškirsti daugiau menkaverčių želdinių nuo
kelio pusės. Šiems sumanymams įgyvendinti reikia didelių investicijų, ieškoma galimybių gauti lėšų iš ES struktūrinių fondų,
tačiau savivaldybė turi tikslą šią istorinę erdvę ilgainiui padaryti dar patrauklesne vietiniams ir turistams.

Kulinarinis kruizas „Žuvies kelias“
Kulinarinis kruizas „Žuvies kelias“ - išskirtinis kulinarinis vandens turizmo maršrutas pamaryje, plaukiant Kuršių mariomis,
Nemuno delta, Minija, Karaliaus Vilhelmo kanalu. Kruizo metu
turistai grožisi pamario gamta, aplanko lankytinus krašto
objektus, susipažįsta su laivadirbyste, žvejybos istorija, ir, svarbiausia – paragauja žuvies kulinarinio paveldo patiekalų.
Kruizas unikalus ir tuo, kad visais keturiais vandenimis plaukiama keturių tipų laivais, kelionės metu persėdant iš vieno į
kitą.
Kulinarinis kruizas „Žuvies kelias“ šiemet dalyvavo geriausio
Lietuvos gastronominio projekto konkurse ir laimėjo penktąją
vietą.
„Žuvies kelias“ – Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro
(TIC) sukurtas ir užpatentuotas prekės ženklas pamario krašto
turizmo produktams: kulinariniam kruizui ir edukacinei programai.
Klaipėdos rajono TIC iniciatyva sukurtas „Pamario turizmo
klasteris“ jungia Klaipėdos ir Šilutės rajonų pamario turizmo
objektus, todėl turistams gali pristatyti įvairiapusišką programą.
Leidęsi į „Žuvies kelią“, pramogų ieškotojai gali ne tik mėgautis pramoginiu plaukiojimu, galimybe pasigauti žuvį ar skanauti
žuvies patiekalų. Turistams siūloma ir alternatyva. To paties
kruizo metu galima patirti ir ekstremalių potyrių tramdant jėgos aitvarus, buriuojant bei dalyvaujant edukacinėse programose.
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Dovilų etninės kultūros
centras
Simboliška, kad veikliausia savivaldybės biudžetine įstaiga
Dovilų etninės kultūros centras pripažintas kaip tik tuomet, kai
Klaipėdos rajono savivaldybės politikai nusprendė kitąmet skirti finansavimą centro renovacijai.
Dovilų etninės kultūros centras įsikūręs Dovilų miestelio centre, viename iš nedaugelio išlikusių senųjų pastatų. Etninės
kultūros centre yra sukaupta daug vertingos istorinės bei kraštotyrinės medžiagos apie senuosius doviliškius ir jų papročius,
saugoma gausybė senųjų vietos gyventojų buities eksponatų.
Dovilų etninės kultūros centras nuosekliai siekia gaivinti senąsias ir puoselėti gyvąsias etninės kultūros tradicijas, pritaiko jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams. Įstaiga nuolat
bendradarbiauja su Klaipėdos Universiteto Instrumentinės
muzikos katedra, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, Salos etnokultūros ir turizmo centru, Karaliaučiaus krašto lietuvių tautine-kultūrine autonomija, Klaipėdos rajono kultūros bei
švietimo įstaigomis, Dovilų bendruomene.
Ne tik Klaipėdos rajone, bet ir šalyje savo unikalumu garsėja
Dovilų etninės kultūros centro organizuojamos kalendorinės
šventės - Užgavėnės, Atvelykio šventė vaikams, Sekminės, Dagos šventė, tradiciniai Gavėnios ir Vėlinių giedojimai, advento
vakarai.
Centro kolektyvas nuolat organizuoja temines folkloro programas, seminarus, vykdo edukacinius projektus vaikams, amatų
mokyklėles, rengia vaikų ir jaunimo pasakorių konkursą „Seku
seku pasaką“, kasmetinę tradicinę Dovilų miestelio šventę bei
folkloro festivalį „Užaugau Lietuvoj“. Šie renginiai kasmet vis
populiarėja, o iš centro kolektyvo kasmet tikimasi vis įdomesnių sprendimų ir sumanymų. Dovilų etninės kultūros centro
surengta Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
šventė šiemet taip pat pripažinta viena įspūdingiausių metų
švenčių Klaipėdos rajone.
Centre veikia folkloro ansamblis „Lažupis“, vaikų šokių kolektyvas, Šėpos teatras, liaudiškos muzikos kapela, kūrybinio folkloro būrelis.
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Priekulės kultūros centras

Priekulės kultūros centro veikla pastaraisiais metais gerokai
išjudino miestelio kasdienį gyvenimą, paįvairino šventes, laisvalaikį.
Kultūros centre susibūrė energingi ir kūrybingi darbuotojai,
kurie drauge su mėgėjų meno kolektyvais įgyvendina originalius ir įdomius projektus, rengia tradicines šventes, aktyviai
dalyvauja Mažosios Lietuvos regiono kultūros judėjime. Prieš
dvejus metus renovuotas kultūros centras deramai įsikomponavo į miesto aplinką ir skoningai sutvarkytą Turgaus aikštę,
tačiau svarbiausia, kad centro kolektyvui pavyko suvienyti priekuliškius, prikviesti juos į renginius ne tik žiūrovų, bet ir dalyvių
rolėje.
Priekulės kultūros centras kuruoja ir du ne mažiau veiklius skyrius Drevernoje ir Agluonėnuose, puoselėjančius savų bendruomenių kultūrinį gyvenimą.
Šiemet priekuliškiams įsiminė Tarptautinės teatro dienos
šventė „Teta, įleisk į teatrą“, kurioje parodijavo ir improvizavo
Priekulės E. Vicherto ir Agluonėnų klojimo teatrų artistai.
Kartu su Klaipėdos universiteto studentais centras gegužės
13 dieną surengė šventę „Pažadinkim Mildą“. Renginio centru
tapo Priekulės Vingio parkas, kuriame žiūrovai susipažino su
lietuvių meilės tradicijomis, papročiais bei burtais, vyko režisieriaus, dainų tekstų autorius bei atlikėjo Vytauto V. Landsbergio pasirodymas.
Daugeliui įspūdį ilgam paliko lapkritį surengtas Folkloro (tautų) festivalis ,,Tautinių kultūrų sankryžoje“, kuriame susitiko šešių tautų atstovai - dainomis ir šokiais jie prisistatė, rado daug
skirtumų ir panašumų, reiškė pagarbą vieni kitiems.
Artėjant adventui, kultūros centro darbuotojai, kartu su seniūnijos kolektyvu, bendruomene kvietė priekuliškius kartu kurti
kalėdinę nuotaiką mieste. Į Priekulės kultūros centrą susirinkę priekuliškiai karpė karpinius, kuriais papuošė miesto namų
langus.
Priekulės kultūros centre repetuoja tautinių šokių grupė ,,Gintaras“, folkloro ansamblis, vokalinis ansamblis, kaimo kapela,
Ernsto Vicherto mėgėjų teatras.

Veiviržėnų bendruomenė
Veiviržėnų bendruomenė visuotinio dėmesio šiemet sulaukė
kai rugsėjį atidarė Klaipėdos rajono amatų centrą ir pradėjo
vykdyti veiklą. Vos per keturis veiklos mėnesius surengta daugybė renginių, pamokėlių, pristatytos edukacinės programos,
kasdien ugdomi ir amatų mokomi vaikai.
Viešąją įstaigą „Klaipėdos rajono amatų centras“ įsteigė Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė ir Veiviržėnų miestelio
bendruomenė. Liaudies meistrystės entuziastai, per vietos veiklos grupę „Pajūrio kraštas“ parašė projektą, tuomet Klaipėdos rajono amatų centro įkūrimui Veiviržėnuose Europos Sąjungos paramos lėšomis buvo skirta 113 tūkst. eurų. Viešosios
įstaigos pirmininke tapo Veiviržėnų bendruomenės narė Valė
Krauleidienė. Suremontuotame, veikloms pritaikytame centre
lankytojams pristatomos septynios skirtingų amatų grupių
edukacinės programos: audimo, medžio drožybos, mezgimo,
keramikos, gaminių iš odos, duonos kepimo ir vytelių pynimo.
Amatų centre yra visi reikalingi įrenginiai: dvi keramikos degimo krosnelės, žiedimo staklės, krosnys duonos kepiniams,
įsigyta medienos raižiniams, vytelių, molio. Amatų centro veikla prisidės prie kaimo tradicijų ir amatų išsaugojimo bei plėtojimo, o edukacinių ir kitų renginių metu bus skatinamas ne
tik Veiviržėnų ir rajono gyventojų, bet ir svečių iš kitų regionų
domėjimasis Klaipėdos krašto tradicijomis.

Brožių bendruomenė

Ryškiausia metų bendruomenė

Klaipėdos rajono savivaldybės
Endriejavo bendruomenė
Endriejavo 235 metų įkūrimo proga jo gyventojų rankinėmis
Jono Lankučio viešoji biblioteka staklėmis
nuaustas ir ištiestas margaspalvis kutinis pripažin-

Projektas „Biblioteka be sienų“, vykdomas kartu su partneriu
- Klaipėdos rajono švietimo centru, šiemet sulaukė didžiulio dėmesio ir puikių atsiliepimų iš rajono gyventojų ir netgi Baltijos
jūros kūrybiškų miestų komisijos. Spalį startavęs J.Lankučio bibliotekos projektas jau gali pasididžiuoti ir ypatingais skaičiais:
per 3 mėnesius buvo parodyta 12 transliacijų, kurias renginių
vietose ir tiesiogiai bibliotekos filialuose stebėjo daugiau nei 2
000 žmonių. Bendras projekto biudžetas viršija 25 tūkst. eurų.
Už šią sumą buvo įsigyta kilnojamosios studijos įranga bei
technika, reikalinga renginių transliavimui. Iniciatyvą finansavo projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka. Prie sėkmingo projekto vykdymo
prisidėjo ir rajono savivaldybė – įsteigė bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinieriaus etatą. Projektas bus tęsiamas ir
kitąmet.

tas ilgiausiu kutiniu Lietuvoje. Jis yra 235 m ilgio, 55 cm pločio.
Šis endriejaviškių pasirinktas miestelio gimtadienį įprasminęs
rekordas užregistruotas Lietuvos rekordų registre. Svarbiausia,
kad kutinio audimas kaip niekada suvienijo miestelio bendruomenę, prie rekordo kūrimo prisidėjo kas kuo galėjo.
Pirmuosius 50 centimetrų kutinio endriejaviškės nuaudė sausio pabaigoje, o po kelių mėnesių Veiviržėnų kultūros centro
Endriejavo skyriuje į ritinius buvo susukta jau 235 metrai takelio. Buvo dienų, kai pasikeisdamos entuziastingos moterys
nuausdavo net po 10 ar 15 metrų. Rekordinio kutinio idėjos
autorė - kultūros namų meno vadovė Jolanta Štabokaitė. Kutinį
austi buvo kviečiami visi norintieji. Kiekvienas bent kelis centimetrus nuaudęs žmogus buvo registruojamas kutinio audėjų
sąraše. Kutiniam kilimui buvo naudojami nebenešiojami drabužiai, kuriuos moterys karpė juostelėmis. Vos paprašyti sunešti
senus drabužius, endriejaviškiai juos tempė maišais. Kruopštaus ir kantraus darbo pareikalavęs kūrinys simbolizuoja miestelio ilgaamžiškumą, o jo įvairiaspalviškumas - koks margas
buvo Endriejavo kelias iki šių dienų.
Endriejavo bendruomenę suvienijęs, gimtadienio sukakties
simboliu tapęs kutinis dabar jau oficialiai įtrauktas į Lietuvos
rekordų knygą ir įvertintas Lietuvos rekordo diplomu.

Brožių kaimo bendruomenės žmonės, kurie prieš kelis metus
pasiryžo savo kaime įrengti modernią virtuvę ir teikti išvažiuojamojo maitinimo paslaugas, šiandien virtuvėje vos spėja
suktis, svajoja apie plėtrą, mokymus, galimybes į savo veiklą
įtraukti daugiau kaimo žmonių. „Klientų meilę pelnome paprasčiausiu keliu – per skrandį,“ – juokauja Brožių bendruomenės
pirmininkė Vida Riaukienė ir džiaugiasi, kad bendruomenės
darbai šiemet įvertinti kaip vieni ryškiausių Klaipėdos rajone.
„Negaliu ginčytis, iš tiesų esame versliausia bendruomenė,
gebame užsidirbti iš savo teikiamų paslaugų, tačiau, norėdami
tobulėti, turime plėstis, atnaujinti įrangą, įsirengti papildomų
patalpų, o tam kol kas neuždirbame, - neslėpė V.Riaukienė. – Už
mus šiuose rinkimuose turbūt irgi balsavo tie, kurie jau ragavo mūsų ruošiamų vaišių ir jas įvertino. Stengiamės ir ateityje
stengsimės, kad maistas iš Brožių virtuvės klientus pasiektų
skanus, paruoštas iš natūralių produktų, gražiai patiektas“, sakė į darbų sūkurį įsisukusi moteris
Bendruomenė startą verslo pradžiai gavo sėkmingai įvykdžiusi
pagal „Leader“ programą finansuotą projektą „Brožių kultūros
namų negyvenamųjų patalpų pritaikymas bendruomenės socializacijai“. Už projektui skirtus 40 tūkst. 257 eurus apleistose
patalpose buvo įrengta moderni virtuvė, nupirkta reikalinga
įranga ir pradėtos teikti išvežiojamojo maitinimo paslaugos.
Apie brožiškių gaminamų patiekalų skonį ir natūralumą greitai
pasklido žinia, tad užsakymų kol kas nepritrūksta. Prieš Kalėdas
dėl darbų krūvio kai kurių užsakymų brožiškės nė nebegalėjo
priimti.
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Talentai, garsinę Klaipėdos
rajoną šalyje
Sportinių šokių kolektyvo „Rolina“ šokėjai
Gabrielė Siriūnaitė ir Vilius Jakas, Areta Šeškaitė ir Einoras Degutis – trenerės Irinos Berankienės vadovaujamo sportinių šokių kolektyvo „Rolina“ talentai, garsinantys Gargždų vardą visoje
Lietuvoje ir pasaulyje.
Lapkritį Vankuveryje vykusiame jaunimo iki 21 metų standartinių šokių grupės pasaulio čempionate Gargždų sportinių šokių kolektyvo „Rolinos“ šokėjai Vilius Jakas ir Gabrielė Siriūnaitė pasipuošė sidabro medaliais. Čempionate varžėsi 24 geriausios pasaulio šokėjų poros. Pirmąją vietą
laimėjo Madis Abelis ir Aleksandra Galkina iš Estijos, o bronzos medaliai atiteko kanadiečiams
Winsonui Tamui ir Anastasijai Novikovai.
Su „sidabrine“ pergale gargždiškius Gabrielę Siriūnaitę ir Vilių Jaką pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Paskutiniame šiemet vykusiame Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos posėdyje prisidėti prie
šokėjų ateities pasiekimų nusprendė ir vietos politikai. Talentingiems jaunuoliams skirta 5000
eurų parama.

Sportininkas Šarūnas Banevičius
Lengvaatletis rutulio stūmikas Šarūnas Banevičius šiemet tapo šalies čempionu tiek žiemą
Klaipėdoje vykusiame Lietuvos uždarų patalpų čempionate, tiek vasarą Palangoje vykusiame
Lietuvos čempionate. Pasaulinėje studentų Universiadoje Pietų Korėjoje sportininkas užėmė
aukštą septintą vietą. Šarūnas Banevičius šiemet buvo vienas iš šešių Lietuvos sportininkų,
sugebėjusių įvykdyti Europos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionato normatyvą (čempionate užėmė 23 vietą).

Dainininkė Monika Linkytė
Iš Gargždų kilusi dainininkė Monika Linkytė kartu su dainininku Vaidu Baumila šiemet atstovavo
Lietuvą „Eurovizijos“ dainų konkurse, vykusiame Austrijos sostinėje Vienoje. Prie lietuvių pasiruošimo konkursui ir pasirodymo sėkmės 10 tūkst. eurų prisidėjo ir Klaipėdos rajono savivaldybė.
Duetas „Eurovizijoje“ užėmė 18-ąją vietą.

Populiariausia metų frazė
„Klaipėdos rajonas pasmerktas pinigams“ - labiausiai cituojama frazė, kurios autorius – Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.
„Kur žiūri juristai?“ – mėgstamiausia politikų frazė Tarybos posėdžiuose, kai aptarinėjami rezonansiniai klausimai ir sprendimai.
„Mėnulio pilnatis gal?“ – populiariausias savivaldybės administracijos darbuotojų klausimas, kai pradeda „plaukti“ keisčiausi gyventojų klausimai, skundai, priekaištai ir prašymai.
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Sėkmę lemia veikli bendruomenė,
uostamiesčio kaimynystė ir savivaldos
sprendimai

Vaclovas DAČKAUSKAS,
Klaipėdos rajono
savivaldybės meras
Didžiuojuosi savo kraštu, kuriame gyvenu ir dirbu, prie kurio
klestėjimo galiu prisidėti. Džiaugiuosi komandos nuveiktais darbais, laiku priimtais sprendimais,
nuosekliu planavimu, ambicijomis kurti patrauklų kraštą, kuriame geriausia gyventi. Smagu,
kad atkaklumas ir kantrybė jau
duoda vaisius – eilę metų Klaipėdos rajono savivaldybė pripažįstama viena iš geriausių šalyje.
Ir šiemet iš 60 Lietuvos savivaldybių, pagal „Veido“ žurnalo reitingus, esame treti. Nusileidome
tik Elektrėnų ir Vilniaus savivaldybėms.
Lapkričio pabaigoje Lietuvos laisvosios rinkos institutas
(LLRI) jau penktus metus įvertino geriausiai besitvarkančias
savivaldybes Lietuvoje. Mažųjų
savivaldybių lyderės pirmą kartą
net dvi: Kauno ir Klaipėdos rajonai – abi savivaldybės surinko
vienodai balų ir puikuojasi indekso garbingiausioje vietoje.
Lietuvos savivaldybių indeksas
sudaromas pagal gyventojams
ir verslui svarbiausias sritis, atskleidžiančias, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir
kaip efektyviai jos valdomos.
LLRI vertinimu, Klaipėdos rajono
savivaldybė sugebėjo efektyviai
išnaudoti turimus resursus, tarp
jų – ir didelio miesto kaimynystę: privilioti užsienio investicijas,
skatinti vietinį verslą. Tai jaučia
gyventojai – bedarbystė savivaldybėje mažesnė nei daugumoje
kitų (7,2 proc.), mažiau skurstančiųjų – socialines pašalpas rajone gauna 2,8 proc. gyventojų, tai
perpus mažiau už šalies vidurkį.

Nenuostabu, kad gyventojų savivaldybėje per metus padaugėjo
1,5 proc.
Taigi, yra kuo didžiuotis - išliekame tarp lyderių ir esame vieni
iš geriausių.
Be abejonės, gebėjimą išlikti
geriausiais lemia daugybė veiksnių. Svarbūs ir administracijos
kolektyvo, ir politikų darbai, priimami sprendimai, bet labiausiai
prie klestėjimo prisideda bendruomenė – veikiantys, kuriantys, verslūs žmonės. Sakoma,
kad pagrindinė politikų užduotis
– netrukdyti vystytis verslui, skatinti bendruomenės iniciatyvas,
palaikyti naujas idėjas ir sumanymus, atsižvelgti į lūkesčius.
Klaipėdos rajonas jau prieš kelerius metus vienas iš pirmųjų
patvirtino Bendrąjį planą, kuris
yra gana lankstus, daugiafunkcis, atliepiantis gyventojų interesus. Manau, kad tai prisidėjo prie
rajono sėkmės ir augimo – žmonės galėjo kurti verslą, keisti žemės paskirtį, projektuoti ir statyti namus priemiesčiuose, gyventi
saugioje aplinkoje. Klaipėdos rajono Sendvario seniūniją su Klaipėda jungia patogus kelias per
Palangos plentą, naujakurių rajonuose - nebloga infrastruktūra. Anksti parengtas ir patvirtintas Bendrasis planas įjungė žalią
šviesą Klaipėdos rajono augimui
– per penkis šešis metus į rajoną
persikėlė 5-6 tūkst. gyventojų.
Šiemet buvome viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių,
kurioje gyventojų skaičius nemažėjo, o šiek tiek augo. Bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių skaičius šiais mokslo metais mažėjo
tik 5 mokiniais (iš viso - 4 872),
tačiau į pirmąją klasę atėjo 502
pirmokai, t. y. 51 mokiniu dau-

giau negu praėjusiais mokslo
metais.
Nuo rugsėjo 1 d. Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre
atidarytos trys grupės, Vėžaičių
pagrindinėje mokykloje – dvi,
Šiūparių pagrindinėje mokykloje, Kretingalės mokyklos Girkalių
skyriuje, Gargždų ugdymo centre
„Naminukas“ − po vieną. Pradėjo
veikti VšĮ „Dercekliukas“, kuriame ugdomi 8 ikimokyklinio amžiaus vaikai.
Džiaugiamės atnaujintais kultūros paveldo pastatais − Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio
centru ir Dituvos pagrindine
mokykla. Atnaujintas Veiviržėnų
J. Šaulio gimnazijos bendrabučio pastatas, baigiami Ketvergių
pagrindinės mokyklos, Girkalių
kultūros namų modernizavimo
darbai, taip pat įgyvendinamas
Žadeikių kultūros centro modernizavimo projektas. Iškart po
Kalėdų mažuosius gargždiškius
vėl priima atnaujintas Gargždų
lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“.
Pastato vidus jau renovuotas, kitąmet laukia darbai išorėje – apšiltinsime pastato sienas.
Galima paminėti ir daug svarbių
projektavimo darbų. Parengtas
techninis sporto paskirties šaudyklos pastato Kvietinių g. 28,
Gargždų m., kapitalinio remonto
ir paskirties keitimo į maniežą
projektas, rengiamas techninis
bendrabučio pastato Žvelsos
g. 13, Lapių k., rekonstravimo
projektas, pradėtas rengti Kretingalės kultūros centro Plikių
skyriaus pastato kapitalinio remonto darbų techninis projektas. Bus parengti Gargždų miesto 51 ir 130 gyvenamųjų namų
kvartalų projektai. Šiuo metu
vyksta savivaldybės administracinio pastato priestato statybos
ir esamų pastatų rekonstrukcijos
projektavimo darbai.
Atliktas vandens kelio Dreverna−Juodkrantė nužymėjimas ir
priežiūra navigacijos laikotarpiu,
Jokšų tilto ekspertizė.
Vienas iš matomiausių savivaldybės įgyvendintų projektų
− Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo
reikmėms pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007−2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Piliakalnis
lankomas, buvo įvertintas kaip
svarbiausias šių metų savivaldybės turizmo objektas, tačiau
laukia dar ir II etapo darbai.
Drevernos apžvalgos bokštas –

dar vienas palankiai įvertintas
turizmo traukos objektas pamaryje − patvirtina, kad šiemet
stengėmės kilti aukščiau, žvelgti
plačiau, svajoti drąsiai ir įgyvendinti, kas sumanyta. Turizmo infrastruktūra Drevernoje kuriama
toliau, šis kraštas turi perspektyvų.
Džiaugiamės, kad laimėtas projektas „Atviro darbo su jaunimu
plėtra Gargždų mieste“, kuris
gavo Europos Sąjungos paramą.
Artimiausiu metu numatoma sukurti materialinę bazę, įrengti
jaunimo lauko užimtumo erdvę ir
įsteigti Gargždų atvirą jaunimo
centrą. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.
Savivaldybėje stengiamės užtikrinti ir orią pagyvenusių žmonių
senatvę. Senjorų užimtumu yra
rūpinamasi Gargžduose, Priekulėje, kur jau seniau įsikūrę ir sėkmingai veikia socialinių paslaugų centrai. Ką tik pradėjo veikti
Endriejavo parapijos pagyvenusių žmonių dienos centras klebonijos patalpose, suremontuotose
iš Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšų.
Teigiamai vertinama Trečiojo
amžiaus universiteto veikla, kurio 6 fakultetus šiemet lanko per
200 klausytojų.
Klaipėdos rajono savivaldybė
– viena perspektyviausių savivaldybių Lietuvoje. Tai lemia
dėkinga geografinė padėtis,
palankios ekonominės ir socialinės priežastys, dėl kurių gerėja gyventojų gyvenimo kokybė.
Rajone nemažai didelių darbdavių, visai netoli – Klaipėdos
uostamiestis. Klaipėdos rajone
yra laisvoji ekonominė zona. Ji
driekiasi per dvi savivaldybes –
Klaipėdos miesto ir Klaipėdos
rajono. Investuodami čia verslininkai įvertina infrastruktūrą ir
galimybę per 7–8 mėnesius nuo
idėjos subrandinimo pradėti gamybą. Klaipėdos LEZ verslininkų
investicijų laukia komunikacijos,
privažiuojamieji keliai – visa reikiama infrastruktūra.
Šioje zonoje didžiausią, per 100
ha teritoriją valdo UAB „Neo
Group“. Dalį šios teritorijos užima šios įmonės PET granulių
gamykla.
Klaipėdos rajone taip pat veikia
stambus investuotojas „Mars
Lietuva“ – viena didžiausių pasaulinio lygio gamyklų, kurioje
dirba keli šimtai darbuotojų.
Savo įmonę iš Kretingos rajono
perkėlė UAB „Vlantana“.

Gruodį turėjau garbės Savivaldybės padėkos raštais ir atminimo statulėlėmis apdovanoti
4 Klaipėdos rajone veikiančias
verslo įmones. 3 įmones nuspręsta apdovanoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis. Sparčiausiai
augančia Klaipėdos rajono įmone mažųjų įmonių kategorijoje
pripažinta UAB „Vlastona“, vidutinių įmonių kategorijoje − UAB
„Judrės medis“, didelių įmonių
kategorijoje − UAB „Hidrostatyba“. Nominacijoje „Metų pasiekimas“ apdovanota įmonė UAB
„Arlanga“. Atsižvelgta į tai, kad
įmonė verslui plėtoti pasirinko
Klaipėdos rajoną ir, pasinaudojusi Europos Sąjungos parama
verslui, investavo daugiau nei 4
mln. eurų. Ši įmonė visiškai modernizavo gamybos linijas, sandėliavimo erdvę, administracijos
darbo sąlygas.
Beje, Klaipėdos rajono savivaldybė pagal tiesioginių užsienio
investicijų pritraukimą yra ketvirta Lietuvoje.
Vienas ambicingiausių Klaipėdos savivaldybės turizmo plėtros
projektų – Gargždų pietinėje pusėje esančią 260 hektarų ploto
teritoriją pritaikyti turizmui ir
rekreacijai. Siekiame, kad vasarą teritorijoje būtų galima užsiimti vandenlenčių ir vandens
slidžių sportu, o žiemą ant užšalusio vandens telkinio čiuožti
snieglentėmis, pačiūžomis ar
slidėmis. Tolimesniuose planuose – sujungti pavienius vandens
telkinius į vieną, užpelkėjusius išvalyti, sutvarkyti pakrantes. Taip
pat įrengti paplūdimius su valčių
prieplaukomis, liepteliais. Teritorijoje būtų nutiesti dviračių takai
ir įrengta visa reikalinga infrastruktūra.
Ne mažiau ambicingas projektas - Gargžduose numatomas
statyti 12 ha teritoriją apimantis daugiafunkcis centras. Jame
būtų įrengti baseinas, sporto
salė, tinkama komandinėms
sporto šakoms, ledo arena, skirta
žiemos sporto mėgėjams. Daugiafunkcio centro veikla neapsiribotų paslaugomis pastatuose.
Turimame žemės sklype galėtų
būti įrengti lauko teniso kortai,
paplūdimio tinklinio aikštelė Šio
centro statyba turėtų būti pradėta 2017 m. Manau, kad šis
projektas – didžiausias kadencijos iššūkis tiek politikams, tiek
administracijai.

7

metraštis

Priežasčių džiaugtis yra:
metai buvo sėkmingi

Džiaugiuosi, kad šiemet į Klaipėdos rajono savivaldybės biu-

gas, o tvorą aplink darželį užtvėrė bendruomenės nariai, susibūrę į talką. Tokiu būdu darželio
tvora kainavo mažiausiai tris
kartus pigiau, nei būtų kainavusi
vykdant viešąjį pirkimą, samdant
rangovus.

švenčiamos įkurtuvės.
Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ renovaciją pavadinčiau vienu sėkmingiausių projektų. Labai
svarbu, kad užteko lėšų kompleksiniam atnaujinimui, bus sutvarkyta viskas, kas reikalinga ir prie
šio projekto nebereikės grįžti. Be
to, aktyviai remonto procese dalyvavo ir ugdymo įstaigos vadovai, kolektyvas, buvo atsižvelgiama į jų norus ir nuomonę.
Darbo grupė, planuojanti kitąmet pradėti Gobergiškės mokyklos renovaciją Dauparuose, taip
pat įtraukė kolektyvą ir planuoja
pilną remontą, rekonstrukciją,
kad vaikai vėliau galėtų lankyti
visiškai atnaujintą ir sutvarkytą
įstaigą..
Džiaugiuosi, kad pavyko greitai
atlikti ir tarsi paprastų, bet reikalingų darbų. Pavyzdžiui, išasfaltuoti Lakštingalų gatvę, kiemą prie Turizmo ir informacijos
centro, Birutės, Parko gatvės at-

Smagu, kad pagaliau pajudėjo
ir kitas gyventojų kasdienybės
komfortui aktualus klausimas
– vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose. Taip pat svarbu
skirti lėšų ir lauko treniruoklių
įrengimui rajono seniūnijose.
Tokia programa jau yra strateginiame veiklos plane, tačiau
pernai planuojant biudžetą lėšų
treniruokliams įrengti pritrūko.
Manau, kad ne vienas gyventojams džiaugtųsi jei kitąmet kiekvienoje seniūnijose atsirastų
po naują vaikų žaidimo aikštelę
ir lauko treniruoklių kompleksą,
o jau veikiantys būtų papildyti
papildomais įrenginiais. Sieksiu,
kad šis planas kitąmet būtų įgyvendintas. Ateityje reikia nepamiršti, kad kiekvienos seniūnijos
bendruomenė svajoja ir apie universalų sporto aikštyną tinkantį
ir krepšiniui, ir tinkliniui, ir futbolui, tenisui žaisti.

džetą papildomai surinkome ir
įvairioms reikmėms perskirstėme daugiau nei 3 milijonus eurų.
Tikiu, kad Klaipėdos rajonas
pasmerktas pinigams, tačiau
planuojant 2016 metų biudžetą,
įvertinus visus prašymus ir poreikius, akivaizdu, kad neįmanoma bus įgyvendinti visko per vienerius metus. Biudžetas turi būti
subalansuotas, realus. Akivaizdu,
kad prisidėjus verslui, bendruomenėms, suradus tinkamą bendradarbiavimo formą, teikiant
pagalbą vieni kitiems, galima
nuveikti daug daugiau darbų.
Man neatsibosta kartoti pavyzdžio, kad šiemet Plikių bendruomenė, prisiėmusi atsakomybę, iš
savivaldybės biudžeto nusipirko
reikalingas statybines medžia-

Klaipėdos rajone yra ir daugiau
biudžetinių įstaigų, kurių darbuotojai tvarkosi ūkiškai, kaip
šeimininkai. Galiu pagirti Dovilų
pagrindinės mokyklos, Priekulės
Ievos Simonaitytės gimnazijos
kolektyvus, kurie įsigydami reikalingas medžiagas, daug ką
pasidaro patys – be didelių projektų, rangovų parinkimo ir tokiu
būdu išaugančių kaštų.
Džiaugiuosi, kad jau kitų metų
pradžioje vienu ypu bus įrengtos
naujos autobusų stotelės Tilvikuose, Girininkuose, Jakuose, Dituvoje, Vaiteliuose. Viliuosi, kad
kitąmet rasime lėšų įrengti ir
daugiau stotelių.
Vertinu, kad Dituvoje atidarėme
biblioteką. Kituose rajonuose bibliotekos uždaromos, pas mus –

karpas. Svarstome Gargždų turgaus atnaujinimo klausimą.
Šiuo metu skyriams ir kiekvienam darbuotojui atskirai formuojamos metinės užduotys.
Viliuosi, kad administracijos darbuotojai ne tik nusirašys šias užduotis nuo savo pareigybės aprašymų ar praėjusių metų darbų
sąrašo, bet ir išsikels sau bent po
vieną didesnį, sunkiau įveikiamą,
naują, bet bendruomenei ir savivaldai reikalingą tikslą, uždavinį.
Džiaugiuosi, kad savivaldybė
trejiems metams gavo leidimą
Klaipėdos rajono savivaldybės
žvyrkelius laistyti sūriu vandeniu.
Nuo pavasario galėsime pigiau
palaistyti žymiai daugiau žvyruotų kelių, šalia kurių gyvena
žmonės.

Kitąmet ketinu stiprinti ir motyvuoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų
komandą. Būtent nuo dirbančių
savivaldoje priklauso, kiek draugiškai kiekvienas pilietis bus
pasitinkamas kabinetuose, kaip
greitai ir kompetentingai bus
atsiliepiama į jo lūkesčius. Nuo
atsakingų skyrių darbuotojų ir jų
vedėjų taip pat priklauso ir kiek
investicijų bus pritraukiama į
Klaipėdos rajoną, kiek konkurencingi bus mūsų teikiami projektai ES fondams, kaip kokybiškai
bus auklėjami vaikai ir organizuojama jų papildomo ugdymo
veikla, kiek bus kultūros renginių,
socialinio jautrumo, laiku atliktų
viešųjų pirkimų ir atidžiai parengtų projektų, tinkamai prižiū-

Sigitas KARBAUSKAS,
Klaipėdos rajono
savivaldybės Administracijos
direktorius

rimų statybos, kelių darbų.
Džiaugiuosi, kad administracijos kvietimu šiemet Klaipėdos
rajone lankėsi Vidaus reikalų,
Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos ministrai, todėl pavyko išspręsti ne vieną aktualų klausimą, suplanuoti kitus sprendimus
ir susitikimus.
Šiemet pavyko pasiekti pokyčių įsisavinant Kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšas. Pagal galiojančius įstatymus jas
būtina panaudoti per metus: jei
nespėjame, pinigai grįžta į valstybės biudžetą.
Tačiau tikslią finansavimo sumą
savivaldybė dažniausiai sužino
tik gegužės mėnesį, tada skelbia
viešuosius pirkimus, o sutartis su
rangovais pasirašo rugpjūtį, tuomet verčiamasi per galvas,
kad tik spėtume įgyvendinti projektus, pasinaudotume visomis
skirtomis lėšomis.
Pavyzdžiui, šiemet iš savivaldybei skirtų 1 mln. 800 tūkst. eurų,
tikėtina, liks 1-3 tūkst. eurų. Tačiau jau šiemet pirkimus atlikome iš anksto, su rangovais pasirašėme sutartis dėl 4 Gargždų
gatvių rekonstrukcijos, nors gatvės bus asfaltuojamos kitąmet,
vos tik pasitrauks įšalas. Taip
tikimės nuosekliau planuoti tiek
lėšų įsisavinimą, tiek kelių tvarkymą.
Manau, kad kiti metai Klaipėdos
rajonui taip pat bus sėkmingi.
Viliuosi, kad vėl pavyks į Klaipėdos rajoną pritraukti Valstybės
investicijų programos lėšų. Taip
pat turime pagrįstų lūkesčių manyti, kad valstybės lėšomis prasidės Karklės kelio rekonstrukcija,
finansavimą šiam projektui žadėjo skirti dvi ministerijos – Susisiekimo ir Aplinkos. Klaipėdos
rajono savivaldybė savo ruožtu
planuoja tvarkyti ir Karklės paplūdimį – įrengti bent minimalią
infrastruktūrą.
Dėmesio ir lėšų kitąmet tikrai
sulauks ir Gargždų parkas.
Džiugu, kad gautos europinės
lėšos ir Žadeikių, Girkalių kultūros skyriams renovuoti. Kitąmet
bus aktyviau skelbiami kvietimai
teikti paraiškoms ES finansavimui gauti, visi administracijos
skyriai tam ruošiasi, tad ir gerų
žinių Klaipėdos rajono gyventojai dar sulauks.
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Architektūros ir urbanistikos skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel.(8 46) 47 30 60, 8 686 02 357.
El.p. gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt

Gytis Kasperavičius
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas
Architektūros skyrius vykdo savivaldybės funkcijas teritorijų
planavimo, žemėtvarkos ir architektūros srityse.
Šiandien skyriuje dirba 8 darbuotojai. Per 2015 metus parengėme ir patvirtinome Klaipėdos
rajonui svarbius teritorijų planavimo dokumentus - Klaipėdos
rajono teritorijos kraštovaizdžio
tvarkymo specialųjį planą, valstybinės žemės teritorijos, esan-

čios Dariaus ir Girėno gatvėje,
Gargžduose, detalųjį planą daugiafunkcio sporto centro statybai ir Klaipėdos rajono dviračių
trasų specialųjį planą.
Kitąmet taip pat vykdysime Savivaldybės strateginius planus,
atliksime skyriui pavestas funkcijas.
2016 metais planuojame skelbti
konkursą ir pirkti Gargždų miesto parko sutvarkymo projektą,
Klaipėdos rajono viešųjų erdvių
apželdinimo metodiką bei Klaipėdos rajone esančių kapinių
praplėtimo ir naujų kapinių steigimo galimybių studiją. Kitais
metais baigsime rengti Priekulės
miesto Vingio parko projektą bei
Stepono Dariaus memorialinio
parko infrastruktūros sutvarkymo ir trijų kultūros paskirties
pastatų statybos projektą.
Atlikti darbai skaičiais:
Gauti 274 prašymai dėl žemės
sklypų paskirties ir būdo pakeitimo, parengtos 274 išvados pakeisti pagrindinę žemės paskirtį
ir būdą.
Suformuoti 27 sąvadai arba (ir)

planavimo sąlygos, išduotos 51
sąlygos detaliesiems planams.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo proceso metu planų
rengėjai suderinimui pateikė 32
planavimo užduotis ir informacinių stendų vietas.
Atliktos 274 viešinimo procedūros.
Teritorijų planavimo komisijai
pateikta ir svarstyta 380 klausimų.
Parengti 56 direktoriaus įsakymai dėl detaliųjų planų tvirtinimo.
Parengta 10 sprendimų dėl DP,
SP, BP, koncepcijų.
Skyrius organizuoja Želdynų ir
želdinių apsaugos ir priežiūros
komisijos darbą. Per 2015 metus

sukviesta 25 išvažiuojamųjų posėdžių, išduotas 68 leidimas.
Išduotos 35 sąlygos ir reikalavimai kaimo plėtros bei žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektams rengti.
Gauta 16 kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimui. Visi
kaimo plėtros žemėtvarkos projektai patikrinti, pateiktos pastabos arba jie buvo suderinti.
Gauti 226 prašymai pateikti reikalavimus žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektui rengti.
Gauti 58 prašymai dėl žemės
sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto derinimo per elektroninę Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę
sistemą (ŽPDRIS).

Dar 186 prašymai „Dėl žemės
sklypo formavimo ir pertvarkymo
projekto derinimo“ gauti „senąja
tvarka“.
Gauti 864 prašymai ir nustatyti
specialieji architektūros reikalavimai statinių statybai.
Suderinti ir patikrinti 111 išorinės reklamos projektų.
Pagal kompetenciją teiktos išvados dėl pritarimo statinių projektams.
Patikrinti 1539 techniniai projektai.
Dalyvauta 29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sudarytose statinių statybos užbaigimo komisijose.
Per 2015 metus skyrius gavo 2
500 raštų.

tvarkymą, organizuoja valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimą, atostogų suteikimą,
rengia pareigybių sąrašus, teikia pasiūlymus dėl pareigybių
keitimo ar papildymo, organizuoja darbuotojų priėmimą ir
atleidimą, formuoja darbuotojų
asmens bylas.

Administracijos direktorius nukreipia vykdymui kitiems administracijos padaliniams.
Daug prašymų gaunama dėl
duomenų pateikimo apie darbo
stažą, darbo užmokestį iš likviduotų buvusių kolūkių, tarybinių
ūkių, žemės ūkio bendrovių, individualių įmonių, uždarųjų akcinių
bendrovių. Savivaldybės archyve
yra saugomi 847.86 tiesiniai
metrai dokumentų (neskaičiuojant
esančių padaliniuose).
2015 metais saugojimui priimta
57 likviduotų įmonių dokumentai, gauti 838 prašymai, išduota
2 513 pažymų ir dokumentų kopijų.

Neretai susiduriama su problema, kai likviduojamos įmonės
išsaugoja ne visus dokumentus,
jų neperduoda archyvui, todėl ne
visada piliečiams galima pateikti duomenis apie darbą įmonėje,
bendrovėje, kurioje jie dirbo.

Bendrasis skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 05
El.p. aldona.semiene@klaipedos-r.lt

Tūkstančiai popierinių dokumentų sugulė į 847.86 tiesinių
metrų archyvą.
Informacinių technologijų tobulėjimas mažina „popierizmą“
Aldona Šėmienė,
Bendrojo skyriaus vedėja
Bendrasis skyrius yra Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, darbo pobūdžiu glaudžiai susietas
su visais Savivaldybės adminis-

tracijos skyriais, tarnybomis, seniūnijomis.
Skyrius koordinuoja Savivaldybės dokumentų valdymą, sudaro
dokumentacijos planus, registrų
sąrašus, dokumentų naikinimo
aktus Elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje. Viena iš
Bendrojo skyriaus funkcijų yra
archyvinių dokumentų tvarkymas, kaupimas, saugojimas .
Saugome buvusių žemės ūkio
įmonių, likviduotų įmonių, įstaigų dokumentus. Skyriaus vyriausiosios specialistės gyventojams
išduoda archyvines pažymas,
užtikrina dokumentų saugojimą
ir apsaugą.
Bendrasis skyrius
užtikrina
tinkamą interesantų priėmimą
pas Administracijos direktorių,
jo pavaduotojus bei prašymų
ir skundų priėmimą. Skyriaus
darbuotojos padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį, atlieka valstybės
tarnautojų registro duomenų

Saugo tūkstančius dokumentų
Bendrojo skyriaus vyriausiosios
specialistės registruoja piliečių
prašymus, adresuotus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui įvairiais
klausimais (adresų suteikimo,
detaliųjų planų tvirtinimo, kelių
tvarkymo ir t.t.). Šiuos prašymus

Nerado tinkamo kandidato
Šiemet Savivaldybės administracijoje suorganizuoti 9 konkursai į valstybės tarnautojų bei
pakaitinių valstybės tarnautojų
pareigas: Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojo, skyriaus vyriausiojo specialisto ir vyriausiojo specialisto (pakaitinio
nukelta į 11 psl.
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Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 05
El.p. aldona.semiene@klaipedos-r.lt
atkelta iš 10 psl.

valstybės tarnautojo), Sveikatos
apsaugos skyriaus vyriausiojo
specialisto (pakaitinio valstybės
tarnautojo), Žemės ūkio skyriaus
vyriausiojo specialisto, Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėjo pavaduoto (pakaitinio valstybės tarnautojo),
Dauparų-Kvietinių seniūnijos seniūno ir seniūno pavaduotojo bei
Sendvario seniūnijos seniūno
pavaduotojo pareigas. Į skelbtų konkursų pareigybes priimti
darbuotojai, išskyrus Sendvario
seniūnijos seniūno pavaduotojo,
kadangi konkurse dalyvavę pretendentai nesurinko teisės aktais nustatyto balų skaičiaus.
Organizuota viena atranka ir
priimtas darbuotojas į Gargždų
lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigas.
Atleido daugiau nei priėmė

Nuo sausio iki gruodžio pradžios
dirbti į savivaldybės administraciją priimti 24 darbuotojai. Iš jų
– 8 valstybės tarnautojai, 16
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
Per tą patį laikotarpį iš darbo
atleisti 27 darbuotojai. 9 valstybės tarnautojai, 18 darbuotojų
dirbusių pagal darbo sutartis.
Sieks apsieiti be popierinių
dokumentų
Iki liepos mėnesio Bendrasis
skyrius atliko Tarybos sekretoriato funkcijas. Pradėjus dirbti
su Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“, sumažėjo dokumentų srautas tarp Administracijos
padalinių, o Savivaldybės tarybos nariams Tarybos posėdžio
medžiaga teikiama internetinėje savivaldybės svetainėje
www.klaipedos-r.lt.
Šiais metais gyventojams pra-

dėtos teikti elektroninės paslaugos. Piliečiai prašymus gali pateikti elektroniniu būdu, adresu
- www.epaslaugos.lt.
Sieksime, kad ilgainiui savivaldybės dokumentų valdymas
vyktų be popierinių variantų.
Planuojame, kad didžioji dalis
gaunamų, siunčiamų ir rengiamų
dokumentų bus elektroniniai.
Iki 2015 metų gruodžio 23-osios Bendrasis skyrius užregistravo 6 709 gautus raštus, 2 024
piliečių prašymus ir skundus, 1
009 sutartis. Skyriaus darbuotojos parengė 2 446 Administracijos direktoriaus įsakymus
veiklos klausimais, 504 – personalo klausimais, 521 - atostogų
klausimais. Šiemet savivaldybės
darbuotojai vyko į 281 komandiruotę. Išsiųsti 6 898 atsakymai į
įstaigų, institucijų, piliečių raštus, prašymus, skundus.
Naudinga žinoti:
Dėl priėmimo pas Savivaldybės
administracijos direktorių kreiptis į Bendrojo skyriaus vyriausiąją specialistę Aliną Kampienę
– el. p. savivaldybe@klaipedos-r.

lt., tel.(8 46) 45 25 45.
Dėl gyventojų prašymų, skundų,
adresuotų Savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis
į Bendrojo skyriaus vyriausiąją
specialistę Ritą Rudgalvienę –
informacija tel. (8 46) 45 20 92
– el. p. rita.rudgalviene@klaipedos-r.lt.
Dėl archyvinių dokumentų kopijų, dokumentų, patvirtinančių
darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo, likviduotų
juridinių asmenų dokumentų priėmimo tolesniam saugojimui ir
pažymų išdavimo, konsultacijų
archyvinių dokumentų tvarkymo klausimais teikimo kreiptis į
Bendrojo skyriaus vyriausiąsias
specialistes Dalią Gliožerienę –
el. p. dalia.gliozeriene@klaipedos-r.lt ir Ritą Banevičienę el.
paštas rita.baneviciene@klaipedos-r.lt, tel. (8 46) 45 33 39.
Dėl archyvinių dokumentų tvarkymo, dokumentų valdymo kreiptis į Bendrojo skyriaus vedėją
Aldoną Šėmienę – el. p. aldona.
semiene@klaipedos-r.lt, tel. (8
46) 47 08 05.
Dėl dokumentacijos planų, re-

gistrų sąrašų, dokumentų naikinimo aktų bei konsultacijų dėl
dokumentų pateikimo per Elektroninę archyvo informacinę sistemą kreiptis į Bendrojo skyriaus
vedėjos pavaduotoją Ramutę
Bučnienę – el. p. ramute.bucniene@klaipedos-r.lt., tel. (8 46) 47
08 05.
Dėl Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ administravimo kreiptis į Bendrojo skyriaus
vyriausiąją specialistę Simoną
Bykšaitę-Matulienę – el. p. simona.byksaite@klaipedos-r.lt., tel.
(8 46) 47 08 05.
Dėl Savivaldybės administracijos personalo valdymo klausimų kreiptis į Bendrojo skyriaus
vyriausiąsias specialistes Raimondą Sodeikę – el. p. raimonda.sodeike@klaipedos-r.lt., Oną
Nekrevičienę – el. p. ona.nekreviciene@klaipedos-r.lt., tel. (8 46)
47 08 05.

tūkst. eurų sumažėjo išlaidos socialinei paramai.

šeimoms, palūkanų ir paskolų
grąžinimui planuojamos tokios
pat kaip ir praėjusiais metais.
Minėtų išlaidų dalis išlaidų struktūroje mažėja.
Turtui įsigyti, statyboms, kelių
tiesimui, žemės gerinimui ir paskolų grąžinimui planuojama išleisti 5,1 mln. eurų (lyginant su
2014 m., 1,7 mln. eurų daugiau).
Turto įsigijimo išlaidos visose
išlaidose sudaro 13,1 proc., jų
dalis bendrose išlaidose kasmet
didėja.

Biudžeto ir ekonomikos skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 87, 8 616 83 638.
El.p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt
dešimties mėnesių pajamose
sudaro 37 proc. Nuo 2015 metų
kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos apskaitomos savivaldybės biudžete kaip tikslinės
dotacijos.
Lentelėje pateikiami biudžeto
pajamų įvykdymo duomenys ir jų
palyginimas (mln. eurų).

Pilnesnis savivaldos biudžetas
– didesnis finansavimas biudžetinėms įstaigoms
Irena Gailiuvienė,
Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja
Daugiau surenkamų mokesčių
ir pilnesnis Klaipėdos rajono
savivaldybės biudžetas lemia
gerus pokyčius bendruomenėse
ir įstaigose.
Pagrindinis Savivaldybės biudžeto pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. Jis sudaro
47 proc. visų pajamų, gautų per
dešimt šių metų mėnesių. Kita
reikšminga pajamų dalis – valstybės dotacijos. Jos 2015 metų

Pajamų šaltiniai
Dotacijos
Gyventojų pajamų mokestis
Pajamos už prekes ir paslaugas
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Turto mokesčiai
Kitos pajamos
Iš viso:

Didėjant biudžeto pajamoms,
gerėja biudžetinių įstaigų finansavimas. 2015 metų dešimties
mėnesių išlaidos – 28,1 mln.
eurų. Jos 2,7 mln. eurų didesnės
už praėjusių metų to paties laikotarpio išlaidas. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam
draudimui išlaidos padidėjo 1
mln. eurų, prekių ir paslaugų ap-

Per metų dešimt
mėnesių
2014 m.

2015 m.

Palyginimas
2015 m./2014
m. (+;-)

10,1
12
1,5
1,4
1,5
0,1
26,6

11,4
14,4
1,6
1,5
1,5
0,3
30,7

1,3
2,4
0,1
0,1
0
0,2
4,1

mokėjimui – 1,6 mln. eurų, turtui
įsigyti – 400 tūkst. eurų.
Išlaidos didėja dėl naujų ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo,
biudžetinių įstaigų pastatų ir
turto atnaujinimo, pasikeitusios
kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos.
Gyventojų pajamų augimą liudija ir faktas, kad šiemet 251

Daugiausiai lėšų - atlyginimams
2015 metais darbo užmokesčiui
su socialinio draudimo įmokomis
planuojama išleisti 21,2 mln.
eurų arba 54,5 proc. visų išlaidų.
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kasmet didėja, nes vykdomos darbo
užmokesčio didinimo programos
atskirų sričių darbuotojams. Tačiau, keičiantis išlaidų struktūrai,
šių išlaidų dalis bendrose išlaidose sumažėjo.
Per 2015-uosius prekių ir paslaugų apmokėjimui planuojama
išleisti 9,8 mln. eurų arba 25,2
proc. visų išlaidų (lyginant su
praėjusiais metais šios išlaidos
didėja 2,6 mln. eurų).
2015 metais išlaidos paramai

Mažėja skolų
Savivaldybės biudžeto pajamų
struktūroje labiausiai pasikeitė gyventojų pajamų mokesčio
ir dotacijų iš kitų valdymo lygių
dalys. Gyventojų pajamų mokesčio dalis nuo 37,5 proc. 2012 m.
nukelta į 10 psl.
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Biudžeto ir ekonomikos skyrius

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ FAKTINIAI RODIKLIAI

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 87, 8 616 83 638.
El.p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt
atkelta iš 9 psl.

padidėjo iki 46 proc. 2015 metais. Tuo tarpu dotacijų iš kitų
valdymo lygių dalis nuo 45,9
proc. 2012-aisiais sumažėjo iki
35,8 proc. šiemet. Pagrindinė
šių pasikeitimų priežastis – socialinių pašalpų ir kompensacijų
mokėjimo funkcijos pakeitimo iš
valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) į savarankišką.
Pastaraisiais metais didėja turto, prekių ir paslaugų mokesčių
dalis visose savivaldybės biudžeto pajamose. Per 2012 – 2015
metų laikotarpį šių pajamų dalis nuo 5,9 proc. padidėjo iki 8,3
proc. Tai lėmė vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimas. Pajamų už prekes ir paslaugas, turto
pajamų, kitų pajamų lėšų dalys
visose pajamose per nagrinėjamą laikotarpį keitėsi nežymiai.
Sumažėjo skolintų lėšų dalis.
Savivaldybė skolintis gali tik investiciniams projektams, kurie
finansuojami kartu su ES ir kitos
tarptautinės paramos lėšomis.
Pasibaigus 2007-2014 metų laikotarpio ES paramos lėšų įsisavinimui, skolos bankams mažėja.
2014 metų spalio 31 d. savivaldybės įsiskolinimas bankams
buvo 8,8 mln. eurų, o šių metų
tuo pačiu laiku – 8,1 mln. eurų.

Eil.
Nr.

mokesčius – 2015 metais sėkmingai vykdomi. Šiemet labai
gerai renkamos biudžeto pajamos, todėl numatytas biudžetinių įstaigų ir Strateginio veiklos
plano programų priemonių finansavimas vykdomas laiku.
Kiti skyriaus uždaviniai:
Patvirtintą biudžetą pateikti Finansų ministerijai, rengti biudžeto tikslinimo dokumentus, vesti
Savivaldybės iždo ir privatizavimo fondo buhalterinę apskaitą,
biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkinius teikti Finansų ministerijai ir Savivaldybės
tarybai, skelbti interneto svetainėje. Valstybinės žemės nuomos
mokesčio deklaracijas pateikti
mokesčio mokėtojams, apskaityti sumokėtas sumas. Rengti
paskolų paėmimo dokumentus.
Nagrinėti gyventojų ir įmonių
prašymus dėl mokesčių lengvatų
suteikimo, rengti Tarybos sprendimų projektus dėl mokesčių lengvatų. Konsultuoti biudžetinių
įstaigų apskaitos darbuotojus
biudžeto sudarymo ir vykdymo
klausimais.

binės žemės nuomos mokesčio
apskaičiavimo, tikslinimo, grąžinimo ir sumokėjimo.
Per 2015 metus Biudžeto ir ekonomikos skyrius parengė 6 300
mokėjimo nurodymų pervesti lėšas biudžetinėms įstaigoms, išsiuntė 1 819 laiškų su mokesčio
deklaracijomis, 286 laiškus su
priminimais sumokėti mokestį,
sunaudojo 21 spausdintuvo rašalo kasetę.
Visi pagrindiniai skyriaus uždaviniai – parengti savivaldybės
biudžeto projektą ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai, sudaryti
biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkinius, finansuoti
savivaldybei pavaldžias biudžetines įstaigas, rengti Tarybos
sprendimų projektus dėl mokesčių tarifų nustatymo, apskaičiuoti valstybinės žemės nuomos

Etatų skaičius metų pradžioje:
2013 m.

2014 m.

2015 m.

Savivaldos institucijos

2

210

212

214

2.

Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga

1

57

57

57

Švietimas
Ikimokyklinės įstaigos
Bendrojo lavinimo mokyklos
Neformaliojo ugdymo įstaigos
Kitos švietimo įstaigos
Sveikatos priežiūra

36
11
19
4
2
3

999
357
600
29
13
18

1019
368
607
30
14
19

1045
391
610
30
14
26

Socialinė apsauga, globa ir
rūpyba

4

241

250

249

10
2
8
1
1
6
1
57

79
170
13
157
52
14
91
4
1778

79
172
13
159
51
14
94
4
1812

83
176
16
160
51
15
94
5
1855

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
8.

Komunalinis ūkis
Kultūra ir sportas
Sportas
Kultūra
Biblioteka
Muziejus
Kultūros centrai
Turizmas
Iš viso:

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto 2012–2015 metų pajamų struktūra (proc.)

VIENO MOKINIO (VAIKO) IŠLAIKYMO IŠLAIDOS ŠVIETIMO
ĮSTAIGOSE 2013-2015 M.

Įstaigos pavadinimas

Įstaigų
skaičius

1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Ekonomikos ir biudžeto
skyriaus specialistai analizuoja, kaip keičiasi žemės
mokesčio tarifai, kiek išlaidų
tenka vienam mokiniui (vaikui) išlaikyti per metus, kitus
Įdomu žinoti:
Gyventojai į Biudžeto ir ekono- svarbius ﬁnansinius rodimikos skyrių gali kreiptis dėl že- klius ir jų pokytį. Visuomenei
mės, valstybinės žemės nuomos, pateikiame dėmesio vertus
nekilnojamojo turto, paveldimo skaičius iš pastarųjų metų
turto mokesčių lengvatų, valstyduomenų analizės.

Valstybės funkcijos

Vieno mokinio (vaiko) išlaikymo išlaidos
per metus, eurais
2013 m.

2014 m.

2015 m.

Gargždų miesto bendrojo
lavinimo mokyklose

1584

1644

1669

Miestelių ir kaimo
bendrojo lavinimo
mokyklose

2555

2630

2841

Ikimokyklinėse įstaigose

2198

2325

2618

Neformaliojo ugdymo
įstaigose

919

1016

1063

11

metraštis · skyriai

Centralizuotas vidaus audito skyrius
Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 86, 8 620 13 553.
El.p. jolanta.brazauskiene@klaipedos-r.lt

Tikrina, vertina ir rekomenduoja būdus veiklai tobulinti
Vidiniai auditai – galimybė tobulinti savivaldą ir jos įstaigų
veiklą
Jolanta Brazauskienė,
Centralizuoto vidaus
skyriaus vedėja

audito

Vidaus audito skyriaus misija
– nepriklausomai ir objektyviai
tikrinti, vertinti ir stebėti Savi-

valdybės administracijos ir jai
pavaldžių bei jos valdymo sričiai
priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą, vertinti ir skatinti pagerinti rizikos veiksnių valdymą,
vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti nustatytus veiklos tikslus
ir uždavinius. Skyrius Savivaldybės administracijos direktoriui
teikia informaciją, vertinimus,
rekomendacijas ir patarimus,
susijusius su audituota veikla.
Šiuo metu skyriuje dirba 3 darbuotojai – karjeros valstybės
tarnautojai. Visi skyriuje dirbantys specialistai turi aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, 5-10
metų darbo patirtį vidaus audito srityje ir yra atestuoti vidaus
auditoriai.
Per beveik dvejus metus skyriaus specialistės atliko 16 vidaus auditų: tris Administracinės naštos mažinimo priemonių
plano vykdymo vertinimus ir 13
metiniuose veiklos planuose
numatytų. Vidaus audito ataskaitos nėra viešos, išskyrus
ataskaitas dėl Administracinės
naštos mažinimo priemonių

plano vykdymo vertinimo. Jos
paskelbtos Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt, skyriuje
Veikla, rubrikoje „Administracinės naštos mažinimas“.
Atlikus vidaus auditus, buvo
parengtos ataskaitos, kuriose
apibendrinti audito rezultatai ir
pateiktos išvados, nurodyti audituojamojo subjekto veiklos ir
vidaus kontrolės sistemos trūkumai, rekomendacijos veiklai tobulinti, įvertinta vidaus kontrolė.
Galutinės ataskaitos pateiktos

audituojamųjų subjektų vadovams ir savivaldybės administracijos direktoriui.
Centralizuotas vidaus audito
skyrius atlieka ir rekomendacijų
įgyvendinimo kontrolę (pažangos stebėjimą), atsižvelgiant į
rekomendacijų reikšmingumą.
Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, skyriaus valstybės tarnautojai surašo pažymas
apie rekomendacijų įgyvendinimą.
2014 metais iš 43 pateiktų rekomendacijų įgyvendintos 24

rekomendacijos, 16 rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas.
2014 metais įgyvendintos 24
ankstesniais metais pateiktos
rekomendacijos, 4 rekomendacijų įgyvendinimas tęsiamas.
Aštuonios pateiktos rekomendacijos neteko aktualumo dėl norminių teisės aktų pasikeitimo.
Į Centralizuoto vidaus audito
skyriaus valstybės tarnautojų
pateiktas rekomendacijas atsižvelgiama ir nurodyti trūkumai
yra taisomi.

bei rangovais, vykdo atsiskaitymus su socialinių išmokų bei kitų
išmokų gavėjais pagal išmokų
mokėjimo žiniaraščius, perveda
lėšas Savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams pagal su jomis sudarytas sutartis,
teisingai apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka Savivaldybės
administracijos darbuotojams,
Savivaldybės tarybos nariams
darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas,
atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir perveda privalomas
įmokas valstybei, grąžina įsiskolinimus juridiniams ir fiziniams

asmenims.
Šiemet skyriaus darbuotojoms
reikėjo susigyventi su nauja valdžia, o sutarčių kontrolė buvo tikras 2015 metų iššūkis.
Per šiuos metus padarėme apie
18 tūkstančių mokėjimo nurodymų pavedimų, dokumentams
panaudojome 216 segtuvų, įvairiems subjektams pervedėme 1
mln. 621 tūkst. 872 eurų europinių lėšų, parašėme 150 raštų
savivaldybės
administracijos
direktoriui, skyriams ir seniūnijoms bei plačiajai visuomenei,
sėkmingai atlikome 2015 metų
inventorizaciją.

Šiais metais socialiai remtiniems asmenims pervedėme 1
mln. 303 tūkst. 290 eurų pašalpų, skyrėme lėšų 12 080 vaikų
nemokamam maitinimui, išrašėme apie 3 000 sąskaitų, į biudžetą pervedėme 37 tūkst. 650
eurų pajamų, pateikėme 1 016
mokėjimo paraiškų biudžeto lėšoms gauti.
Paskaičiavome, kad „pirmyn ir
atgal“, spausdindamos dokumentus ant abiejų lapo pusių,
sunaudojome mažiausiai 1000
km „Officeday“ popieriaus ir surašėme 156 gelinius tušinukus.

Centrinė buhalterija
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 85, 8 610 22 781.
El. p. ramute.celediniene@klaipedos-r.lt

Didžiausias savivaldybės skyrius per metus sunaudoja 1000
km popieriaus
Ramutė Čeledinienė,
Centrinės buhalterijos vedėja
Buhalterijos paskirtis – organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės
administracijos
struktūrinių
padalinių ūkinės ir finansinės
veiklos buhalterinę apskaitą ir
kontroliuoti, kad taupiai būtų

naudojami darbo, materialiniai
ir finansiniai ištekliai, užtikrinti,
kad ataskaitiniai duomenys būtų
teisingi ir laiku pateikti.
Skyriuje dirba 14 darbuotojų,
kurie priima sąskaitas, tikrina jų
turinį atsižvelgiant į sudarytas
sutartis ir už jų ribų, atlieka daugybę kitų buhalterinių funkcijų.
Centrinės buhalterijos skyrius
apima visų Savivaldybės skyrių
ir seniūnijų veiklą finansine prasme.
Juokaujame, kad mėnesio pradžios klausimas Nr.1: „Kada
algos?“ Su Klaipėdos rajono
gyventojais tiesiogiai bendraujame retai, tačiau turime nemažai socialinių būstų nuomininkų,
Drevernos prieplaukoje laivus
laikančių klientų, negyvenamas
patalpas besinuomojančių interesantų, besidominčių skolų atsiradimo priežastimis ir sumomis.
Centrinė buhalterija taip pat
vykdo atsiskaitymus už prekes,
paslaugas ir darbus su tiekėjais
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Civilinės metrikacijos skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 19 80, 8 612 46 275.
El.p. cms@klaipedos-r.lt

Dalia Freigofaitė,
Civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja
Civilinės metrikacijos skyrius
registruoja asmens gimimą,
asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą,
tėvystės pripažinimą, tėvystės
nustatymą, tėvystės nuginčijimą, įvaikinimą, vardo, pavardės,
tautybės pakeitimą ir išduoda
tai patvirtinančius liudijimus,
ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus,
išduoda pažymas apie šeiminę
padėtį, pažymas apie sudarytą

santuoką, gimimą ir mirtį. Skyriuje dirba trys darbuotojai.
Pasikeitus Civilinės metrikacijos
taisyklėms (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 201507-09 įsakymas Nr. 1R-191 ,,Dėl
teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160
,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“),
asmenys, norintys susituokti,
paduoda nustatytos formos prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės
interneto svetainėje (prireikus
– ir kitais civilinės metrikacijos
įstaigos pasirinktais būdais) ne
vėliau kaip prieš dvi savaites iki
santuokos registravimo dienos.
Informaciją galima rasti internete adresu www.klaipedos-r.lt,
skyrelyje Rajone tuokiasi.
Santuokos registravimo ceremonija organizuojama civilinės
metrikacijos įstaigos patalpose
arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, ši vieta turi būti
Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijoje.
2015 metais dažniausiai jaunavedžių pasirinktos santuokos
registravimo vietos buvo: Kre-

2015 metų sausio - lapkričio mėnesiais Klaipėdos rajono
Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotų naujagimių
populiariausi vardai: Nojus; Mantas; Eva; Danielius; Viltė;
Austėja; Lukas; Gabrielius; Gabrielė; Jonas

tingalės seniūnijoje Karlės kaime, sodybos, esančios Priekulės
seniūnijos Lankupių kaime, Sendvario seniūnijos Purmalių kai-

me, Veiviržėnų seniūnijos Pozingių kaime, Kretingalės seniūnijos
Stančių kaime.
2015 metais Civilinės metrika-

cijos skyrius pravedė 1 auksinių
vestuvių ceremoniją.

INFORMACIJA APIE CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMĄ
Laikotarpis

2015-01-01–
2015-11-30

2014-01-01–
2014-11-30

Gimimas

Santuoka

Santuokos
nutraukimas

Mirtis

513
253 berniukai
260 mergaitės

324
Iš jų:
54 bažnyčiose sudarytų santuokų apskaita;
19 santuokų įregistravo LR ir užsienio
valstybių piliečiai;
70 santuokų sudaryta norinčių susituokti
pasirinktoje vietoje.

141

490

518
265 berniukai
251 mergaitės

323
Iš jų:
64 bažnyčiose sudarytų santuokų apskaita;
19 santuokų įregistravo LR ir užsienio
valstybių piliečiai;
58 santuokos sudarytos norinčių susituokti
pasirinktoje vietoje.
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Geodezijos ir GIS skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 39 10 64, 8 618 85 060.
El.p. raimondas.vilas@klaipedos-r.lt

Interaktyvūs žemėlapiai
- naujos galimybės ir operatyviai prieinama informacija
Raimondas Vilas,
Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas

Klaipėdos rajono gyventojai į
mūsų skyrių dažniausiai kreipiasi dėl teritorijų planavimo
dokumentų registravimo, žemės
sklypų formavimo pertvarkymo
projektų inicijavimo ir organizavimo klausimais. Taip pat rūpinamės teritorijų, priskiriamų visuomenės poreikiams, oficialaus
priskyrimo, deriname topografinius ir geodezinius darbus. Kaupiame informaciją ir ją sisteminame bei pateikiame žemėlapių
forma, organizuojame topografinius ir geodezinius darbus.
Per 2015 metus išdavėme 3

900 leidimų atlikti topografinius
ir geodezinius darbus, patikrinome ir suderinome 3 300 topografinių ir geodezinių darbų.
Kitąmet pradėsime tikslinti rajono miestų, miestelių, kaimų ir
gyvenviečių ribas. Jau įvyko konkursas rajono ribų keitimo priemonių planui parengti. Teritorijų

suskirstymo ribas būtina tikslinti
todėl, kad šiuo metu yra vietovių,
kuriose ribos persidengia ir yra
nelogiškos. Klaipėdos rajone yra
tokių vietų, kur trys šalia esantys
sklypai priklauso trims skirtingiems kaimams. Ypač daug tokių
vietų yra mažiau teritorijų planavimo procesų paliestose Prieku-

lės, Veiviržėnų, Judrėnų seniūnijose. Administracinio padalijimo
ribas būtina peržiūrėti ir patikslinti taip, kad jas žymėtų aiškūs
riboženkliai: kelias, griovys. Riba
negali būti viduryje lauko.
Geodezijos ir GIS skyrius kuria
kelių infrastruktūros duomenų
nukelta į 13 psl.
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atkelta iš 12 psl.

Informacinių technologijų skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 17, 8 615 29 181.
El.p. saulius.martinkus@klaipedos-r.lt

Piliečiams ir verslui – 33 savivaldybės paslaugos internetu
Saulius Martinkus,
Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas
Informacinių technologijų skyriuje dirba pakankamai jauna,
energinga ir entuziazmo pilna
keturių žmonių komanda. Metų
įvykiu galime vadinti faktą, kad
Klaipėdos rajono savivaldybės
gyventojai per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.
lt jau turi galimybę elektroniniu
būdu pateikti paslaugų užsakymo prašymus Klaipėdos rajono

būdu, pasinaudojant valstybės
informacinių išteklių sąveikumo
platformos (VIISP) priemonėmis.
Minėti pokyčiai leidžia sumažinti paslaugos teikimui ir gavimui
skiriamą laiką, klaidų tikimybę
bei finansines išlaidas.
Projekto metu į elektroninę erdvę perkeltos ir visose šalies
savivaldybėse tiražuotos 65
įvairios savivaldybių institucijų ir
įstaigų teikiamos paslaugos, tad
nuo šiol visas svarbiausias savivaldybių paslaugas galima užsisakyti internetu. Įdiegti sprendimai užtikrina patogų ir lengvą
savivaldybių paslaugų gavimą
gyventojams, verslui, užsienio
piliečiams, o taip pat didina savivaldybių institucijų, įstaigų ir
įmonių veiklos skaidrumą bei
efektyvumą.
Internetu galima užsisakyti daugelį paslaugų, pažymų, leidimų,
atlikti registraciją, paprašyti licencijų, atsiųsti skundus ir prašymus, pateiti prašymus, susiju-

https://epristatymas.post.lt ir
http://www.epristatymas.lt arba
per Elektroninių valdžios vartų
portalą, kuris pasiekiamas adresu
https://www.epaslaugos.lt.
Turėdami elektroninio pristatymo dėžutę, fiziniai asmenys bet
kuriuo paros metu ir nepriklausomai nuo buvimo vietos gali nemokamai visoms valstybinėms
institucijoms siųsti ir iš jų gauti
oficialias, registruotam paštui
prilyginamas e. siuntas.
Norint atsakyti į gautą oficialų
pranešimą arba išsiųsti naują
pranešimą, nereikia eiti iki artimiausio pašto skyriaus, tai galima padaryti tiesiog iš savo namų
ar kitos vietos, kur yra galimybė
prisijungti prie E. pristatymo sistemos. Be to visos gautos ir išsiųstos e. siuntos pasiekiamos ir
saugomos bet kuriuo metu ir vienoje vietoje - E. pristatymo sistemos elektroninėje pristatymo
dėžutėje, o apie gautą e. siuntą
naudotojas informuojamas elektroniniu paštu arba per Elektroninius valdžios vartus.

Geodezijos ir GIS skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 39 10 64, 8 618 85 060.
El.p. raimondas.vilas@klaipedos-r.lt
bazę, naudingą specialistams ir
eiliniams vartotojams. Ir iki šiol
jau panaši bazė veikė, tačiau ji
nebuvo interaktyvi − naujojoje
bus žymiai patogiau sekti vykstančius kelių tvarkymo darbus.
Informaciją interaktyviuose žemėlapiuose ketinama pateikiama keliais lygiais – specialistams, direkcijai ir visuomenei,
kuri kiekvienu darbų vykdymo
etapu galėtų matyti, kas ir kaip,

Juridinis skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 49 24 49, 8 616 83 616.
El.p. romualdas.bagaciovas@klaipedos-r.lt

Aikštėje – nemokamas
internetas
Šiemet skyriaus specialistai
taip pat atnaujino centralizuotą
Gyventojams – nemokama
teisinė pagalba
Romualdas Bagačiovas,
Juridinio skyriaus vedėjas

savivaldybės teikiamoms 33
elektroninėms paslaugoms.
Visos Lietuvos savivaldybės
gali ir internetu teikti savo paslaugas gyventojams bei verslui
naudodamiesi projekto metu sukurtais centralizuotais sprendimais. Paslaugų gavėjai per Elektroninius valdžios vartus www.
epaslaugos.lt savivaldybėms gali
elektroniniu būdu pateikti paslaugų užsakymo prašymus ir kitus reikalingus duomenis.
Gyventojams ar verslo atstovams užsakinėjant pažymą nebereikia pateikti papildomų dokumentų ar duomenų, kurie yra
saugomi valstybės informacinėse sistemose ir registruose (pvz.
VĮ Registrų centro, SODROS ir
pan.), nes sukurti technologiniai
sprendimai suteikia galimybę
savivaldybių darbuotojams visą
reikalingą informaciją gauti iš
minėtų registrų automatiniu

sių su saugaus eismo klausimais
ir t.t.
Registruoti laiškai – el. paštu
Informacinių technologijų skyrius šiemet įvykdė ir projektą
„Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir
juridiniams asmenims pristatymo sistema“
Nacionalinė elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų
pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė
sistema (E. pristatymo sistema)
yra skirta pristatyti elektroninius
dokumentus ir elektroninius pranešimus fiziniams ir juridiniams
asmenims bei valstybės institucijoms.
E. pristatymo sistema gali naudotis visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, jiems
tereikia susikurti elektroninio
pristatymo dėžutę. E. pristatymo
sistemą galima pasiekti adresais

už kiek yra daroma.
Klaipėdos rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje gis.
klaipedos-r.lt šiandien piliečiai
gali naudotis 10 interaktyvių
žemėlapių: Klaipėdos rajono
bendrojo plano, Gargždų miesto bendrojo plano, melioracijos,
švietimo įstaigų, rinkiminių apylinkių, turto, kraštovaizdžio tvarkymo specialaus plano, reklamos
ir kt.

vaikų priėmimo į Gargždų ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistemą. Sistema pritaikyta darbui
su mobiliaisiais įrenginiais, tėvai naudodamiesi išmaniaisiais
įrenginiais turi galimybę prisijungti prie informacinės sistemos ir susipažinti su informacija
apie laisvas vietas įstaigų grupėse, patikslinti vaiko duomenis
apie gyvenamąją vietą ir t.t. Kitais metais planuojame dar tobulinti sistemą, kad tėvai galėtų
internetu užpildyti el. prašymą,
užregistruoti vaikus į eilę ir automatiškai nustatyti deklaruotą
gyvenamąją vietą.
Kitas sumanymas, aktualus visuomenei - Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
pastate ir kultūros centro aikštėje planuojame įdiegti bevielio
internetinio ryšio įrangą, kuri
suteiks galimybę klientams ir
svečiams nemokamai naudotis
bevieliu internetiniu ryšiu.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Juridiniame
skyriuje dirba du valstybės tarnautojai. Pagrindinės skyriaus
funkcijos - rengti procesinius
dokumentus ir atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą,
Merą, Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus
pavaduotojus,
administraciją
įvairiuose teismuose, administracinių ginčų komisijose, teisėsaugos institucijose.
Pagal kompetenciją nagrinėjame fizinių ir juridinių asmenų
pareiškimus, skundus, prašymus
ir pasiūlymus bei rengiame atsakymų projektus.
Atstovaujant Klaipėdos rajono
savivaldybę teismuose pagal Juridinio skyriaus parengtus ieškinius bei kitus procesinius dokumentus iš skolininkų, rangovų ir
kt. savivaldybei priteista apie 70
000 eurų.
Taip pat vizuojame Tarybos
sprendimų, kuriuos rengia ir teikia Administracijos direktorius,
Administracijos
direktoriaus
įsakymų bei sutarčių projektus,
pagal kompetenciją rengiame
Savivaldybės tarybos sprendimų,
Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų, sutarčių projektus,
teikiame išvadas ir pasiūlymus
dėl pateiktų vizuoti sutarčių ir
kitų dokumentų, konsultuojame

Savivaldybės darbuotojus teisiniais klausimais ir kt.
Skyriaus darbuotojai dalyvauja Savivaldybės tarybos, Mero,
Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių
darbe, padeda Administracijos
struktūrinių padalinių vedėjams,
specialistams, seniūnams, valstybės tarnautojams, neįeinantiems į struktūrinius padalinius,
rengti Savivaldybės tarybos
sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių
projektus, teikia Administracijos direktoriui informaciją apie
nustatytus galimus teisės aktų
pažeidimus įgyvendinant Savivaldybės funkcijas.
Gyventojams – teisinė pagalba
Juridinio skyriaus tarnautojai
teikia pirminę teisinę pagalbą
Klaipėdos rajono gyventojams.
Į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Juridinį skyrių gyventojai pirminės teisinės
pagalbos - konsultacijų žodžiu,
dažniausiai kreipiasi santuokos
nutraukimo, tėvystės nustatymo,
vaikų išlaikymo, darbo sutarties
sudarymo bei pasibaigimo, socialinės paramos, mokestinių
teisinių santykių, prievolių teisės
klausimais.
Civilinės teisės ir civilinio proceso bei šeimos teisės kausimai
išlieka aktualiausi.
2014 metais nemokama teisinė
pagalba Klaipėdos rajone buvo
suteikta 518 piliečių, o visoje šalyje į savivaldybes dėl nemokamos teisinės konsultacijos kreipėsi 44 259 gyventojai.
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Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos
skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 84
virgilijus.liepinis@klaipedos-r.lt
linta 3 400 komplektų pakuotės
atliekų surinkimo konteinerių.
Kitąmet planuojama Klaipėdos
rajono individualių namų valdų
gyventojams išdalinti dar 8 600
konteinerių komplektų.

Darbų sąraše - vanduo, šildymas, atliekų rūšiavimas, gatvių
apšvietimas ir želdiniai
Virgilijus Liepinis,
Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas
Mūsų skyriaus kasdieniai darbai yra susiję su komunalinio
ūkio - vandens tiekimo, šildymo,
elektros energijos tiekimo, viešųjų darbų organizavimo, atliekų
tvarkymo, gatvių apšvietimo ir
aplinkosaugos klausimais.
Skyriuje dirba 6 darbuotojai.
Klaipėdos rajono gyventojai į
mūsų specialistus dažniausiai
kreipiasi dėl rinkliavos už atliekų
tvarkymą, dėl paviršinio lietaus
vandens surinkimo, dėl vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo, dėl
bešeimininkių atliekų surinkimo,
dėl gatvių apšvietimo.
2015 metais buvo įsigyta ir individualių namų valdoms išda-

Lietui – surinkimo sistemos
Per šiuos metus organizuotas
Klaipėdos rajono įstaigų prijungimas prie centralizuotų vandens tiekimo ir buitinių nuotekų
tvarkymo tinklų, vykdytas atliekų
tvarkymo sistemos organizavimas siekiant rajono gyventojams užtikrinti kuo kokybiškesnį
šios paslaugos teikimą.
Taip pat atlikti Priekulės miesto ligoninės nuotekų rezervuaro
demontavimo darbai, parengti
Savivaldybės įstaigų prijungimo
prie centralizuotų vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų
projektai, atliktas paviršinių lietaus vandens surinkimo sistemų
projektavimas ir nuvedimas nuo
Gargždų „Minijos“ progimnazijos pastato teritorijos, atlikti
pakrantės šalia Dovilų I karjero
tvarkymo darbai.
2016 metais Gargžduose planuojama rekonstruoti lietaus
kanalizacijos atkarpą nuo Klaipėdos g. 26 namo iki Gargždų
„Minijos“ kino teatro Kvietinių
gatvės. Taip pat nuvesti paviršinį
lietaus vandenį nuo buvusio karinio komisariato vidinio kiemo
Klaipėdos g. 74. Kaip ir kasmet,
vykdysime aplinkos apsaugos
specialiosios programos įgyven-

Kultūros skyrius
Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 21 38, 8 686 25 272.
El.p. gintautas.bareikis@klaipedos-r.lt

Gintautas Bareikis,
Kultūros skyriaus vedėjas

Kultūros skyriaus tarnautojai
administruoja kultūros centrų,
muziejų, bibliotekų veiklą, renginių viešosiose Klaipėdos rajono vietose leidimų išdavimą,
etninės kultūros plėtros programas, Klaipėdos rajono tradicinės kultūros vertybių registro
programą, tautodailininkų ir
amatininkų veiklą, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių,
sporto centro ir sporto klubų veiklą, kultūros paveldo rajone apsaugą ir apskaitą.
Skyriuje dirba 5 darbuotojai,
nukelta į 15 psl.

dinimą pagal šiai programai numatytas lėšas.
Įgyvendinant aplinkosaugines ir
su jomis susijusias priemones,
šiemet įvykdyta įvairių veiklų ir
įgyvendinta priemonių už 2 mln.
585 tūkst. eurų.
Per 2015 metus Komunalinio
ūkio ir aplinkosaugos skyrius parengė ir išsiuntė apie 700 raštų,
Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybai svarstyti pateikė 20
sprendimų projektų.
Apšvietė gatves
Šiemet Klaipėdos rajone už
172 tūkst. eurų įrengtas gatvių
apšvietimas. Vėžaičių miestelio
Sodų gatvėje įrengtas apšvietimas atsiėjo 9 tūkst. eurų, Klaipėdos gatvėje - 8,5 tūkst. eurų,
Gargždų Vyturių bei Dariaus ir
Girėno gatvių dalyje - 110 tūkst.
eurų, Jakų kaimo sporto aikštyne - 9,5 tūkst. eurų, Kretingalės
seniūnijos Kunkių kaime - 11,6
tūkst. eurų, Dovilų miestelio
Gargždų gatvėje ir poilsio aikštyne - 9,4 tūkst. eurų.

Rūpinosi šildymu
Biudžetinių įstaigų šildymui
2015 metais išleista 1 mln. 90
tūkst. 303 eurų.
Švietimo įstaigų šilumos energija kainavo 792 tūkst. 462 eurus, kultūros centrų ir bibliotekų
šildymas – 248 tūkst. 319 eurų,
seniūnijų – 49 tūkst. 522 eurus.
Šiluminės energijos sunaudojimo požiūriu ekonomiškiausios
yra renovuotos įstaigos, pavyzdžiui, Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla, Dovilų vaikų darželis
„Kregždutė“.
2014-2015 metų šildymo sezonui savivaldybė nupirko 509 tonos akmens anglies ir 575 ktm
malkų. Šių ir kitų metų šildymo
sezonui nupirkta 469 t akmens
anglies ir 477 ktm malkų.
Atsakingiausias
momentas,
ruošiantis 2016 metų šildymo
sezonui, buvo užbaigti švietimo
įstaigų, kuriose kurui naudojamos naftos dujos, šilumos energijos pirkimo konkursus šilumos
tiekimui 10 metų laikotarpiui.

Pirko augalus, leido genėti
Elektros energijos poreikis savivaldybės įstaigose padidėjo 5
procentais, kadangi renovuojant
visuomeninės paskirties pastatus yra įrengiamos rekuperacinės sistemos, be to, nuolatos
daugėja organizacinės technikos
– kompiuterių, spausdintuvų.
Skyriaus specialistai išduoda ir
leidimus saugotinų medžių bei
krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo, genėjimo
darbams atlikti. Pernai jų išdavėme 53, o šiemet iki gruodžio
1-osios suteikti 68 leidimai.
Skyrius rūpinasi ir vienmečių,
daugiamečių gėlių, dekoratyvinių augalų, krūmų ir medelių sodinukų pirkimu Klaipėdos rajono
savivaldybės seniūnijoms. Įvairių
augalų pernai nupirkta už 11
tūkst. 730 eurų, o šiemet - už 6
900 eurų.
Šiemet kapinių laistymui buvo
sunaudota 931 m3, o pernai - 1
126 m3 vandens.
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Kultūros skyrius
Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 21 38, 8 686 25 272.
El.p. gintautas.bareikis@klaipedos-r.lt
taip pat atsakingi už kultūros
įstaigų - kultūros centrų, bibliotekų, muziejų veiklą, etninės
kultūros puoselėjimą rajone,
kultūros paveldo apsaugą. Paveldosaugos srityje, pavyzdžiui,
savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims
teikia istorinę, tyrimų, projektinę
medžiagą apie kultūros paveldo objektus, taip pat siūlymus,
metodinę ir dalykinę pagalbą
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos klausimais.
Skyriaus specialistai atlieka
kūno kultūros ir sporto, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklų koordinavimą,
konsultavimą ir su jais susijusių
savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus teisės aktų
projektų rengimą ir įgyvendinimą.
Piliečiai į Kultūros skyrių dažniausiai kreipiasi dėl leidimų
organizuoti renginius viešosiose
teritorijose, dėl kultūros paveldo
objektų priežiūros ir tvarkymo
darbų bei lėšų skyrimo, dėl paveldosauginių reikalavimų, dėl
kultūros paveldo objektų patikrinimo aktų išdavimo prieš sudarant sandorį, lėšų skyrimo įvairiausiems renginiams, veikloms.
Didžiuojasi atnaujintu piliakalniu
Pernai Kultūros skyrius įgyvendino projektą „Kalniškės pilia-

kalnio pritaikymas kultūros ir
viešojo turizmo reikmėms“ pagal
Lietuvos kaimo plėtros 20072013 m. programos priemonę
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Šiuo projektu ypatingai didžiuojamės.
Siekiant išryškinti piliakalnį ir
padaryti jį patrauklų lankytojams, atlikti svarbūs piliakalnio tvarkymo darbai: piliakalnio
kraštovaizdžio formavimo kirtimai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir užtvaros automobiliams, įrengti skaldelės takai
bei medinių pakopų terasiniai
laiptai, sutvirtinti eroduojantys
gynybiniai pylimai bei šlaitai,
įrengtos apžvalgos aikštelės,
proginė laužavietė, informaciniai
stendai, informacinės rodyklės į
piliakalnį bei lentelės su užrašu
„Šiukšles išsinešame patys“.
Pagal Savivaldybės įgyvendintą
projektą „Klaipėdos rajono kultūros paveldo objektų (piliakalnių)
patrauklumo didinimas“ į automobilių stovėjimo aikštelę perkeltas ir įrengtas informacinis
stendas apie Kalniškės, Gargždų
piliakalnį, suoliukas bei šiukšliadėžė.
Sutvarkytas unikalios, istorinės
vietos kraštovaizdis bei išsaugotas ir atvertas visuomenei svarbus kultūros paveldo objektas,
kuris išplės rajono lankytinų vietų sąrašą ir pasitarnaus istorinių
kultūros vertybių populiarinimui.

Bendra šio projekto vertė – 82
tūkst. 353 eurų. Pagal pasirašytą
paramos sutartį projekto įgyvendinimui skirta 65 tūkst. 499 eurų
iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės
biudžeto. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos indėlis
– 16 tūkst. 854 eurų.
Kitąmet planuojame projekto
„Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo
reikmėms“ įgyvendinimo II etapą
– projektavimo darbus su archeologiniais tyrimais. Planuojamas
piliakalnio apžvalgos nuo Tilto
g. kraštovaizdžio formavimo kirtimai, terasinių laiptų, tako bei
tiltelių per upelį įrengimas piliakalnio pietiniame šlaite, apžvalgos aikštelės įrengimas ant gynybinio pylimo bei upelio sukeltų
erozijos vietų tvirtinimo darbai.

iš savivaldybės biudžeto tam
skirta – 8 700 eurų, iš Kultūros paveldo departamento – 27
tūkst. 752 eurų.
Atskleistos 3 nekilnojamosios
kultūros vertybės. Dovilų miestelyje pastatui Klaipėdos g. 33
ir pastatui Klaipėdos g. 31 bei
pastatui Pėžaičiuose - Pėžaičių
g. 27, suteikta teisinė apsauga,
jie įrašyti į Kultūros vertybių registrą, patvirtintos apibrėžtos
teritorijų ribos ir nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo. Tam
tikslui iš savivaldybės biudžeto
skirta 2 722 eurų.
Už 1452 eurų parengtas techninis projektas senųjų kapinių informacinio ženklo sukūrimui, už
4235 eurų savivaldybės biudžeto
lėšų sutvarkyti keturi koplytstulpiai Norgėlų miške, Šalpės kalnelyje, Judrėnų seniūnijoje.

Saugo paveldą
Šiemet taip pat inicijuotas Priekulės miesto istorinės dalies
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumento – vietovės
ir jos apsaugos zonos tvarkymo
planas, kurio pagrindinis tikslas
užtikrinti Priekulės miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos
zonoje taikomų paveldosaugos
reikalavimų įteisinimą.
Šiemet Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės ir Plikių evangelikų liuteronų
parapijos kooperuotomis lėšomis atlikti Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokyklos stogo
remonto ir fasadų restauravimo
tęstinumo darbai. 2015 metais

Rūpinasi programomis ir renovacijomis
Kultūros skyriaus planuose - Europos paveldo dienų organizavimas tema „Kultūros paveldas ir
bendruomenės“, Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos parengimas, tradicinių
amatų puoselėjimo programos
vykdymas.
Kitąmet planuojame organizuoti Vėžaičių dvaro sodybos parko
istorinių, archeologinių ir dendrologinių tyrimų atlikimą, koplyčios-mauzoliejaus restauravimo
darbų techninio projekto parengimą ir įgyvendinimą Stragnų II
kaime Priekulės seniūnijoje.
Vienas iš kitų metų tikslų - Klaipėdos rajono senųjų kapinių
tvarkymo darbų programos įgy-

vendinimas bei nevyriausybinių
organizacijų skatinimas įsitraukti į savanorišką veiklą tvarkant
senąsias kapines. Planuojama
tęsti Kretingalės kultūros centro
Girkalių skyriaus pastato, Žadeikių pastato, kuriame įsikūręs
viešosios bibliotekos filialas, Veiviržėnų kultūros centro Žadeikių
skyrius, bendruomenė, religinė
bendruomenė, remontus. Planuojama ir Kretingalės kultūros
centro Plikių skyriaus pastato renovacija, Dovilų etninės kultūros
centro pastato renovacija.
Seminaras - tarptautinis
Per metus Kultūros skyriuje
gauti 68 prašymai ir išduoti 68
leidimai organizuoti renginius
Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose. Parengtas 31
Klaipėdos rajono tarybos sprendimas.
Įgyvendinti 9 kultūros veiklos
projektai už 20 tūkst. 300 eurų.
Kultūros skyriuje užregistruoti
236 gauti raštai ir 100 siunčiamų raštų.
Pirmą kartą spalio 5 – 8 dienomis suorganizuotas tarptautinis seminaras-kelionė „Čekijos
kultūros įstaigų darbo patirtis
ir bendradarbiavimo perspektyvos“ Klaipėdos rajono kultūros
administratoriams, kultūros įstaigų darbuotojams.
Klaipėdos rajono savivaldybės
interneto svetainės renginių kalendoriuje pateikta informacija
apie 438 Klaipėdos rajono kultūros įstaigų organizuojamus
renginius.
Suorganizuota 12 Klaipėdos rajono kultūros įstaigų vadovų pasitarimų.
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Leidimų ir licenzijų skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 08 98, 8 616 72 213.
El.p. linas.rimkus@klaipedos-r.lt

Prašymus išduoti leidimus
gyventojai siunčia internetu
Linas Rimkus,
Vyriausias specialistas

Į Leidimų ir licencijų skyrių gyventojai dažniausiai kreipiasi
planuodami statyti įvairius statinius, taip pat įsigiję nekilnojamąjį turtą - nori perrašyti dokumentus savo vardu. Kreipiasi

ir planuodami vykdyti verslus,
kuriems reikalingi licencijos ar
leidimai.
Prašymai mūsų skyriui teikiami
ir dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo visiems statiniams, kuriems tai reikalinga, dėl
leidimų įrengti išorines reklamas,
dėl licencijų verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais ir
tabako gaminiais išdavimo, dėl
leidimų verstis mažmenine bei
didmenine prekyba naftos produktais bei dujomis išdavimo.
Skyriuje dirba keturi darbuotojai.
Šiemet šiek tiek keitėsi statybos techninis reglamentas, reglamentuojantis
nesudėtingų
statinių statybą. Dabar paprasčiau gauti, arba visai nereikia
statybą leidžiančių dokumentų
kai kuriems statiniams.
98 procentus visų prašymų dėl
statybą leidžiančio dokumento
gavimo, tai yra 1 531 prašymą,
piliečiai skyriui pateikė nuotoliniu būdu - per internetą.
Statybai – per tūkstantį leidimų
Pernai išdavėme 168, o šiemet
per 10 mėnesių – 90 leidimų iš-

orinei reklamai įrengti Klaipėdos
rajone.
Rinkliavos už išorinę reklamą
Klaipėdos rajone dydžiai nustatomi atsižvelgiant į išorinės
reklamos plotą ir laikotarpį. Išorinės reklamos įrengimas Gargždų ir Priekulės mieste per metus atsieina 8.70 euro už vieną
kvadratinį metrą, bet ne mažiau
kaip 28 eurus. Išorinės reklamos
įrengimas kitose Klaipėdos rajono vietovėse - 4.30 euro už vieną
kvadratinį metrą per metus, bet
ne mažiau kaip 14 eurų. Išorinės
reklamos įrengimas miestų erdvėje virš gatvių kainuoja 8.70
euro už vieną kvadratinį metrą
per metus, o trumpalaikės išorinės reklamos įrengimas - 4.30
euro už vieną kvadratinį metrą.
Klaipėdos rajone kasmet išduodama per tūkstantį statybos
leidimų. Daugiausia leidimų išduodama vienbučiams namams.
Statybos Klaipėdos rajone intensyviausios arčiau Klaipėdos. Jau
kelerius metus pagal šį kriterijų
pirmauja Sendvario seniūnija.
Antroje vietoje pagal statybų intensyvumą rajone yra Kretinga-

Ryšių su visuomene skyrius

Socialinės paramos skyrius

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 39 10 63, 8 640 20 498.
El.p. daiva.beliokaite@klaipedos-r.lt

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 18, 8 656 21 653.
El.p. dalia.gumuliauskiene@klaipedos-r.lt

Internete auga susidomėjimas
savivaldos veikla
Daiva Beliokaitė,
Ryšių su visuomene skyriaus
vedėja
Ryšių su visuomene skyrius visus metus informavo visuomenę
apie Savivaldybės veiklą.
Gyventojai, kaip į kalbos tvarkytoją, į mane kreipiasi kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, dėl reklamos derinimo, dėl
gatvių pavadinimų. Kaip ryšių su
visuomene specialistė rūpinuosi
Savivaldybės veiklos viešinimu,
o piliečiai su manimi tariasi dėl
galimybės aktualią bendruomenėms informaciją skelbti Savivaldybės interneto tinklalapyje
ar feisbuke.
Kaip kalbos tvarkytoja taip
pat tikrinu įmonių, įstaigų ir or-

ganizacijų rajono teritorijoje
dokumentų ir raštų kalbos taisyklingumą, taip pat ir įmonių
viešuosius užrašus, interneto
svetainių kalbą.
Šiemet skyrius prisidėjo organizuojant Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai skirtą
renginį, Vietos savivaldos dieną,
Tarptautinės raštingumo dienos
seminarą sekretoriams.
Analizuojant Klaipėdos rajono
internetinio tinklapio lankomumo statistiką, gaunamus klausimus, akivaizdu, kad gyventojus
labiausiai domina informacija
apie kelius ir gatves. Dėmesio ir
atgarsių šiemet taip pat sulaukė
informacija apie naujus turistinius objektus - Drevernos bokštelį, Kalniškės piliakalnį, taip pat
- „Minijos“ kino teatrą.
Nuo 2011-ųjų gruodžio iki šių
metų spalio Klaipėdos rajono
savivaldybės internetinis puslapis www.klaipedos-r.lt, sulaukė
3 mln. 407 tūkst.107 apsilankymų, jų metu buvo peržiūrėta 4
mln. 366 tūkst. 324 puslapiai.
Pastaraisiais metais per mėnesį
savivaldybės puslapyje apsilanko
vidutiniškai 147 tūkst. 366 vartotojai, kurie peržiūri apie 180
tūstančių puslapių.

Socialinės paslaugos efektyvesnės, kai prisideda bendruomenė
Dalia Gumuliauskienė,
Socialinės paramos skyriaus
vedėja
Socialinės paramos skyrius organizuoja Lietuvos Respublikos
įstatymais ir Savivaldybės teisės aktais numatytos socialinės
paramos teikimą – piniginių išmokų, pensijų, pašalpų bei kompensacijų mokėjimo ir socialinių
paslaugų teikimo srityse, dalyvauja nustatant socialinės paramos teikimo prioritetus, įgyvendina valstybės ir Savivaldybės

socialinę politiką.
Informuoja visuomenę apie
socialinės paramos gavimo sąlygas, o organizuodamas veiklą
šioje srityje siekia mažinti socialinę atskirtį, vadovaujasi socialinio teisingumo, viešumo ir
skaidrumo principais. Taip pat
teikia metodinę paramą seniūnijų socialiniams darbuotojams,
koordinuoja socialinių paslaugų
įstaigų veiklą, inicijuoja naujų
socialinių paslaugų ir kitos paramos gyventojams teikimą.
Skyriuje dirba 12 valstybės tarnautojų.
Klaipėdos rajono gyventojai į
Socialinės paramos skyrių gali

lės seniūnija.
Leidimų statyti naujus ar rekonstruoti, atnaujinti statinius
pernai išduota - 852, o šiemet
per 10 mėnesių – 820. Rašytinių
pritarimų statinių projektams
pernai išduota 150, o šiemet per
10 mėnesių - 125.
Leidžia prekybą alkoholiu ir
tabaku
Auga licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais poreikis. Pernai buvo išduota 10 tokių
licencijų, o šiemet per 10 mėnesių - net 20. Licencijų verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais pernai išduota 9, o šiemet per 10 mėnesių – 14.
2014 metais išduota 81 vienkartinė licencija mažmeninei
prekybai alumi, sidru masiniuose renginiuose, o šiemet per 10
mėnesių verslininkams prireikė
75 tokių licencijų.
Šiemet per 10 mėnesių buvo išduoti du leidimai verstis mažmenine ir didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pernai
paprašyta 3 tokių leidimų.

kreiptis dėl socialinių pašalpų ir
šildymo bei geriamojo vandens
išlaidų kompensacijų, išmokų
vaikams, nemokamo mokinių
maitinimo, šalpos išmokų ir šalpos kompensacijų skyrimo bei
mokėjimo, socialinių paslaugų
asmens namuose, dienos metu
teikiamų paslaugų institucijose,
ir paslaugų, teikiamų socialinės
globos įstaigose skyrimo, asmenų pripažinimo neveiksniais
ar ribotai veiksniais, specialiųjų
poreikių nustatymo, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir kitų socialinę atskirtį mažinančių paslaugų
bei paramos.
nukelta į 17 psl.
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atkelta iš 16 psl.

Socialinės paramos skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 18, 8 656 21 653.
El.p. dalia.gumuliauskiene@klaipedos-r.lt
Prašo pagalbos
Privatūs asmenys dažniausiai
į skyrių kreipiasi dėl socialinių
paslaugų teikimo galimybių jų
seniems ar neįgaliems artimiesiems, dėl piniginės paramos –
atsidūrę sunkiose materialinėse
sąlygose. Daug prašymų konsultuoti dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo.
Socialinės paramos skyrius
gauna daugybę prašymų padėti išspręsti sunkias gyvenimo
problemas, įveikti šeimos narių
susvetimėjimo ar paties kažkada
pasirinkto gyvenimo būdo sąlygotą vienišumą, atskirtį, apleistumą.
Pagalbą savivaldybė gali suteikti per savo įsteigtas ir išlaikomas socialinių paslaugų įstaigas, padedant nevyriausybinėms
organizacijoms, specialistams
seniūnijose, bendruomenei.
2015 metų pradžioje 4 socialinių paslaugų įstaigos – Viliaus Gaigalaičio globos namai,
Gargždų socialinių paslaugų
centras, Priekulės socialinių paslaugų centras, Klaipėdos rajono
paramos šeimai centras turėjo
nuo 2015 metų pradžios būtinas

veiklos licencijas.
Didelę pagalbą, ypač neįgaliųjų
socialinės integracijos srityje,
teikia ir nevyriausybinės organizacijos: VšĮ Klaipėdos ir Telšių
regionų aklųjų centras, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugijos
Klaipėdos skyrius, VšĮ Klaipėdos
kurčiųjų reabilitacijos centras,
VšĮ „Revilita“, Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Gargždų
viltis“, visuomeninė organizacija
sporto klubas „Šansas“. Vaikų
dienos centrą „Pastogė“ socialiai
remtinų šeimų vaikams yra įsteigusi Labdaros ir paramos fondo
Gargždų vaikų globos agentūra.
Vaikams – geresnės sąlygos
Didžiausias šių metų iššūkis
buvo reorganizuoti Lapių pagrindinės mokyklos globos grupę
tėvų globos netekusiems vaikams suteikiant sąlygas, artimas
namų. Per optimalų laikotarpį
pavyko šį iššūkį įveikti – globos
grupės vaikai po 6 buvo apgyvendinti dviejuose išnuomotuose
butuose Gargždų mieste, dar 6
– tinkamai pritaikytose „Kranto“
mokyklos bendrabučio patalpose. Pasikeitus gyvenimo sąly-

goms tapo jaukesnė ir šiltesnė
net tik šių vaikų buitis – jie tapo
savarankiškesni, atsakingesni,
pozityvesni, padedant suaugusiesiems išmoko geriau tvarkytis, planuoti savo veiklą, tausoti
daiktus, aplinką, saugoti savo
buto „seses“ ar „brolius“, atsižvelgti į jų poreikius.
Šiuo metu vykdomas vieno 4
kambarių buto viešasis pirkimas
Gargžduose. Vaikai jame jausis
užtikrintai ir saugiai, nebereikės mokėti ir nuomos mokesčio.
Jeigu bus finansinių galimybių,
galvojama įsigyti (o ne nuomoti) ir dar vieną tinkamą būstą.
Padės senjorams ir vaikams
Šiemet rajone įsikūrė dar viena ne savivaldybės įsteigta, bet
jos remiama socialinių paslaugų
įstaiga – metams baigiantis veiklos licencija suteikta Endriejavo
parapijos pagyvenusių žmonių
socialinės globos dienos centrui,
kuriame bus teikiamos institucinės socialinės globos (dienos
centro) paslaugos suaugusiems
asmenims su negalia, senyvo
amžiaus asmenims. Stacionarios globos paslaugas teikia ir
Doviluose įsikūrusi VšĮ „Gyvenimo viltis“.
Tikimės, kad kitąmet bus dar
tvirčiau žengiama pradėtu perėjimo nuo institucinės globos
prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų neįgaliesiems

ir likusiems be tėvų globos vaikams keliu.
Pradžią jau turime – bene pirmieji šalyje socialinę globą
vaikams pradėjome teikti bendruomenėje. O Savivaldybei patvirtinus dvi naujas socialinio
darbuotojo pareigybes Gargždų
socialinių paslaugų centre –
globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų
parengimas taps išties profesionalus ir ilgalaikis. Tai suteiks galimybę žmonėms, paėmusiems
globoti ar įsivaikinusiems tėvų
globos netekusius vaikus, gauti
reikiamą pagalbą ir konsultacijas
viso globos ar įvaikinimo proceso
metu, tikimasi, kad tai paskatins
vaikų, likusių be tėvų globos, globą ar įvaikinimą šeimose, išvengiant brangios ir vaikams augti
netinkamos institucinės globos.
Dėmesys - neįgaliesiems
2016 metais planuojame inicijuoti viešosios infrastruktūros
pritaikymo neįgaliesiems darbus, toliau plėtoti bendruomeninių socialinių paslaugų teikimą.
Padedant tarptautiniam LIONS
klubui, siekiame renovuoti Lapių
pagrindinės mokyklos ūkinį pastatą, pritaikant jį gyventi tėvų
globos netekusiems vaikams.
Taip pat ketiname pradėti savarankiško gyvenimo namų Savivaldybės gyventojams kūrimo
procedūras.
Įsijungę į Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos vykdomą
Integralios pagalbos plėtros projektą, galėsime suteikti kokybiškas kompleksines paslaugas dar
kelioms dešimtims rajono neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių,
suteikti vertingas profesionalų
konsultacijas jų artimiesiems,
taip palengvindami ne tik neįgaliųjų, bet ir jų šeimos narių gyvenimą. Pastarieji, gavę reikiamą
pagalbą, galės realizuoti save
darbe, užsiimti mėgstama veikla,
skirti laiko pomėgiams.
Sieksime sustiprinti darbą su
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiais asmenimis, tuo pat
metu dirbsime prevencinį darbą,
siekdami užkirsti kelią smurtui
šeimoje, prekybai žmonėmis ir
išnaudojimui.
Iš sutaupytų socialinei piniginei
paramai skirtų lėšų, ketiname
organizuoti mokymus seniūnijų
ir Socialinės paramos skyriaus
darbuotojams,
administruojantiems socialinę paramą, bei
socialinių paslaugų įstaigų specialistams ir savanoriams. Juk
socialinė parama – sritis, kurioje
nuolat vyksta pokyčiai, įveikiami
iššūkiai, realizuojamos inovatyvios idėjos. Tik kompetentingi,
nuolat savo žinias atnaujinantys
specialistai gali laiku ir tinkamai
suteikti pagalbą ir žmogui, ir
bendruomenei.

Statybos ir kelių priežiūros skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 21, 8 640 13 423
algirdas.ronkus@klaipedos-r.lt

Projektavo, rekonstravo pastatus, atnaujino gatves ir šaligatvius
Algirdas Ronkus,
Vedėjas
Į Statybos ir kelių priežiūros
skyrių gyventojai kreipiasi dėl
problemų susijusių su gatvių,
kelių, šaligatvių būkle, dažnas
skundžiasi neasfaltuotais privažiavimais, duobėtais žvyrkeliais,

neužtikrintu pėsčiųjų saugumu,
automobilių stovėjimo vietų
trūkumu, keleivinio transporto maršrutų grafikais. Taip pat
mūsų skyrius dažnai sulaukia
įvairų įstaigų prašymų pagerinti jų darbo aplinką, atnaujinti
pastatus, remontuoti patalpas,
užtikrinti moksleivių vežimo paslaugas.
Skyriuje dirba 9 darbuotojai, kurie siekia didinti lėšų panaudojimo efektyvumą statybos ir kelių
priežiūros srityje, vykdo Savivaldybės objektų priežiūrą ir statybą bei užsakovo funkcijas (ruošia
projektinius dokumentus, įgyvendina įvairių fondų bei Savivaldybės finansuojamus projektus,
atlieka priežiūrą), administruoja
rajono vietinės reikšmės kelių
priežiūrą, keleivių pervežimą,
vykdo objektų kontrolę po jų perdavimo eksploatacijai garantiniu
laikotarpiu, išduoda kelių projektavimo technines sąlygas, derina

projektus. Taip pat planuoja lėšų
poreikį, rengia įvairių teisės aktų,
sutarčių projektus, tobulinasi
mokymuose, nagrinėja pažangų
patyrimą ir gerąją patirtį statybos srityje, kelių priežiūros bei
viešojo transporto klausimais ir
diegia jį Klaipėdos rajone.
2015-aisiais skyrius sėkmingai vykdė savo funkcijas, metų
veiklos planus - įgyvendinti ES
projektai, įsisavintos kelių priežiūros programos lėšos, vykdyti

savivaldybės finansuojami projektai.
Baigtas įgyvendinti ilgametis,
daug darbo, žinių, įgūdžių bei
finansinių resursų pareikalavęs
projektas - kino teatro „Minija“
rekonstrukcija, kurio atidarymo
2015 m. sausio 23 dieną laukė
viso rajono gyventojai.
Šiemet modernizuoti 2 kultūros
paveldo vertybių registre įregistruoti pastatai – Dituvos pagrindinė mokykla bei Gargždų vaikų

ir jaunimo laisvalaikio centras.
Visi mūsų įgyvendinti projektai
sulaukė dėmesio vietos spaudoje
- apie juos parašyta daugiau nei
50 straipsnių. Pasirašėme per
90 sutarčių, dirbome virš 2000
valandų. Juokaujame, kad šiemet
skyriaus darbuotojus bent 100
naktų kankino nemiga, todėl išgerti nesuskaičiuojami kiekiai
kavos.
nukelta į 18 psl.

18

metraštis · skyriai

atkelta iš 17 psl.

Statybos ir kelių priežiūros skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 21, 8 640 13 423
algirdas.ronkus@klaipedos-r.lt
Projektavo ir remontavo
Šiemet nutiesti dviračio takai
Gargžduose pagal Kretingos
plentą iki Užuovėjos gatvės. Parengtas projektas tiltui Veiviržėnų seniūnijoje per Upytos upę.
Baigiami parengti pėsčiųjų, dviračių takų projektai pagal Gargždų J. Basanavičiaus g. iki Dovilų
miestelio, palei Endriejavo miestelio Veiviržėnų gatvę, Gargždų
Užuovėjos gatvę.
Iš Lietuvos automobilių kelių
direkcijos asignavimų Kelių priežiūros ir plėtros dotacijos (programos) 2015 metams Gargždų
seniūnijai einamiesiems tikslams: išdaužoms taisyti, keliams
žvyruoti, greideriuoti, kelio ženklams prižiūrėti, važiuojamajai
dangai paženklinti, J. Janonio,
Kranto, Vasario 16–osios gatvių
šaligatviams remontuoti skirta
99 tūkst. 635 eurai.
Kapitalui formuoti, tai yra Užuovėjos gatvės techniniam darbo
projektui parengti išleista 6 213
eurų. Vyturių gatvėje pėsčiųjų ir
dviračių takų tiesimo darbams
pabaigti prireikė 36 tūkst. 60
eurų. Vyšnių gatvei rekonstruoti skirta 62 tūkst. 962 eurai.

Janonio gatvės atkarpos tiesimui išleista 49 tūkst. 247 eurai.
Siekia patogumo
Rekonstruota J. Janonio gatvės
atkarpa prie Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos. Nelikus akligatvio, pasiekti mokyklą vaikams
ir jų tėvams tapo saugiau ir patogiau. Ežaičių kaimo gyventojai
pamiršo kelio dulkes ir džiaugiasi važiuodami rekonstruotu keliu
Maciuičiai – Ežaičiai. Domėtis
savo krašto istorija nuo šiol yra
paprasčiau, nes lankant Kalniškės piliakalnį nebereikia autis
botų ir bristi per arimą. Į piliakalnį nuo šiol veda sausas, vingiuotas žvyro kelias.
Apžiūrėti Drevernos kaimo, Kuršių marių apylinkių iš apžvalgos
bokšto galima keliaujant patogesniu žvyro keliu, nutiestu tarp
vandenų.
Siekiant žvilgtelti į Baltijos jūros
bangas Karklėje, taip pat nebereikia nedrąsiai eiti per gretimų
sklypų kiemus. Prie jūros veda
sutvarkytas pėsčiųjų takas.
Atvažiavus pasigrožėti Olando
kepurės kopų skardžiu, automobilius galima palikti šiemet at-

Laukia finansavimo
Daug mažų darbų padaryta: taisomos asfaltbetonio išdaužos,
žvyrkeliai žvyruojami, greideriuojami, remontuojamos sankasos, vandens pralaidos, statomi
kelio ženklai, braižomos perėjos,

tačiau kiek bedirbtume mūsų
laukia dar daugiau darbų.
Kitąmet turime planų rekonstruoti daug Klaipėdos rajono
miestelių gatvių ir kelių, pėsčiųjų ir dviračio takų. Yra parengti
projektai ir finansavimo laukia
Gargždų Ramunių, Laukų, Pievų, Alyvų, Kvietinių, Kuršlaukio,
Gluosnių gatvės. Tikimasi pradėti Užuovėjos gatvės rekonstravimą. Dėmesio ir darbų laukia kelio atkarpa Lėbartai – Ketvergiai.
Tikimasi, kad bendradarbiaujant
su gyventojais, bus pabaigti

sprendiniai kelio atkarpoje Rimkai–Lėbartai–Dovilai.
Siekiame pagal galimybes nuolatos gerinti Gargždų miesto
šaligatvių, dviračių takų, gatvių
būklę. Kiekvienam miesto gyventojui ypatingai svarbu gyventi
saugiame mieste. Tikimasi, kad
po kiekvieno įgyvendinto projekto yra pagerinamos sąlygos gyventojams ir kitiems eismo dalyviams, pagerėja susisiekimas,
sumažėja neigiamas transporto
poveikis aplinkai.

kų konkursas „Gargždų karjerų
teritorija – šiandien ir vakar“,
atrinktos nuotraukos, kurios bus
naudojamos reprezentaciniuose
leidiniuose, internetiniuose rajoną pristatančiuose puslapiuose.

Surengta ir geriausių nuotraukų
paroda savivaldybėje. Taip pat
Gargždų karjeruose pradėti krūmų ir pažymėtų medžių šalinimo
darbai, inicijuotas Dovilų karjero
pakrančių tvarkymas, kurio dėka

dalyje Dovilų karjero pakrančių išvalytos nendrės, užvežtas
smėlis, pastatytos persirengimo
kabinos, įrengti stendai.
Iki 2016 metų kovo pabaigos

naujinto stovėjimo aikštelėje.
Šiemet rekonstruotų, remontuotų gatvių sulaukė Endriejavo
miestelio Ąžuolų, Sudmantų kaimo Sendvario, Saulažolių kaimo
Lakštingalų ir Kranto gatvių gyventojai.

Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 20 62 , 8 610 02 629
raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt

Didžiausias dėmesys – Klaipėdos rajono turizmo plėtrai
Raimonda Kučinskaitė,
Vedėja
Šiemet baigtas įgyvendinti ES
fondų lėšomis finansuotas projektas „Rekreacinės infrastruk-

tūros plėtra Drevernos kaime“.
Pasiekti visi projekto uždaviniai
– sutvarkytas kelias, vedantis
nuo Drevernos mažųjų laivų uostelio iki naujai pastatyto apžvalgos bokšto, praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, šalia
uosto pastatytos 7 tautodailininko pagamintos vėtrungės,
kurios žaismingai apšviestos,
kad gyventojai galėtų grožėtis
jomis ir tamsiuoju metų laiku.
Šalia vėtrungių pastatytas informacinis stendas „Žvejų kraštas
- Dreverna“. Jame pateikiama
informacija apie vėtrungių reikšmę, laivadirbio J. Gižo asmenybę.
Projektas prisidėjo prie senųjų
žvejybos tradicijų puoselėjimo.
Šiemet parengta ir Gargždų karjerų teritorijos vystymo
veiksmų programa iki 2025
metų. Suorganizuotas nuotrau-

nukelta į 21 psl.
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Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 20 62 , 8 610 02 629
raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt
bus įvykdytas vandens pramogų
ir kitų poilsio paslaugų teikimo
konkursas. Išrinkus laimėtoją,
Skaidriojo karjero pietvakarinėje dalyje, Dovilų seniūnijoje, bus
įrengta vieta teikti šiuo metu visame pasaulyje sparčiai populiarėjančias vandenlenčių, vandens
slidžių, snieglenčių paslaugas.
Konkurencinį pranašumą turės
įmonės, siūlančios kuo didesnį
paslaugų kompleksą. Taip pat
planuojama rengti dokumentaciją kempingo Gargždų karjerų
teritorijoje įrengimui.
Pradėta ruoštis naujų projektų, susijusių su Gargždų karjerų
plėtra, paraiškų rengimui finansavimui iš ES gauti. Ruošiamasi
tarptautinio projekto rašymui,
kurį įgyvendinus karjerų teritorijoje būtų įrengtas parkas, sujungus kelis vandens telkinius
susijungtų vandens trasa, būtų
sutvarkyti parko takeliai ir želdynai, įrengta minimali infrastruktūra.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru, parengta ir pateikta projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos
rajono savivaldybėje diegiant
jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modelį“ paraiška. Projektui, kuris
bus įgyvendintas iki kitų metų
kovo pabaigos, skirti 85 tūkst.
996 eurai. Įgyvendintas projektas padės geriau spręsti problemas, susijusias su grėsmių
jaunimo sveikatai mažinimu,
padės populiarinti sveiką gyvenseną, teikti žinias apie sveikatą
visuomenei, taip pat – vykdyti
alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevenciją.
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius koordinuoja 11
komisijų ir darbo grupių darbą.
Šiemet suorganizuoti 65 darbo
grupių, komisijų, administracijos
specialistų posėdžiai, parengti 3
investicijų projektai, 3 projektų
paraiškos. Viena paraiška jau
įvertinta ir projektui skirta parama. Šiuo metu skyriuje dirba 4
darbuotojai.
Siekia dėmesio etnokultūrai
Skyrius, bendradarbiaudamas
su Gargždų krašto muziejaus

specialistais ir Agluonėnų seniūne, Aplinkos ministerijos kartu su
Etninės kultūros globos tarybos
organizuojamam etnokultūrinius
regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursui parengė paraišką „Lietuvininkų tapatybės
ženklai Agluonėnų seniūnijoje“,
kurioje pristatomi Agluonėnų,
Vanagų kaimai bei dalis Ažpurvių kaimo. Konkurso rezultatai
bus paskelbti 2016 metų pirmoje pusėje. Laimėjus konkursą,
Agluonėnų, Vanagų kaimai bei
dalis Ažpurvių kaimo teritorijos,
kaip rajoną reprezentuojantis
kraštovaizdis būtų aprašoma žiniasklaidoje, turizmo leidiniuose,
įtraukiama į pažintinius maršrutus, mokomąsias programas.
Tai prisidėtų prie informacijos
sklaidos apie Klaipėdos rajono
turistines vietoves.
Turizmui - prekės ženklas
Skyriaus iniciatyva iki kitų metų
balandžio vidurio bus parengta
Klaipėdos rajono rinkodaros ir
komunikacijos strategija, kuri
bus naudojama Klaipėdos rajono
įvaizdžio formavimui.
Strategiją sudarys Klaipėdos
rajono prekės ženklas ir jo stiliaus vadovas bei Klaipėdos rajono savivaldybės rinkodaros ir
komunikacijos priemonių planas.
Bus identifikuoti rajono konkurenciniai pranašumai ir traukos
objektai, apibrėžtos tikslinės
grupės, į kurias turėtų būti nukreipta rinkodara ir jų teikiama
nauda rajonui. Pasitelkus strategiją, bus kuriamas ir stiprinamas
Klaipėdos rajono įvaizdis, prekės
ženklas bus naudojamas rinkodaros reikmėms įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
Kitąmet pavasarį bus parengta
ir Klaipėdos rajono turizmo rinkodaros strategija, kurioje bus
identifikuotos turizmo tendencijos, tikslinės grupės, suplanuotos
viešųjų kultūros ir gamtos paveldo
objektų lankomumo ir žinomumo
didinimą skatinančios veiklos ir
priemonės, numatytos efektyviausios turizmo e-rinkodaros priemonės. Strategija bus naudojama
rengiant paraišką finansavimui iš
ES struktūrinių fondų gauti. Planuojama, kad bus rengiamas bendras, kelias regiono savivaldybes
apimantis projektas.

Tobulins rinkodarą
Pagrindinis Klaipėdos rajono turizmo plėtros tikslas – nacionalinės ir regioninės reikšmės turizmo objektų ir rekreacinės veiklos
tinklo sukūrimas, o ne pavienių
rekreacinių teritorijų plėtojimas
skirtingomis kryptimis.
Šio plano įgyvendinimo ataskaita viešinama Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje. Klaipėdos rajono
savivaldybė, siekdama darnios
ir apgalvotos turizmo plėtros,
įkūrė Turizmo tarybą - nuolatinę
patariamojo pobūdžio instituciją, padedančią savivaldybei ir
jos įstaigoms spręsti ir koordinuoti turizmo plėtros klausimus.
Šiais metais intensyviai ruoštasi paraiškų (kartu su visomis
Klaipėdos regiono savivaldybėmis) teikimui pagal ES struktūrinių fondų priemones, kurios
finansuoja turizmo rinkodaros
veiklas (e-rinkodara, maršrutų
nužymėjimas). Taip pat įsitraukta į tarptautinių turizmo srities
projektų planavimą kartu su kitomis Baltijos regiono šalimis,
kurių pagrindinis tikslas taip pat
yra turizmo rinkodaros tobulinimas.
Šiuo metu visoje Europoje dėmesys skiriamas būtent turizmo
rinkodarai. Pastebėta, kad tai
viena silpnųjų grandžių. Turizmo objektai, istorija, paveldas
yra per mažai viešinami arba informacija apie juos pateikiama
nepatraukliai, nepatogiu būdu, o
tai neleidžia pritraukti didesnio
skaičiaus lankytojų.
Verta paminėti, kad šiemet
mūsų rajone įrengti du unikalūs
turizmo traukos objektai. Tai –
Drevernos apžvalgos bokštelis
ant Kuršių marių kranto ir sutvarkytas Kalniškės piliakalnis.
Taip pat kartu su Šilutės rajono
savivaldybe įsteigtas Pamario
klasteris, kurio vinis – kulinarinis kruizas „Žuvies kelias“, vienintelis ir išskirtinis Lietuvoje.
Keliaujant „Žuvies keliu“ turistai
gali plaukti ir Klaipėdos rajono
turizmo informacijos centro pastatytu senoviniu Kuršių marių
laivu. Šio laivo modelio autorius
– žinomas mūsų krašto laivadirbys J. Gižas. Pastatyto laivo prototipas – modelis, šiuo metu yra
saugomas Monako okeanografijos muziejuje.
Projektuose - vandens pramogos
Savivaldybė planuoja dalyvauti
ir tarptautiniame projekte „Marriage II“, kuris teikiamas finansavimui iš Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos
gauti. Projekto įgyvendinimas

prisidėtų prie vandens turizmo
plėtros Klaipėdos rajone. Jo dėka
būtų stiprinami visų Klaipėdos
regiono mažųjų uostelių valdymo gebėjimai, sukurta vieninga
duomenų bazė, jie būtų pristatomi Pabaltijo šalyse vykstančių
mugių ir kitų tikslinių renginių
metu. Šiame projekte Klaipėdos rajono savivaldybės administracija dalyvautų partnerio
teisėmis, atstovaudama ir kitų
Klaipėdos regiono savivaldybių
interesus.
Savivaldybė, kaip asociacijos
„Klaipėdos regionas“ narė, taip
pat planuoja dalyvauti Pietų
Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos projekte
„Baltijos jūros turizmo centras“.
Projektu bus siekiama sukurti
ilgalaikę komunikavimo struktūrą tarptautinio turizmo plėtrai
ir bendradarbiavimui palaikyti
bei skatinti tvarų, atsakingą ir
inovatyvų turizmą Baltijos jūros
regione. Laimėjus projektų paraiškų konkursą, būtų stiprinamas Klaipėdos regiono įvaizdis
ir žinomumas, ugdomos savivaldybių turizmo srities specialistų
kompetencijos, kuriama turizmo
rinkodaros rodiklių sistema bei
įgyvendinamos rinkodaros priemonės.
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius inicijavo darbų
pradžią dėl Karklės paplūdimių
įrengimo. Taip pat kartu su Pajūrio regioninio parko direkcija
parengėme Pajūrio regioninio
parko teritorijos pritaikymo turizmui programos 2015-2020
m. projektą.
Vysto tarptautinius ryšius
Klaipėdos rajono savivaldybės
delegacija šiemet vyko į renginius Mardu mieste, Estijoje, kur
stiprinti bendradarbiavimo ryšiai, tartasi dėl aktualiausių bendradarbiavimo sričių tolimesnio
plėtojimo ir galimų projektų.
Savivaldybė, būdama asociacijos „Klaipėdos regionas“, jungiančios visas Klaipėdos regiono savivaldybes, narė aktyviai
dalyvauja Euroregiono „Baltija“,
vienijančio regionus, išsidėsčiusius aplink Baltijos jūrą, veikloje. Gargždų miestas yra Baltijos
miestų sąjungos narys, o Klaipėdos rajono savivaldybė yra
šios sąjungos Kultūros miestų
ir Jaunimo miestų komisijų narė.
Dalyvavimo šiose tarptautinėse
organizacijose dėka viešinamas
Klaipėdos rajonas, Savivaldybė
gali lengviau įgyti naujų įgūdžių
bei tobulinti savo darbo veiklos
principus, dalyvauti bendruose

projektuose (šiuo metu planuojami 2 projektai turizmo rinkodaros srityje).
Dėmesys - investuotojams
Vienas iš skyriaus uždavinių yra
analizuoti investicinę aplinką rajone, teikti pasiūlymus investicijoms pritraukti. Bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok Lietuvoje“
šiemet parengta investuotojams
skirta internetinė brošiūra-pristatymas „Klaipėda District Municipality. Your Next Investment
Location“. Teikta išsami informacija investuotojams, ieškantiems jų veiklos plėtrai tinkamų
sklypų Klaipėdos rajone.
Savivaldybėje sudaryta ir darbo
grupė, kurios uždavinys bus parengti investicijų pritraukimo į
Klaipėdos rajoną programą. Joje,
be rajonui būdingų stiprybių
įvardinimo, bus analizuojama,
kokių investuotojų pritraukimas
duotų daugiausia naudos savivaldybei, kokie veiksmai sąlygotų didesnį tiesioginių užsienio
investicijų pritraukimą.
Šiemet, aktyvių viešinimo priemonių dėka, 10 smulkių ir vidutinių įmonių pateikė projektų
paraiškas daliniam finansavimui
iš Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros programos gauti. 9 projektams, kurie atitiko nuostatus,
skirta parama.
Rengiasi naujam etapui
Šiemet Klaipėdos rajono savivaldybė ruošėsi naujam 20142020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo etapui.
Parengtas preliminarus galimų
projektų planas. Regiono lygmeniu dalyvauta ES struktūrinės paramos planavimo koordinacinėje grupėje bei rengiant
Klaipėdos regiono plėtros planą
iki 2020 metų. Ministerijoms
teiktos pastabos dėl rengiamų
projektų finansavimo sąlygų aprašų, teikti siūlymai dėl projektų
atrankos kriterijų.
Tobulindami Strateginio veiklos
planavimo sistemą skyriaus specialistai parengė tvarkas bei inicijavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos padalinių
ir Savivaldybės įstaigų metinių
veiklos planų parengimą. Šių
planų susiejimas su strateginiu veiklos planu leis efektyviau
planuoti darbus bei išlaidas bei
greičiau reaguoti į besikeičiančią situaciją ir iškylančias problemas, įgyvendinant Strateginį
veiklos planą.
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Sveikatos apsaugos skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 20 67, 8 612 46 259
laima.kaveckiene@klaipedos-r.lt

Klaipėdos rajono gyventojų
amžiaus vidurkis mažesnis nei
šalyje
Ragina keisti įpročius ir tausoti sveikatą
Trūksta saugumo darbe, namuose ir keliuose
Ragina keisti sveikatą žalojančią elgseną
Laima Kaveckienė,
Sveikatos apsaugos skyriaus
vedėja
Norinti daryti poveikį sveikatai
nebeužtenka vien tik sveikatos
sektoriaus pastangų, todėl kviečiu gyventojus keisti savo ir savo
artimųjų gyvensenos įpročius ir
tausoti sveikatą: bent 30 minučių per dieną aktyviai pajudėti
(kasdien mankštintis, rasti laiko
pasivaikščioti, pagal galimybę į
darbą eiti pėsčiomis), nevartoti
alkoholio ir tabako gaminių, profilaktiškai tikrintis sveikatą.
Klaipėdos rajono savivaldybės
politikus kviečiu prioritetus savivaldybės strateginiuose planuose ir programose nustatyti
atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklės rodiklius ir jų rizikos
veiksnius, aplinkos stebėsenos
rodiklius.
Gyventojai į Sveikatos apsaugos skyrių dažniausiai kreipiasi
aktualiais pacientams klausimais: dėl sveikatos draudimo,
dėl galimybės gauti nemokamas
sveikatos priežiūros paslaugas,
dėl netinkamai suteiktų paslaugų. Piliečius taip pat domina
aplinkos oro ir triukšmo lygis bei
poveikis jų sveikatai. Skambinama ir dėl kaimynų rūkymo gyvenamojoje aplinkoje, nors tai nėra
Sveikatos apsaugos skyriaus
kompetencijoje.
Sveikatos apsaugos skyriaus
darbuotojai dalyvauja įvairių
institucijų, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos

sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe sprendžiant įvairias
problemas, darančias įtaką gyventojų sveikatai.
Lietuvos sveikatos programos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste, Klaipėdos rajono
gyventojų sveikatos būklės ir
pagrindinių sveikatą lemiančių
veiksnių rodikliai nėra blogi. Lietuva siekia iki 2020 m. pasiekti
75,8 m. vidutinę gyvenimo trukmę, o Klaipėdos rajono gyventojų vidutinė būsimo gyvenimo
trukmė jau yra 76,3 m., tačiau
turime visi sutelktai dirbti, kad
gyventojai būtų sveikesni ir jų
gyvenimo trukmė tik ilgėtų.
Gyvename jauname rajone
Rajono gyventojų vidutinis amžius - 40 metų (vyrų – 37 m.,
mot. – 42 m.). Lietuvos gyventojų amžiaus vidurkis - 42 metai.
Vaikų rajone vis dar daugiau
negu pensinio amžiaus gyventojų. Mūsų savivaldybėje 2015 m.
pradžioje vaikai (iki 17 m. amžiaus) sudarė 20,7 proc. visų gyventojų, o pensinio amžiaus (65
m. ir vyresni) gyventojai - 15,1
proc. Šalyje šis rodiklis siekia
atitinkamai - 18 ir 18,7 proc.
Jaunimas (nuo 14 iki 29 m.) sudarė penktadalį (20,7 proc.) visų
Klaipėdos rajono gyventojų.
Nors Klaipėdos rajono gyventojų skaičius kasmet auga ir 2015
metais išaugo 721 gyventoju
– iki 52 831, tačiau natūralus
gyventojų prieaugis 2014 m.
vėl neigiamas (gimė mažiau nei
mirė).
Sveikatos netolygumai tarp
vyrų ir moterų, kaimo ir miesto
gyventojų, tarp geresnį išsilavinimą ir didesnes pajamas turinčių gyventojų.
Prasčiausi mūsų rajono gyventojų rodikliai susiję su saugiomis
darbo, buities sąlygomis, saugumu keliuose: asmenų, žuvusių ar
sunkiai sužeistų darbe, rodikliai
žymiai viršija Lietuvos rodiklius.
Transporto įvykiuose žuvusiųjų ir
patyrusių traumas rodikliai taip
pat yra aukštesni nei Lietuvoje.
Tik 64 proc. savivaldybės gyventojų užtikrinamos viešai tiekiamo
geriamojo vandens paslaugos, o
nuotekų tvarkymo paslaugos –
tik 48 proc. gyventojų. Pažymėtina, kad Klaipėdos rajono sergamumo žarnyno infekcinėmis
ligomis rodiklis žymiai viršija šalies rodiklį, daugiau serga kaimo

nei miesto gyventojai.
Kasmet rajone nusižudo vidutiniškai 14 savivaldybės gyventojų, kurių amžius 45-64 metai. Vyrai žudytis linkę 3 kartus dažniau
nei moterys.
Pagrindinės Klaipėdos rajono
gyventojų mirties priežastys yra
tos pačios, kaip ir visoje šalyje:
širdies ir kraujotakos ligos, piktybiniai augliai, išorinės priežastys (įvykiai keliuose, savižudybės,
sušalimai, paskendimai). Taigi,
dažniausiai mirštama nuo ligų,
kurių galima išvengti keičiant
savo gyvenimo būdą. Deja, žmonės apie tai susimąsto tik rimtai
susirgę.
Todėl norinti daryti poveikį gyventojų sveikatai nebeužtenka
vien tik sveikatos sektoriaus pastangų ir būtina sveikatos tikslus
integruoti į kitų sektorių sritis,
o priemones nukreipti ne vien į
asmens gydymą, bet į populiaciją – mažinti rizikos veiksnius ir
rizikoje esančių asmenų skaičių.
Taip pat būtų naudinga keisti
investicijų kryptį ir pobūdį. Prioritetus savivaldybės strateginiuose planuose, programose
nustatyti atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklės rodiklius ir
jų rizikos veiksnius, aplinkos stebėsenos rodiklius.
Klaipėdos rajono savivaldybės
taryba, atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos skyriaus parengtas
ataskaitas ir siūlymus dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo
nustatė Klaipėdos sveikatinimo
veiklos prioritetą 2015-2018
metams – sveikatą žalojančios
elgsenos prevenciją. Sveikatą
žaloja mažas fizinis aktyvumas,
tabako ir alkoholio gaminių vartojimas, nesveika mityba.
Taip pat Taryba nustatė Alkoholio vartojimo prevencijos tarp
Klaipėdos rajono jaunimo kryptis
2014-2017 metais. Prioritetai:
alkoholio prieinamumo mažinimas, visuomenės įtraukimas į

nepalankios alkoholio vartojimui
aplinkos kūrimą. pagalbos sistemos stiprinimas šeimoms, turinčioms problemų dėl nesaikingo
alkoholio vartojimo.
Savivaldybės
administracija
kartu su partneriais – Klaipėdos
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru ir Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“, šiemet pradėjo vykdyti
projektą „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono
savivaldybėje diegiant jaunimui
palankių sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modelį“. Projektas finansuojamos Europos
ekonominės erdvės Norvegijos
finansinio mechanizmo lėšomis.
Nors skyriuje šiemet keitėsi
darbuotojai, sugebėjome atlikti
suplanuotas ir numatytas veiklas.

Veikla:

Bendruomenės sveikatos taryba kartu su Sveikatos apsaugos
skyriumi ir Savivaldybės visuomenės sveikatos biuru surengė
2 diskusijas aktualiais sveikatinimo klausimais:
- „Bendruomenės telkimas siekiant geresnės gyventojų sveikatos“, kurios tikslas buvo su
savivaldybės bendruomenių atstovais nusistatyti prioritetus ir
veiksmus, kaip bendruomenės
galėtų prisidėti gerinant savivaldybės gyventojų sveikatą.
- „Saugumas pirtyje“, kurios
tikslas - kartu su pirčių paslaugų teikėjais aptarti Klaipėdos
rajono gyventojų sveikatos stiprinimo galimybes, saugumo situaciją, teikiant pirčių paslaugas
ir galimo bendradarbiavimo formas bei būdus.
Sveikatos apsaugos skyriaus
vedėjos L.Kaveckienės veikla:
įgyvendinti valstybės sveikatos
politiką savivaldybėje, organi-

zuoti pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuoti gyventojų sveikatos
būklės pokyčių stebėseną, teikti
siūlymus Savivaldybės tarybai
sveikatinimo klausimais, derinti
savivaldybės įmonių, įstaigų ir
organizacijų veiklą įgyvendinant
sveikatinimo priemones savivaldybėje, ekstremalių situacijų sveikatai atvejais, nagrinėti
pagal kompetenciją gyventojų
skundus asmens sveikatos priežiūros klausimais, dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių darbe.
Sveikatos apsaugos skyriaus
vyriausiosios specialistės Viktorijos Turauskytės veikla: rengti
savivaldybės sveikatos programas, organizuoti savivaldybės
ir valstybinių sveikatos programų, strategijų įgyvendinimą
savivaldybėje, rengti žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės priemonių planus
bei kontroliuoti jų įgyvendinimą,
dalyvauti rengiant savivaldybės
civilinės saugos ir mobilizacijos
planus, organizuoti Savivaldybės
bendruomenės sveikatos tarybos ir Narkotikų kontrolės komisijos darbą.
Sveikatos apsaugos skyriaus
vedėja L.Kaveckienė yra Nacionalinės sveikatos tarybos narė
ir Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto
narė.
2015 metais L.Kaveckienė skaitė šiuos pranešimus aktualiais
savivaldai klausimais:
- Savivaldybių (savivaldybių gydytojų) vaidmuo įgyvendinant
nacionalinius sveikatos strategijos dokumentus (2015-02-26,
Vilnius).
- Savivaldybės gydytojas ir jo
kompetencijos
sveikatinimo
veikloje (2015-03-26, Vilnius,
Nacionalinės sveikatos tarybos
posėdis).
- Savivaldybių vaidmuo stiprinant gyventojų sveikatą: problemos, sprendimo būdai (201504-23, Plungė).
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Švietimo skyrius
Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 22 38, 8 616 83 363.
El.p. algirdas.petravicius@klaipedos-r.lt

Daugiau dėmesio - plėtrai,
jaunimui ir senjorams
Džiugina naujos darželio
ir priešmokyklinio ugdymo
grupės
Algirdas Petravičius,
Švietimo skyriaus vedėjas
Švietimo skyriaus paskirtis - dalyvauti formuojant Savivaldybės
švietimo ir jaunimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti
viešąjį administravimą švietimo
įstaigose, organizuoti, stebėti ir
tobulinti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, kitą neformalųjį švietimą, vaikų ir jaunimo užimtumą. Švietimo skyriuje
dirba 10 darbuotojų.
Dažniausiai į skyriaus specialis-

tus gyventojai kreipiasi norėdami gauti informaciją apie vaikų
priėmimą į švietimo įstaigas, dėl
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ir bendrojo ugdymo programų
kokybės užtikrinimo, socialinės,
psichologinės pagalbos vaikams
teikimo, pažymų, susijusių su
darbo užmokesčiu, išdavimo.
Per vienerius metus Švietimo
skyriuje užregistruoti 309 prašymai priimti vaikus į Gargždų
ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Brandos atestatai šiemet įteikti
252 rajono mokyklų abiturientams, 418 dešimtokų įgijo pagrindinį išsilavinimą.
Deja, Savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje 23 mokiniai
svarstyti dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo ar nutraukimo.
Renovacijos – be streso
2015 metais pavyko tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų įgyvendinimo
plėtrą. Įsteigtos naujos grupės
Vėžaičiuose, Girkaliuose, Ginduliuose, Šiūpariuose ir Gargžduose.
Svarbus įvykis – pasirašyta teritorinė švietimo darbuotojų kolektyvinė sutartis tarp Klaipėdos

rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos švietimo įstaigų
profesinės sąjungos Klaipėdos
rajono susivienijimo.
Džiaugiamės, kad kartu su švietimo įstaigų bendruomenėmis
užtikrinome sklandų ugdymo
proceso organizavimą renovuojamų Dituvos pagrindinės mokyklos, Gargždų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centro ir Gargždų
lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“
vaikams.
Bendruomenė vertina ir sėkmingą mokinio krepšelio principu finansuojamų neformaliojo vaikų
švietimo programų įgyvendinimą.
Švietimas – ir suaugusiems
Džiugina prie Klaipėdos rajono
švietimo centro veikiančio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU)

populiarumas teikiant neformalųjį švietimą suaugusiems. 2015
metais įvyko „lūžis“ suaugusiųjų
neformaliajame švietime. Šiandien daugiau nei 200 rajono senjorų studijuoja TAU.
Džiaugiamės, kad vertinant
švietimo įstaigų vadovų vadybinę veiklą per pastaruosius penkerius metus išryškėjo visų bendruomenės narių dalyvavimas
priimant sprendimus, o valdymo
kultūra skatina imtis iniciatyvos.
Šiemet pirmą kartą Klaipėdos
rajono mokyklų istorijoje, Rokas
Garbačauskas, buvęs Gargždų
„Vaivorykštės“ gimnazijos abiturientas, iš 3 valstybinių brandos
egzaminų gavo 100 balų įvertinimą.
Dainų šventėje – 500 moksleivių
2016 metais tikimės sėkmingai

įtvirtinti naują darbo su jaunimu
formą - atvirtąjį darbą su jaunimu, įsteigiant Gargždų atvirą
jaunimo centrą. Planuojame, kad
savivaldybės taryba patvirtins
„Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų
bendrąjį planą“.
Viliamės, kad 2016-ųjų liepos
4-10 dienomis Vilniuje, aštuntojoje Lietuvos moksleivių dainų
šventėje „Tu mums - viena“ dalyvaus apie 500 Klaipėdos rajono
atstovų.
Sieksime užtikrinti neformaliojo
ugdymo programų, finansuojamų mokinio krepšelio principu,
tęstinumą. Tikimės, kad kitąmet
sklandžiai vyks pedagoginės psichologinės pagalbos plėtra švietimo įstaigose.

Tarybos ir mero sekretoriatas
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 25, 8 674 96 987.
El.p. ruta.zubiene@klaipedos-r.lt

Tarybos ir mero sekretoriatas
– sklandžiam darbui ir bendradarbiavimui
Rūta Zubienė,
Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos ir mero sekretorė
Klaipėdos rajono savivaldybės
mero siūlymu ir tarybos sprendimu, Tarybos ir mero sekretoriatas buvo įsteigtas šiemet birželio 25-ąją, o veikti pradėjo nuo
liepos 1-osios.
Sekretoriatas įsteigtas savival-

dybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip
pat Savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Savivaldybės
tarybos sprendimų projektams
rengti.
Šias funkcijas Klaipėdos rajono
savivaldybės Tarybos ir Mero sekretoriatas perėmė iš Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus.
Šiandien sekretoriate dirba keturios specialistės, prie kolektyvo kitąmet turėtų prisijungti ir
juristas. Paskelbtas konkursas
atrinkti tinkamą kandidatą.
Sekretoriato darbui vadovauja
šiemet pirmą kartą vykusiuose
tiesioginiuose mero rinkimuose
išrinktas savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas.
Pareigų sąrašas - ilgas
Pagrindinės tarybos ir mero se-

kretoriato funkcijos – sklandžiai
organizuoti Tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžius, teikti
dokumentus Tarybai, jos komitetams, protokoluoti jų posėdžius, taip pat Mero vardu rengti
Tarybai teikiamus sprendimų
projektus, juos nagrinėti, laiku
registruoti Tarybos sprendimų
projektus bei pateikti juos tarybos nariams ir visuomenei.
Sekretoriatas taip pat privalo
užtikrinti informacijos apie Tarybos ir Tarybos komitetų posė-

džius paskelbimą savivaldybės
interneto svetainėje, užtikrinti
Tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių išsiuntimą
adresatams, organizuoti interesantų priėmimą pas merą.
Visi Klaipėdos rajono gyventojai
į Klaipėdos rajono savivaldybės
merą, tarybą gali keiptis įvairiais
aktualiais – socialiniais, aplinkosaugos, kelių priežiūros ir kitais
klausimais.
Sekretoriato specialistės registruoja gyventojų prašymus,

analizuoja bendruomenių, piliečių, jų grupių raštus, prašymus ir
skundus, teikia išvadas, siūlymus
merui. Taip pat paskiria gyventojams laiką pokalbiui su meru
ar jo pavaduotojais, atsako į
gyventojų klausimus, suteikia informaciją telefonu.
Pateikė 571 projektą
Pagrindinė Tarybos darbo forma – Tarybos posėdžiai, į kuriuos
tarybos nariai tradiciškai rinkosi kiekvieno mėnesio paskutinį
ketvirtadienį. Tarybos posėdžiai
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Tarybos ir mero sekretoriatas
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 25, 8 674 96 987.
El.p. ruta.zubiene@klaipedos-r.lt
buvo vieši.
2015-aisiais buvo sušaukta 13
tarybos posėdžių. Posėdžiuose
dalyvaudavo klausimų sprendimu suinteresuoti asmenys, įstaigų, įmonių vadovai, bendruomenių atstovai. Savivaldybės
tarybos posėdžių vaizdo ir garso
transliaciją galima stebėti internetu.
2015 -aisiais Taryba priėmė
481 sprendimą, 48 protokolinius
sprendimus, o į Tarybą svarstyti buvo pateikta 571 sprendimų
projektas (kartu su teikiamomis
informacijomis). Visi sprendimų
projektai, priimti sprendimai,
balsavimo rezultatai skelbiami
Klaipėdos rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skyrelyje „Taryba“.

Savivaldybės interneto svetainėje taip pat skelbiami Savivaldybės tarybos posėdžių metu daromi garso ir vaizdo įrašai.
Diskusijos - komitetų posėdžiuose
Savivaldybės tarybos veikla tarp
Savivaldybės tarybos posėdžių
tęsiama Tarybos komitetuose.
Klaipėdos rajono savivaldybės
taryba yra sudariusi 5 komitetus. Skirtingus klausimus svarsto
Ekonomikos ir biudžeto, Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos, Švietimo, kultūros ir sporto,
Vietos ūkio ir kaimo reikalų bei
Kontrolės komitetai.
Per 2015 metus buvo surengti
65 komitetų posėdžiai, kuriuose
preliminariai nagrinėjami Tary-

bai teikiami klausimai, taip pat
teikiamos įvairios išvados ir pasiūlymai, kontroliuojama, kaip
laikomasi įstatymų ir vykdomi
Tarybos sprendimai bei mero
potvarkiai.
Klaipėdos rajono savivaldybės
meras Vaclovas Dačkauskas,
vykdydamas savo įgaliojimus
ir funkcijas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu jų yra net 22)
išleido 428 potvarkius. Iš jų: 71
personalo klausimais, 137 - veiklos klausimais, 131 - atostogų
klausimais, 89 - komandiruočių
klausimais.

Įdomu:

Į Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybą 2015 m. kovo 1 d. vykusiuose rinkimuose buvo išrinkti
septynių politinių partijų atstovai:
Lietuvos socialdemokratų partijos (Vaclovas Dačkauskas, Jonas
Droma ntas, Andrius Adomaitis,
Voldemaras Jasmontaitė, Albinas Klizas, Egidijus Preibys);

Tėvynės
sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos (Rūta Cirtautaitė, Rasa Petrauskienė, Dalija Šeporaitienė,
Česlovas Tarvydas, Alfredas
Šiaulys);
„Tvarka ir teisingumas“ partijos
(Viktoras Kura, Regina Kernagienė, Biruta Alšauskienė, Martynas
Pocius, Violeta Riaukienė);
Žemaičių partijos (Raimondas
Simonavičius, Vaclovas Macijauskas, Egidijus Skarbalius);
Liberalų sąjūdžio partijos (Nerijus Galvanauskas, Audronė Balnionienė, Dainius Šatkus, Aušra
Norvilienė, Algirdas Liaudanskis,
Aivaras Vasylius);
Darbo partijos (Anžela Šakinienė);
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (Bronius Markauskas).
*Klaipėdos rajono savivaldybei
vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje
tiesiogiai išrinktas savivaldybės

tarybos narys – savivaldybės
meras – Vaclovas Dačkauskas.
Mero pavaduotojai yra – Rūta
Cirtautaitė ir Violeta Riaukienė.
*Savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos
administracinis vienetas, kurio
bendruomenė turi Konstitucijos
laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto
nuolatinių gyventojų išrinktą
savivaldybės tarybą, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomąją ir
kitas savivaldybės institucijas ir
įstaigas įstatymams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimams
tiesiogiai įgyvendinti.
*Klaipėdos rajono savivaldybės
taryba yra atstovaujamoji savivaldybės institucija, susidedanti
iš 27 įstatymų nustatyta tvarka
demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų –
tarybos narių.

Turto valdymo skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 19 30 , 8 698 19 898.
El.p. audrius.kampas@klaipedos-r.lt

Savivaldybė valdomo turto
vertė - beveik 65 milijonai
eurų
Audrius Kampas,
Turto valdymo skyriaus vedėjas
Turto valdymo skyrius kaip šiemet, taip ir kitąmet organizuos
turto valdymą, kontroliuos statinių priežiūrą ir daugiabučių
namų administravimą, tvarkys
socialinių būstų laukiančių asmenų ir adresų duomenų bazes,
koordinuos daugiabučių renovacijos programą, bešeimininkio
turto įregistravimo ir perėmimo
savivaldybės nuosavybėn procedūras.
Šiemet keitėsi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietu-

vos Respublikos paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymas,
Lietuvos Respublikos valstybei
ir savivaldybėms priklausančių
akcijų privatizavimo įstatymas ir
poįstatyminiai teisės aktai, visi
jie skelbiami „e-TAR‘e“. Atsižvelgiant į pasikeitusius įstatymus,
keitėme ir kai kurias skyriaus
kasdienių darbų taisykles.
Administracinių paslaugų teikimo aprašai yra atnaujinti ir piliečiams skelbiami tinklalapyje
www.klaipedos-r.lt.
Rengia raštus, tikrina statinius
Turto naudojimo komisija posėdžiavo 6 kartus ir apsvarstė 27
klausimus.
Turto valdymo klausimais paruošti 73 Tarybos sprendimai ir
109 sprendimas adresų suteikimo klausimais.
2015 metais užregistruoti 60
turto perdavimo ir perėmimo
aktai.
Registrų centre teisiškai įregistruoti 25 objektai ir 11 juridinių
faktų apie valdymo teises į nekilnojamąjį turtą.
Patikslinti 5 žemės sklypų ir 7
nekilnojamų daiktų duomenys po
rekonstrukcijų ar kitų pasikeitimų.
Vykdėme Klaipėdos rajone
esančių statinių naudojimo priežiūrą. Patikrinti 113 statiniai ir

surašyta 113 statinių techninės
priežiūros patikrinimo aktų.
Pardavė akcijas
Nuo 2014-ųjų rugpjūčio, įsteigus naują etatą, skyriuje pradėta
vykdyti daugiabučių namų butų
ir kitų patalpų savininkų bendrijų
valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų
ir paskirtų bendrojo naudojimo
objektų administratorių veiklos
priežiūros ir kontrolės funkcija.
248 daugiabučių namų gyventojai pasirašė ir įregistravo
Jungtinės veiklos sutartis. 75
namai valdomi bendrijų. Gyventojams nepasirinkus bendrijos ar
sutarties formos, administratorius priskirtas 227 namams.
Šiemet įvykdytas vienas privatizacijos sandoris. Už 24 tūkst.
500 eurų privatizuotas savivaldybei priklausęs UAB „Gargždų

knygynas“ 45,69 proc. akcijų
paketas. Kitais metais akcijų privatizuoti neplanuojama, tačiau
aukcionuose bus pardavinėjamas savivaldybei priklausantis
nekilnojamasis turtas.
Turtas - internete
Klaipėdos rajono tinklalapyje
adresu
http://gis.klaipedos-r.
lt yra skelbiamas Savivaldybės
valdomo turto žemėlapis ir informacija.
Pagal 2014 metų gruodžio 31 d.
duomenis, Klaipėdos rajono savivaldybė nuosavybės ir patikėjimo teise valdo valstybės turto
už 64 mln. 812 tūkst. 358 eurus.
Toje sumoje savivaldybės turto
yra už 55 mln. 276 tūkst. 761 eurus, finansinio turto - 8 mln. 952
tūkst. 614 eurų. Savivaldybė turi
finansinių įsipareigojimų už 11
mln. 749 tūkst. 325 eurus.

Šis turtas reikalingas savivaldybės veiklai vykdyti.
127 šeimos laukia butų
Pernai 33 šeimos savivaldybei
pateikė prašymus įrašyti į eilę
socialiniam būstui gauti, eilėje
buvo 351 pilietis. 2015-aisiais,
pasikeitus įstatymui, gauti 27
nauji prašymai (iki lapkričio
27-osios). Patikslinus duomenis
paaiškėjo, kad eilėje socialinio
būsto laukia 127 piliečiai.
2014 metais sudarytos arba atnaujintos, pasirašytos ir registrų
centre įregistruotos 39 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys.
Šiemet (iki lapkričio 23 dienos)
socialinio būsto negavo nė viena šeima, kadangi neskirta lėšų
naujam nekilnojamam turtui įsigyti.
nukelta į 23 psl.
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atkelta iš 22 psl.

Turto valdymo skyrius
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 19 30 , 8 698 19 898.
El.p. audrius.kampas@klaipedos-r.lt
2012, 2013, 2014 metais buvo
nupirkta po 3 butus socialiniam
būstui.
2012 metais privatizuoti 8 butai, 2013-aisiais - 7, pernai – 5,
o šiemet dėl pasikeitusio įstatymo butai neprivatizuoti.
Teikė pavadinimus gatvėms

Adresų suteikimo klausimais
2015 metais parengti 109 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais suteikti
89 gatvių pavadinimai, patikslintos 26 gatvių koordinatės ar
pakeisti jų pavadinimai. Įvyko 10
pavadinimų suteikimo komisijos

posėdžių.
Pernai 136 Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos sprendimais gatvėms suteikti 142 pavadinimai, patikslintos 29 gatvių koordinatės ar jų pakeisti
pavadinimai. Įvyko 10 pavadinimų suteikimo komisijos posėdžių. Gauta 590 prašymų dėl
adresų suteikimo. Parengti 793
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais suteikti adresai
2 773 objektams. Šie adresai
įregistruoti VĮ Registro centro
Adresų registre.

2016 metais Klaipėdos rajono savivaldybė ketina privatizuoti šį turtą:
Turto
vertintojo
nustatyta
vertė €

Eilės
Nr.

Adresas

1

Liepų g. 10, Gobergiškės
k. Dauparų –Kvietinių
sen.

113,39 kv. m. ploto katilinės pastatas 1P1p,
unikalus Nr. 4400-0486-5454, ir priskirtas ha
žemės sklypas Nr. 4400-2744-9656

19900

Liepos g. 6, Žadeikių k.,
Endriejavo sen.

745,94 kv. m. ploto Kultūros namų su prekybos
patalpomis patalpos, esančios pastate
1C2p, žymimos nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1
iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15,
2-6a, unikalus Nr. 5597-5021-0010:0002
ir priskirtas 0.3198 ha žemės sklypas Nr.
5501/0001:446 Ablingos k.v.

25000

Tauro g. 1-8, Kalotės k.,
Kretingalės sen.

82 kv. m. ploto Negyvenamoji patalpa –
parduotuvė su bendro naudojimo patalpa
pažymėta: 1-1 (1/2 iš 3.6 kv. m.) unikalus Nr.
4400-2135-6954:2464 ir priskirtos 82/7987
dalys žemės sklypo Nr. 5558-0014-0005

23000

Dvaro g. 5A, Priekulės II
k., Priekulės sen.

240 kv. m. ploto Ūkinis pastatas 21I1p,
(1920 m. statybos) unikalus Nr. 5592-00146065 ir priskirtos 1804/8115 dalys žemės
sklypo Nr. 4400-0437-7773, kadastrinis Nr.
5552/0009:231 Stragnų k.v.

3800

Rokų g. 9, Rokų k.,
Priekulės sen.

58/100 dalys (negyvenamųjų patalpų plotas
168,59 kv. m iš 292,38 kv. m) gyvenamajame
name 1A1m, (1863 m. statybos) unikalus Nr.
5586-2000-2018 ir priskirtos 2284/3938 dalys
žemės sklypo Nr. 4400-0956-8627, kadastrinis
Nr. 5552/0003:186 Stragnų k.v.

9900

Pėžaičių g. 4, Pėžaičių k.,
Veiviržėnų sen.

335,80 kv. m. ploto Mokyklos pastatas 1C1p,
unikalus Nr. 5597-8015-5014su kiemo
statiniais (šuliniu, lauko tualetu, kiemo aikštele,
2 stoginėmis, atliekų duobe), unikalus Nr.
5597-8015-5042, 85,74 kv. m ploto mokomųjų
dirbtuvių pastatas 2C1p, unikalus Nr. 55978015-5020; 54 kv. m ploto garažas 3I1p,
unikalus Nr. 5597-8015-5031.

2

3

4

5

6

Pavadinimas

Dar
vertinama

Ūkio dalies tarnyba
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 27 51, 8 652 84 929.
El.p. mindaugas.miezetis@klaipedos-r.lt

Per metus – tris kartus aplink
Žemę
Mindagas Miežetis,
Ūkio dalies tarnybos vedėjas
Ūkio dalies tarnyba atlieka savivaldybės Tarybos, administracijos ir jos padalinių techninį, ūkinį
ir materialinį aprūpinimą. Pla-

nuojame ir sudarome metines
ūkio išlaidų sąmatas. Nustatyta
tvarka atliekame viešųjų pirkimų
procedūras, užsakome prekes,
rūpinamės jų pristatymu, apskaita, išduodame prekes, įforminame jų išdavimą. Taip pat
vykdome savivaldybės autoūkio priežiūrą bei kito ilgalaikio
ir trumpalaikio turto priežiūrą.
Tarnyboje dirba 12 darbuotojų:
7 valytojos, 3 vairuotojai, vyriausiasis specialistas ir vedėjas.
Į Ūkio dalies tarnybą dažniausiai kreipiasi įmonės, organizacijos ar pavieniai asmenys siūlantys savo paslaugas, prekes ar
darbus, kuriuos, vykdydama viešuosius pirkimus, perka Ūkio dalies tarnyba. Vykdome vidinį aprūpinimą, todėl Klaipėdos rajono
gyventojai į mus nesikreipia.
Įrengs informacines rodykles
2015 metais įvykdyti visi suplanuoti pirkimai. 40 pirkimų bendra vertė - apie 530 tūkst. eurų.
Šiemet įrengėme informacinį
(interviu) stendą savivaldybės
fojė. Atnaujinome automobilių
parką - pasirašėme sutartis dėl
dviejų naujų automobilių „Škoda
Superb“ veiklos nuomos. Rūpino-

mės Civilinės metrikacijos skyriaus ir salės remontu. Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos kabinetuose atnaujinome
darbo baldus. Jų vertė - apie 20
tūkst. eurų.
2016 metais numatyta įdiegti
automobilių numerių nuskaitymo sistemą įvažiuojant į Savivaldybės administracijos kiemo
teritoriją. Taip pat suplanavome
iš naujo parengti savivaldybės
administracijos ir seniūnijų darbų saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją.
Planuojame atnaujinti savivaldybės administracijos informacines rodykles. Įrengsime
informacinį stendą su skyrių pavadinimais, kiekviename aukšte
įrengsime informacines rody-

kles, o ant kabinetų durų kabinsime vienodas informacines lenteles.
Ketiname ir savivaldybės automobilių parką papildyti naujais
automobiliais.
Kelionėms - 40 tūkst. litrų kuro
Per metus užsakome apie 150
gėlių puokščių ir apie 580 vienetų gėlių (rožių, tulpių ir kt.) įvairiems renginiams, sveikinimams
ir kitokioms progoms.
Automobilių remontui, skaičiuojant bendrai su seniūnijų autotransportu, per metus išleidžiame apie 25 tūkst. eurų.
Kiekvienas iš trijų Ūkio dalies
tarnybos vairuotojų su savivaldybės administracijos turimais
automobiliais vidutiniškai nuvažiuoja po 42 tūkstančių kilometrų atstumą per metus. Tai
reiškia, kad administracijos darbuotojai darbo reikalais per metus nukeliauja mažiausiai 126
tūkstančių kilometrų atstumą.
Tai yra šiek tiek daugiau nei tris
kartus apvažiuoti aplink Žemę.
Per 2015 metus Klaipėdos rajono savivaldybės automobiliai kelionėms „surijo“ 34 tūkstančius
litrų benzino ir apie 7 000 litrų
dyzelino.

24

metraštis · skyriai

Vaiko teisių apsaugos skyrius
Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 20 04, 8 620 30 189
El.p. irena.saulyte@klaipedos-r.lt

Mažėja socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų
Irena Šaulytė,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja
Klaipėdos rajono gyventojai
į Vaiko teisių apsaugos skyrių
kreipiasi dėl įvairių paslaugų,
pagalbos, informacijos, dokumentų, klausimų, problemų.
Konsultuojame, ką daryti, norint
būti globėju ar norint įsivaikinti
vaiką. Patariame, kaip tinkamai
sutvarkyti dokumentus, jei tėvai
išvyksta dirbti į užsienį, o vaikus
palieka seneliams. Skyriaus specialistai gali patarti, kaip elgtis,
kokias procedūras atlikti, jei
šeima turi galimybę į savo šeimą savaitgaliais ir švenčių metu
priimti 1 ar 2 vaikus iš globos
grupės.
Visada laukiame informacijos iš
rajono gyventojų apie vaikų teisių pažeidimus - vaikų nepriežiūrą, nesirūpinimą jų sveikata ir kt.
Skyriuje yra 6 etatai, o dirba
7 darbuotojai. Visi darbuotojai
turi reikiamą išsilavinimą. 2009
metais Vaiko teisių apsaugos
skyriams buvo pavestos 45 funkcijos, o iki šių metų pabaigos prisidėjo dar 17 funkcijų.
Per 2015 metų dešimt mėnesių
gavome 1 461 raštą, išsiuntėme
1 303 raštus. Dalyvavome 207
teismo posėdžiuose ir 83 nepilnamečių apklausose.
Nuo 2010-ųjų nežymiai, tačiau
nuosekliai mažėja socialinės rizikos šeimose augančių Klaipėdos rajono vaikų skaičius. Prieš
penkerius metus 167 socialinės
rizikos šeimose augo 359 vaikai,
o šiemet tokių šeimų – 158, jose
auga 305 vaikai.
Dažniausiai šeimos į socialinės
rizikos šeimų apskaitą patenka
dėl girtuokliavimo, kitos priežastys – socialinių įgūdžių stoka,
smurtas prieš vaikus, globos vaikui nustatymas.
Gyventojai dažniausiai į skyriaus

specialistus kreipiasi dėl globos
nustatymo vaikams, netekusiems tėvų globos, įvaikinimo,
globos nustatymo tėvų prašymu.
Taip pat prašoma pagalbos dėl
bendravimo su vaikais, kai vaikai
gyvena su vienu iš tėvų.
Tenka spręsti problemas dėl
smurto šeimoje, vaikų nepriežiūros.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialistai rengia išvadas ir pažymas dėl nekilnojamo turto pardavimo, dovanojimo, įkeitimo,
palikimo priėmimo jei šeimoje
yra nepilnamečių vaikų.
Mūsų skyriaus specialistai rūpinasi, kad laiku būtų nustatyti
vaikai, kuriems reikalinga globa
(rūpyba), galimas įvaikinimas.
Prireikus, teisės aktų nustatyta
tvarka, kreipiamės į teismą dėl
laikino ir neterminuoto tėvų valdžios ribojimo, vaiko atskyrimo
nuo tėvų, nuolatinės globos nustatymo, nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu.
Ištyrę šeimos aplinkos sąlygas,
dalyvaujame teismo posėdžiuose ir pateikiame teismui išvadas
dėl nagrinėjamų ginčų (vaiko
gyvenamos vietos nustatymo,
išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo,
tėvystės nustatymo, nuginčijimo
ir kt.).
Dalyvaujame ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo,
įtariamojo ar kaltinamojo apklausose ir kituose ikiteisminio
tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose
dalyvauja nepilnamečiai.
Specialistai tobulino žinias
Džiaugiamės, kad šiemet laiku ir
operatyviai pasirūpinta vaikais,
netekusiais tėvų globos. Sėkmingai sprendėme tarptautinius
globos organizavimo klausimus.
Mūsų skyriaus iniciatyva dalyvavome VšĮ „Paramos vaikams
centro“ organizuotame projekte
„Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas“. Projektas
buvo vykdomas nuo 2013 metų
ir užbaigtas šiemet.
Šio projekto vykdymo dėka nemokamuose mokymuose dalyvavo rajono specialistai, kurie
apmokyti teikti paslaugas rizikos
šeimoms ir vaikams (saugaus ryšio formavimo programa SAFE,
pozityvios tėvystės mokymai,
krizės šeimoje intervencija, kom-

pleksinė pagalba vaikams ir šeimoms).
Vaiko teisių apsaugos skyriaus,
policijos ir prokuratūros specialistams surengti mokymai „Tarpžinybinis
bendradarbiavimas,
vykdant teisines vaikų apklausas“. Skyrius apdovanotas padėkos raštu už bendradarbiavimą
įgyvendinant projektą.
Prevencinis darbas
Šiemet prisijungėme prie VšĮ
„Paramos vaikams centro“ organizuojamos akcijos „Nustokime
barti – pradėkime girti“. Akcijos
metu buvo atkreipiamas tėvų
dėmesys į netinkamą žodžių vartojimą, kreipiantis į vaiką arba
jį vadinant. Akcijoje dalyvavo 5
rajono ikimokyklinės įstaigos ir
viena mokykla - daugiafunkcis
centras. Tėvai noriai dalyvavo
akcijoje
Šiemet vėl surengėme šiltų atsiliepimų sulaukusią tradicinę
globėjų šventę. Dalyvavome šešiuose tarpžinybiniuose skirtingų institucijų pasitarimuose dėl
paslaugų teikimo globėjams,
dėl smurto artimoje aplinkoje,
tarpžinybinio bendradarbiavimo,
teikiant savalaikę psichologinę
pagalbą vaikui ir šeimai.
Kitąmet organizuosime globėjų
dalyvavimą tęstiniuose mokymuose. Taip pat rengsime apskrito stalo diskusijas keliomis
svarbiomis temomis. Svarstysime, ką galime padaryti, kad
vaikams netektų gyventi globos
įstaigose. Kalbėsime apie patirtis, galimybes ir sunkumus
organizuojant pagalbą smurtą
patyrusiam vaikui ir šeimai. Taip
pat diskutuosime apie patirtis
organizuojant prevencinį darbą
su probleminio elgesio vaikais.
Organizuosime
prevencinius
renginius „Padėk sau ir kitiems“,
„Mano atsakomybė“.
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Viešosios tvarkos skyrius
Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai.
Tel. (8 46) 47 19 70, 8 652 84 932.
El.p. edgaras.kuturys@klaipedos-r.lt
ir prievolė kontroliuoti stovėjimo
tvarką gyvenamosiose zonose ir
kiemuose. Viešosios tvarkos skyrius taip pat renka, tikrina ir nagrinėja skundus bei pranešimus
apie rajone esančias problemas.
Prireikus, taisyklių pažeidėjus
įspėja ar skiria baudas.

Daugiausiai problemų – dėl
tvarkos, gyvūnų laikymo ir automobilių statymo
Edgaras Kuturys,
Viešosios tvarkos skyriaus
vedėjas
Į Viešosios tvarkos skyrių Klaipėdos rajono gyventojai dažniausiai kreipiasi dėl gyvūnų
laikymo, želdinių, automobilių
parkavimo, kasinėjimo darbų,
tvarkos ir švaros laikymosi problemų. Piliečiams taip pat aktuali miestų ir kaimų želdinių priežiūra, reklama, civilinė sauga,
mobilizacija, antikorupcinė savivaldybės veikla.
Šiuo metu skyriuje dirba 5 valstybės tarnautojai, kurių tikslas užtikrinti viešąją tvarką, vykdyti
valstybės deleguotas funkcijas
civilinės saugos ir mobilizacijos
srityse, kartu su partneriais įgyvendinti antikorupcinę veiklą savivaldybėje.
Tikrina ir kontroliuoja
Viešosios tvarkos skyrius, vadinamoji municipalinė policija,
kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimais
patvirtintų ar kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, atlieka patikrinimus.
Viešosios tvarkos skyriaus specialistams priskirta kontroliuoti, kaip laikomasi tvarkymo ir
švaros taisyklių, draudimo gerti
alkoholinius gėrimus ir rūkyti
viešose vietose, gyvūnų laikymo
savivaldybės teritorijoje taisyklių, agresyviems šunims ir jų
mišrūnams keliamų reikalavimų.
Specialistai prižiūri ir baudžia
išorinės vaizdinės reklamos taisyklių pažeidėjus, vykdo atliekų
tvarkymo, savavališko žemės,
miško, vandens telkinių užėmimo, prekybos turgavietėse, prekybos viešosiose vietose kontrolę. Į skyriaus funkcijas įeina

Prašo nusipjauti žolę
Viešosios tvarkos skyrius taip
pat prižiūri, kaip gyventojai laikosi Klaipėdos rajone galiojančių
gyvenamųjų vietovių tvarkymo,
švaros ir viešosios tvarkos taisyklių.
Kasmet piliečiams tenka priminti, kad žemės sklypų savininkai privalo savo sklypus tvarkyti
ir prižiūrėti, taip pat - nupjauti
žolę. Nepaisant to, kol kas rajone yra labai daug apleistų žemės sklypų. Viešosios tvarkos
skyriaus specialistai apleistų žemių savininkams turi teisę skirti
baudas, taip pat ir pranešti, kad
netvarkingų sklypų savininkams
būtų skaičiuojamas didesnis žemės mokestis.
Klaipėdos rajono miestų ir kitų
gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos
taisyklių pakeitimai lėmė, kad
piktžolėmis apaugusių sklypų
savininkus galima nubausti gana
didelėmis baudomis. Tiesa, skyriaus specialistai pirmiausiai
įspėja apleistos žemės savininką
ir paprašo susitvarkyti. Baudos
skiriamos tuo atveju, jei pilietis į
įspėjimą nekreipia dėmesio.
Teritorijų savininkai privalo
pjauti žolę, imtis kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis
priemonių, tvarkyti ir prižiūrėti
jiems nuosavybės teise ar kitais
pagrindais priklausančius žemės
sklypus. Šios taisyklės galioja visame rajone, taip pat ir sodininkų bendrijose.

rasti Klaipėdos rajono internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Gyventojams“.
Aktuali problema išlieka ir Kelių eismo taisyklių pažeidimai.
Gyventojai dažnai automobilius
stato pažeisdami taisykles - ant
vejų, šaligatvių, po draudžiamais
ženklais ir ženklais ribojančiais
stovėjimo laiką. Už šių taisyklių
pažeidimus yra numatyta administracinė atsakomybė.
Viešosios tvarkos skyrius šiemet
organizavo 23 bendrus reidus su
policijos, aplinkos apsaugos ir
VŠĮ „Gargždų švara“ darbuotojais. Vykdant savivaldybės patvirtintų taisyklių kontrolę, reidų
metu rasta pažeidimų, gyventojams surašyti 37 Administracinės teisės pažeidimo protokolai.
Per metus apie 80 asmenų ar
įmonių, nubaudžiami dėl nelegalios reklamos tvirtinimo.
Šiemet iki lapkričio vidurio skyriaus specialistai surašė protokolus ir taikė administracines
nuobaudas 507 administracinėse bylose. Buvo išnagrinėta daugiau skundų, prašymų ir raštų nei
pernai.

Nubaudė per 500 pažeidėjų
Taip pat Klaipėdos rajono gyventojai turi žinoti, kad pastatų
savininkai ar nuomininkai, kurie
yra neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų, turi turėti
ir, prireikus, pateikti šešių mėnesių dokumentus, įrodančius, kad
legaliai buvo išvežamos namų
ūkio skystosios fekalijos.
Būtina priminti, kad gyventojai
laikytųsi gyvūnų laikymo taisyklių. Labai dažnai gaunami skundai dėl netinkamo gyvūnų laikymo. Šias ir kitas taisykles galima

Atnaujino mobilizacijos planą
Žinant šių dienų aktualijas,
svarbu, kad šiemet atnaujintas
ir patvirtintas pagal naujus reikalavimus parengtas Klaipėdos
rajono mobilizacijos planas.
Šią ir kitą išsamią informaciją
apie civilinę saugą taip pat galima rasti Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.
Skyrelyje „Civilinė sauga“ yra
pateikiama tiek vaizdinė, tiek
filmuota medžiaga aktualiais
klausimais. Gyventojai supa-

žindinami, kaip elgtis potvynių
ar kitų stichinių nelaimių metu,
karo atveju. Taip pat piliečiai
susipažinti su Klaipėdos rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei kitais civilinės saugos specialistų organizuojamais renginiais ar veiklos
planais.
Siekiant, kad kuo daugiau rajono gyventojų susipažintų su
jiems aktualia civilinės saugos
informacija, civilinės saugos
specialistai bendradarbiauja su
rajono spauda bei seniūnijomis,
įmonėmis ir įstaigomis. Renginių
ar susitikimų metu piliečiams
dalijami informatyvūs lankstinukai bei atmintinės.

Įdomu:
Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimais uždrausta rūkyti šiose viešosiose erdvėse:
Gargždų miesto centrinėje aikštėje, Kultūros centro pastato
teritorijoje, pėsčiųjų tako dalyje prieš Kultūros centrą, Sporto
rūmų teritorijoje, miesto parko
teritorijos Senojo parko dalies
aukštutinėje terasos zonoje (be
šlaito) ir Naujojo parko dalies
aukštutinėje terasos zonos dalyje, apimančioje įrengtą vaikų
žaidimo aikštelę, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
pastato teritorijoje bei Priekulės miesto Turgaus aikštėje. Šio
draudimo nepaisymas gali užtraukti 20-50 eurų baudą.
Į Viešosios tvarkos skyrių žmonės kreipiasi ne tik įprastais
klausimais. Pavyzdžiui, kaimynai
skundžiasi dėl kurmių paplitimo,
įtardami, kad gretimo sklypo
savininkai į kaimynystę kurmius

išvaikė naudodami vibraciją
skleidžiančias priemones. Skundžiamasi ir dėl sliekų auginimo
privačiuose sklypuose, ir dėl nemalonių kvapų iš kaimynų šuns
būdos, ir dėl per anksti pradedamų ūkinių darbų – žolės ir malkų
pjovimo, ar kaimynų šuns išgąsdinto vaiko.
Gyvenamųjų namų kvartaluose
triukšmingas transporto priemones ir mechanizmus darbo dienomis leidžiama naudoti nuo 7
iki 22 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 10 iki 18 val.
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnams žiemą,
paspaudus šaltukui, tenka vaikyti automobilių vairuotojus nuo
Gargždų karjero ledo. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama
važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus
žvejų verslininkų žuvininkystės
darbus atliekančioms transporto priemonėms ir organizuojant
renginius, turint renginio organizavimui išduotą leidimą. Už
chuliganišką vairavimą ant ledo
policijos pareigūnai gali skirti
baudą nuo 290 iki 580 eurų.
Dėl kelis mėnesius nenaudojamo automobilio, palikto gyvenamųjų kiemų kvartalo automobilių
stovėjimo aikštelėje, administracinėn atsakomybėn asmenis
traukia policijos pareigūnai arba
aplinkos apsaugos įgalioti pareigūnai. Iškilus tokiai problemai
reikėtų kreiptis į Klaipėdos rajono policijos komisariatą arba
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą.
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Viešųjų pirkimų skyrius
Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 23 32, 8 656 21 646
El.p. egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt
jiems įgyvendinti reikalingi viešieji pirkimai.
Pagrindinis mūsų skyriaus uždavinys ir yra organizuoti bei vykdyti Savivaldybės administracijos viešuosius prekių, paslaugų ir
darbų pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Taip pat siekiame, kad viešiesiems pirkimams
skirtos lėšos būtų naudojamos
taupiai ir racionaliai.

Viešieji pirkimai reikalingi visoms veiklos ir idėjoms įgyvendinti
Egidijus Gedrimas,
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas
Nupirkti gatvės remonto darbus, įrenginius vaikų žaidimo
aikštelei, parengti statinio remonto techninį projektą – Viešųjų pirkimų skyrius savo veikla iš
esmės prisideda prie visų savivaldybės vykdomų projektų, nes

Per metus – 400 pirkimų
Šiemet Viešųjų pirkimų skyrius
ir toliau siekė savo veiklos efektyvumo didinimo. Iš visų savivaldybės padalinių prisiėmėme
atsakomybę už mažos vertės pirkimų vykdymą. Dėl šios priežasties per metus galėjome atlikti
didesnį skaičių viešųjų pirkimų,
t.y. parinkti daugiau tiekėjų, kurie padarė daugiau Savivaldybei
reikšmingų darbų nei per iki tol
buvusį laikotarpį.
Galima sakyti, jog skyriaus specialistai atlieka parengiamąjį darbą, kad kitų savivaldybės
skyrių darbai būtų pradėti vykdyti – parenka tiekėją su kuriuo

sudaroma sutartis paslaugai ar
prekei tiekti, darbams atlikti.
Didžiuojamės galėdami savo
darbu prisidėti prie kiekvieno savivaldybei reikšmingo projekto
vykdymo.
Šiemet buvo pradėta 400 pirkimų procedūrų, kurių metu planuota išleisti lėšų suma – 8,745
mln. eurų skaičiuojant be PVM.
2014 metais, atlikus 277 viešuosius pirkimus, buvo sutaupyta nemažai biudžeto lėšų. Skirtumas tarp pirkimams iš anksto
numatytų pinigų ir sudarytų su-

tarčių vertės - 434 tūkst. eurų.

melioracijos statinių remonto
ir priežiūros darbai, finansuojami iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto. Skaidriai atrenkami
rangovai, efektyvus lėšų įsisavinimas ir vykdomų darbų priežiūra lėmė, kad 2015 metais buvo
įvykdyta beveik 100 procentų
gautų prašymų melioracijos
defektų šalinimo darbams atlikti.
Jau renkame prašymus 2016
metų melioracijos įrenginių

defektų šalinimui.
Šiemet kvalifikuotai suteikta
pagalba Brukšvų ūkininkų asociacijai įgyvendinant ES lėšomis
remiamą projektą, kurį pabaigus
buvo įsisavinta virš 449 tūkst.
eurų ES ir valstybės biudžeto
lėšų.
Ilgametis Žemės ūkio skyriaus
vadovas Vincas Letukas šiemet
išėjo į užtarnautą poilsį, taip pat
šia galimybe pasinaudojo ir sky-

Nuo sąlygų iki rezultato
Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, organizuoja
ir vykdo prekių, paslaugų, darbų
viešuosius tarptautinius, supaprastintus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą
tvarką,
ruošia konkursų sąlygas, dokumentus, renka reikiamą medžiagą ir informaciją, dalyvauja
vykdant pirkimą. Organizuojame
pirkimų komisijos posėdžius, ti-

kriname ir analizuojame tiekėjų
teikiamus pasiūlymus.
Ruošiame pirkimo-pardavimo
sutarčių projektus ir, suderinę
juos, teikiame pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.
Rengiame ataskaitas apie įvykdytas viešojo pirkimo sutartis
pagal pateiktus atsakingų skyrių,
tarnybų, specialistų dokumentus
ir rengiame metinį pirkimų planą
pagal pateiktus skyrių, tarnybų,
specialistų duomenis, o prireikus
jį tiksliname.

Žemės ūkio skyrius
Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 22 62 , 8 655 94 812
El.p. genovaite.valauskiene@klaipedos-r.lt

Sklandžiai pavyko priimti ES
paramos ūkininkams pokyčius
Dėmesys – melioracijai, išmokoms, ūkininkų konsultacijoms
Genovaitė Valauskienė,
Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja
Šiemet keitėsi labai daug teisės aktų, nes prasidėjo naujas
finansinis laikotarpis, kuris žada
kasmet iki 2020-ųjų didėjančias
išmokas ūkininkams. Teisės aktų

pakeitimai įpareigoja ūkininkus
griežčiau vykdyti jų prisiimtus
įsipareigojimus.
Džiaugiamės, kad pasėlių deklaravimo darbai naujame KPP
2015 – 2020 m. etape vyko sėkmingai. Keitėsi taisyklės, buvo
daug naujovių, tad ir ūkininkams,
ir seniūnijų žemės ūkio specialistams buvo iššūkis įsisavinti informaciją, laiku priimti deklaracijas išmokoms gauti ir pateikti
informaciją pareiškėjams dėl jų
prisiimtų naujų įsipareigojimų.
Taip pat ūkininkai galėjo prašyti išmokų už laikomus mėsinius
galvijus bei avis, pienines karves
bei bulius, jaunųjų ūkininkų išmoką ir pirmųjų 30 ha išmoką.
Pagerėjo rajone esančių griovių
priežiūra, jie yra šienaujami, iškirsti krūmai, išvalyti 29 kilometrai griovių. Rajone yra nemažai
ūkininkų, kurie yra pateikę paraiškas pagal KPP 2007-2013 m.
„Pelno nesiekiančios investicijos
į materialųjį turtą“ melioracijos
griovių šienavimui.
Taip pat sėkmingai įvykdyti

riaus vyriausias specialistas melioratorius Petras Žąsytis. Žemės
ūkio skyriaus kolektyvas atsinaujino - konkurso būdu buvo priimta vyriausioji specialistė Aurelija
Latakienė. Skyriuje šiuo metu
dirba 6 darbuotojai.
Vienas svarbiausių 2016 metų
uždavinių - pagal baigiamą rengti projektą įgyvendinti ypatingai
didelę grėsmę visuomenės saunukelta į 27 psl.
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atkelta iš 26 psl.

Žemės ūkio skyrius
Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai.
Tel. (8 46) 45 22 62 , 8 655 94 812
El.p. genovaite.valauskiene@klaipedos-r.lt
gumui keliančios užtvankos Gvildžių kaime hidrotechninių statinių rekonstrukciją.
Taip pat svarbu užtikrinti kiek
įmanomą geresnę melioracijos
statinių būklę, įvykdyti parengtus projektus griovių remonto
darbams, bei užtikrinti tinkamą
melioracijos įrenginių priežiūrą
Daugėja ekologinių ūkių
Lyginant su ankstesniais metais, Klaipėdos rajone daugėja ūkininkaujančių ekologiškai.
Ekologinių ūkių plėtrą skatina
didesnės ES išmokos, didesnė
sertifikuotų produktų pardavimo
kaina, noras auginti ekologiškus
produktus (augalininkystė, sodi-

ninkystė, uogininkystė, daržininkystė), įvairius mėsinius bei pieninius galvijus, avis ir paukščius.
Rajone yra 43 ekologiniai ūkiai,
deklaruojama 5,045 ha žemės.
Kadangi melioracijos įrenginiai pastatyti prieš 40-50 metų,
jų nusidėvėjimas siekia 60-70
proc., daugiausiai prašymų sulaukiame dėl melioracijos sistemų gedimų. Taip pat gyventojai
teiraujasi dėl ūkininkų ūkio registravimo, laukinių gyvūnų padarytos žalos pasėliams atlyginimo,
mirus pareiškėjui - dėl paveldimų išmokų perėmimo, ūkininkų
tarpusavio nesutarimų įvairiais
klausimais ir įvairių užklausimų
pagal atskiras KPP programas

dėl paramos gavimo iš ES.
Laukuose – kanapės ir kmynai
Rajone yra įregistruota 4 274
žemės ūkio valdų, 6 700 traktorių, savaeigių mašinų ir priekabų,
3 856 ūkininkų ūkių, 43 ekologiniai ūkiai, 118 bičių šeimų laikytojų. Per metus buvo priimtos
2 806 paraiškos tiesioginėms
išmokoms gauti už deklaruotas žemės ūkio naudmenas, jos
sudaro 54 521 ha. Daugiausia
deklaruota ariamos žemės – 36
897 ha, daugiametės pievos –
16 594 ha, sodai ir kt. plotai – 1
030 ha, deklaruota ir kanapių –
49 ha, kmynų pasėlių – 10 ha.
Ūkininkai ir valdų valdytojai
Klaipėdos rajone laiko 13 602
vnt. galvijų. Iš jų – 4 625 karves,
457 arklius, 15 tūkst. 490 kiaulių, 3 587 avis, 306 ožkas, 3 714
bičių šeimų.
2015 m. Žemės ūkio skyriaus
specialistai atliko eilę viešųjų
pirkimų ir planuoja sėkmingai

įgyvendinti įvairių darbų, ar įsigyti turto (techniniai darbo projektai, drenažo rekonstrukcija) už
407 tūkst. eurų. Tame skaičiuje
Žemės ūkio ministerijos skiriama dalis sudarė beveik 354
tūkst. eurų.
Deklaruoja internetu
Lietuvos kaimo plėtros 20152020 m. programa „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ rajone
šiemet pasinaudojo 56 ūkininkai.
Pagal programą yra remiama 13
veiklų, išmokos žemdirbiams siekia nuo 45 iki 336 eurų už hektarą.
Išsamesnė informaciją apie
programą galite rasti internetiniame tinklapyje www.nma.lt,
skiltyje „Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 m. programa“.
Svarbu, kad daugelį dokumentų
ūkininkai jau gali užpildyti ir pateikti internetu.
Prisijungus prie Elektroninių
valdžios vartų galima pateikti

prašymą ir pridėti dokumentus
Ūkininko ūkio įregistravimui, išregistravimui, duomenų keitimui,
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų, jų priekabų registravimui, duomenų keitimui, išregistravimui, technikinei apžiūrai.
Taip pat galima pateikti elektronines paraiškas tiesioginėms
išmokoms paramai už žemės
ūkio naudmenų ir kitus plotus.
Pareiškėjas nuo paraiškų teikimo pradžios gali jungtis prie
PPIS (http://paseliai.vic.lt) ir pats
užpildyti (subraižyti deklaruojamus laukus) šių taisyklių paraiškos elektroninę formą, įvesti nurodytus elektroninius paraiškos
duomenis bei juos patvirtinti.
Prieiga prie pareiškėjo PPIS paskyros sukuriama pateikus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centrui prašymą (nurodant valdos numerį, kontaktinius
duomenis) adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius)
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AGLUONĖNŲ SENIŪNIJA
Priekulės g. 4, Agluonėnai, LT-96252, Klaipėdos rajonas
Tel. (8 46) 442 334, mob. 8 612 46 265,
El. p. laima.tuciene@klaipedos-r.lt

Agluonėnuose – dėmesys istorijai, etnokultūrai,
turizmui ir darnios su gamta aplinkos kūrimui
sukūrė ne tik įžiebta eglė, bet ir
akcijos ,,Spindintis kalėdinis sodas“ metu įvairiaspalvėmis šviesomis sužibusios obelys, kurias
puošė šeimos, įstaigos, kolektyvai, verslininkai, pavieniai asmenys. Palydint metus gyventojai
kasmet tradiciškai sukviečiami į
šventinę vakaronę.

Laima TUČIENĖ,
Agluonėnų seniūnė
Agluonėnų seniūnija ir bendruomenė siekia išsaugoti Mažosios
Lietuvos ir Klaipėdos krašto istoriją, etnokultūrą, tradicijas,
papročius ir amatus, puoselėti
kaimo turizmą, kurti švarią ir
saugią, su gamta darnią aplinką.
Agluonėnų seniūnijai 2015-ieji
buvo gana sėkmingi. Atšventėme Agluonėnų jubiliejų, įvykdėme suplanuotus projektus, seniūnijos reikmėms galėjome skirti
šiek tiek daugiau biudžeto lėšų,
o naujų sumanymų ir įkvėpimo
tęsti tradicijas taip pat pakanka.
Šiemet lapkritį seniūnijoje buvo
registruoti 1 245 gyventojai.
Savo gyvenamąją vietą naujai
deklaravo 70 gyventojų. Per 10
mėnesių seniūnijoje pasaulį išvydo 13 naujagimių - 9 mergaitės
ir 4 berniukai. Dvi mergaitės pavadintos Justės vardu.
Seniūnijoje gyvena 181 pensininkas, 134 šeimos (arba 232
asmenys) gauna socialines pašalpas.
Agluonėnų pagrindinėje mokykloje mokosi 93 vaikai, lopšelį –
darželį ,,Nykštukas“ lanko 65, iš
kurių apie 30 procentų – iš aplinkinių kaimų.
Daugiausiai lėšų - keliams
Šiemet seniūnijos biudžetą sudarė 132 tūkst. 332 eurai, tai
šiek tiek daugiau nei pernai. Iš
Kelių plėtros programos vietinių
kelių priežiūrai skirta 37 tūkst.
527 eurai. Daugiausia lėšų panaudota kelių priežiūrai – asfal-

to išdaužų remontui, žvyravimui,
šaligatvių remontui, kelio ženklų
įrengimui, pralaidų tvarkymui,
greideriavimui. Papildomi 44
193 eurai šiemet dar skirti kelio
Agluonėnai – Vanagai remontui.
Viešajam ūkiui prižiūrėti - gatvių, žaliųjų plotų tvarkymui,
medžių genėjimui, skirta 4 291
eurų. Gatvių apšvietimui ir elektros ūkio priežiūrai skirta 4 055
eurai. Jų nepakanka, todėl nakties metu apšvietimas kol kas
išjungiamas.
Kapinių priežiūrai skirta 2 290
eurų, iš kurių 2 000 eurų skirti
vandens gręžinio įrengimui Vanagų kapinėse. Metų pabaigoje
Klaipėdos rajono savivaldybės
Taryba 4 200 eurų skyrė seniūnijos naujo sodo traktoriuko įsigijimui.
2015 metais seniūnijoje įgyvendintas svarbus projektas - „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
tinklų statyba“.
Remontuojami šaligatviai Aukštujų gatvėje Agluonėnuose, atnaujinta J.Genio vėjo malūno
detalių ekspozicija Lietuvininkų
ąžuolyne, atnaujintos J. Lankučio
viešosios bibliotekos Agluonėnų
filialo patalpos.
Agluonėnų seniūnija perduota
Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijai. Nuo rugsėjo
kultūros namų patalpose pamaldos vyksta kiekvieną paskutinį
mėnesio šeštadienį.
Pažymint Agluonėnų 475-ąsias
metines, parke šalia aukuro kalno, pastatytas atminimo obeliskas, skirtas garbingam istori-

niam jubiliejui įamžinti.
Surengta šventė senjorams
,,Vieni žmonės garsūs, kiti – verti
jais būti“, kurios organizatorius
– Priekulės socialinių paslaugų
centras, partneriai – seniūnija,
bendruomenė, pagrindinė mokykla, vaikų lopšelis – darželis,
Priekulės kultūros centro Agluonėnų skyrius.
Planuoja kasdienius darbus
2016 metais, kaip ir kasmet,
daugiausia lėšų bus skiriama
vietinės reikšmės kelių (planuojame atnaujinti šaligatvius
Mokyklos gatvėje) remontui ir
priežiūrai, viešojo ūkio priežiūrai, gatvių apšvietimui. Ir toliau
bus tvarkomos neveikiančios
kapinaitės, remontuojami vartai, tvoros, pjaunama žolė, genimi medžiai. Tikimės rasti lėšų ir
būdų amūrais įžuvinti Agluonos
tvenkinį, kuris baigia užželti žolėmis, toliau tvarkyti jo pakrantes.
Sausio mėnesį tradiciškai bus
įteikiama XX-oji Agluonėnų seniūnijos rašytojos I. Simonaitytės premija.
Per metus planuojame surengti Užgavėnes, Vasario 16-osios,
Kovo 11-osios paminėjimus,
Sodo šventę, Kaimynų dieną,
Jonines, akciją ,,Spindintis kalėdinis sodas“, Eglutės įžiebimo
šventę, Kalėdinė vakaronę. Be
abejo, vyks klojimo teatro pasirodymai, kiti renginiai.
Bendruomenės projektai didžiuliai
Asociacija Klaipėdos rajono
Agluonėnų seniūnijos bendruo-

menė – vienintelė bendruomenė,
veikianti seniūnijos teritorijoje,
skaičiuoja jau vienuoliktus metus. Bendruomenės pirmininkė
- Alina Žilienė. Bendruomenės
dėka Agluonėnuose buvo įrengta krepšinio aikštelė su dirbtine
danga. Taip pat įgyvendintas
projektas ,,Kultūros ir turizmo
infrastruktūros kūrimas Agluonėnų apylinkėse, panaudojant
Mažosios Lietuvos kultūros paveldą“. Pastatyti 4 informaciniai stendai prie lankytinų vietų
– parke šalia Lietuvininkų ąžuolyno, prie Agluonėnų kapinaičių,
etnografinės sodybos ir Vanagų bažnyčios. Bendruomenės
vykdyto projekto ,,Kultūros namai – seniūnijos gyventojams“
dėka sutvarkytas Kultūros namų
pastato stogas, suremontuoti
tualetai, pakeistos durys, įsigyti stalai, kėdės, rūbų pakabos.
Svarbūs ir projektai ,,Gimtojo
krašto tradicijas ir papročius
saugome ir kuriame patys“ (surengti 2 seminarai Agluonėnuose ir Punske), „Viešosios erdvės
prie Agluonėnų seniūnijos bendruomenės namų sutvarkymas“
(įrengti takeliai, suoliukai, dviračių stovai), ,,Agluonėnų sodas
– poilsiui ir laisvalaikiui“ (įrengta
vaikų žaidimų, smėlio tinklinio,
petankės aikštelės, rampa riedlentininkams, takeliai, apšvietimas, pastatyta scena, prekyvietė su šaškių-šachmatų lentomis,
pasodinta 60 lietuviškų veislių
obelaičių).
Praėjusiais metais sutvarkius
obelų sodą jame žiemos pasaką

Kuria vienydamiesi
Agluonėnų seniūnija ir bendruomenė siekia išsaugoti Mažosios
Lietuvos ir Klaipėdos krašto istoriją, etnokultūrą, tradicijas,
papročius ir amatus, puoselėti
kaimo turizmą, kurti, švarią ir
saugią, su gamta darnią aplinką. Nedaug likę tikrųjų vietinių
gyventojų, turinčių savitą šio
krašto gyventojų būdą, tačiau
pradėtus darbus tęsia, istoriją
ir kultūrą saugo, puoselėja ir toliau kuria žmonės, atvykę iš kitų
Lietuvos kampelių ir jau spėję
įleisti gilias šaknis Agluonėnuose. Tik gerų ir iniciatyvių žmonių,
kuriems rūpi šio krašto istorija,
kultūra, tradicijų puoselėjimas,
dėka, padaromi dideli darbai.
Organizuojant renginius, šventes, akcijas, talkas visada stengiamasi įtraukti visas Agluonėnuose esančias įstaigas, įmones,
organizacijas: mokyklą, darželį,
biblioteką, etnografinę sodybą,
ambulatoriją, sporto klubą, jaunimo studiją, kultūros įstaigas,
verslininkus, Vanagų evangelikų
liuteronų ir Veiviržėnų Šv. Apaštalo evangelisto Mato katalikų
parapijų bendruomenes. Tokia
veikla suvienija gyventojus.
Mažosios Lietuvos regionas
visuomet pasižymėjo savita
kultūra. Net ir mūsų dienomis
etnokultūrinis paveldas Agluonėnų seniūnijoje puoselėjamas
švenčiant tradicinius kasmetinius etnografinius renginius:
Užgavėnes, Jonines, Advento
popietes, Amatų dienas ir kt.
Pastaruosius metus daugelis
renginių organizuojami Agluonėnų etnografinėje sodyboje, jų
pavadinimuose ir visoje šventės
koncepcijoje pabrėžiant tradicinę vietovę ,,Lietuvininko kieme“:
,,Lietuvininko kieme. Joninės“,
,,Alasas lietuvininko kieme“.
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DAUPARŲ - KVIETINIŲ SENIŪNIJA
Žemaitės g.10, LT-96121 Gargždai.
Tel. (8 46) 46 62 90, 8 673 28 980,
El. p. judita.cekuoliene@klaipedos-r.lt

Seniūnijos vadovų kaita nemažino aktyvių
bendruomenių entuziazmo veikti

Judita ČEKUOLIENĖ,
Seniūnė

rinkęs Vytautas Tirevičius.

Dauparų - Kvietinių seniūnijoje
gyvena 3 233 Klaipėdos rajono
gyventojai. Įdomu, kad mūsų seniūnijoje vyrų gyvena 133 daugiau nei moterų. Seniūnijoje registruota daugiau 1 550 moterų
ir 1 683 vyrų.
Per 10 šių metų mėnesių gimė
31 vaikas - 14 berniukų ir 17
mergaičių. Registruoti 338 nauji
gyventojai. Socialines pašalpas
gauna 70 gyventojų.
Seniūnijos plotas - 92,3 km2, jai
priklauso 22 kaimai.
Dauparų−Kvietinių
seniūnija
ypatinga savo geografine padėtimi, nes yra išsidėsčiusi aplink
Gargždus, netoli Klaipėda. Dauparai, Gobergiškė, Jonušai, Šlapšilė yra ypatingai geroje situacijoje susisiekimo, infrastruktūros
atžvilgiu. Būtent šitose vietovėse akivaizdi plėtra − daugėja
naujakurių, vyksta komercinės
paskirties statyba, daugėja gyventojų.

Atnaujino inventorių
Seniūnijos kolektyvas vykdo seniūnijai priklausančias ūkinės,
kultūrinės ir socialinės paskirties
funkcijas.
Prioritetiniai seniūnijos kolektyvo darbai – kelių priežiūra, senųjų kapinių tvarkymas, seniūnijos
ūkio priemonių atnaujinimas.
Pradėjus dirbti, teko aprūpinti darbuotojus būtiniausiomis
priemonėmis: kirviais, pjūklais,
grėbliais. Suremontavome ir seniūnijos darbuotojų kabinetus,
atnaujinome kai kuriuos baldus.
Lėšų šioms reikmėms patenkinti
užteko iš sutaupytų lėšų. 2016
m. yra suplanuota įsigyti žoliapjovę, krūmapjovę, specialius rūbus. Seniūnijai labai reikėtų naujo automobilio, apie tai prašymu
pranešėme ir Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijai. Viliamės, kad planuojant kitų metų
biudžetą šiam tikslui bus skirta
lėšų.

Keitėsi vadovai
Šiemet keitėsi Dauparų-Kvietinių seniūnijos vadovas. Po savivaldos rinkimų pareigas palikus seniūnei Aušrai Norvilienei,
kaimiška teritorija buvo laikinai
priskirta Gargždų miestui. Įvykus
konkursui, Dauparų–Kvietinių seniūne buvau išrinkta aš, Judita
Čekuolienė.
Prašymus seniūno vietai užimti
buvo pateikę 16 asmenų, reikalavimus atitiko 4 iš jų, o į atranką atvyko trys kandidatai.
Metų pabaigoje mano pavaduotoju, po Savivaldybės skelbto
konkurso, tapo daugiausiai balsų
Atrankos komisijos posėdyje su-

Tvarkė kapines
Šiemet Dauparų-Kvietinių seniūnijos biudžetas siekė apie
160 tūkst. 555 eurus.
Gatvių bei žaliųjų plotų tvarkymui skirta daugiau nei 27 tūkst.
eurų, gatvių apšvietimui - 8
109 eurai, seniūnijos valdymui
ir darbo organizavimui – apie
52 tūkst. eurų, vietinės reikšmės
kelių ir gatvių remontui bei priežiūrai skirta 37 tūkst. 527 eurai.
Kelių priežiūrai 2015 metais iš
savivaldybės biudžeto skyrėme
13 tūkst. 380 eurų, iš kelių priežiūros programos – 37 tūkst.
527 eurus.
Šiemet prieš lapkričio 1-ąją su

Tarybos narėmis Regina Kernagiene ir Andžela Šakiniene,
kartu su su savo šeimų nariais,
artimaisiais, ūkininkais ir medžiotojais tvarkėme Šlapšilės II
ir Šakinių kapines. Iškirsti menkaverčiai krūmai, ištemptos šakos, kitos šiukšlės, sutvarkyta
visa kapinių aplinka, perdažyti
kai kurie kryžiai.
Sieksiu sutvarkyti visas neveikiančias seniūnijos kapines. Iš
15 senųjų kapinių tik 3 šiuo metu
yra patenkinamos būklės.
Apdovanojimai – jaunimui
Dauparų−Kvietinių seniūnijoje
šiuo metu veikia penkios aktyvios bendruomenės, buriančios
žmones į talkas, šventes, padedančios spręsti aktualias vietos
problemas. Veikiančios bendruomenės - Kvietinių bendruomenės
centras, asociacija „Dauparų
bendruomenė“, kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“,
Gribžinių bendruomenė, asociacija „Jonušų kaimo bendruomenė“.
Dauparuose aktyviai veikia Dauparų mamyčių klubas, mamytės
leidžia bendruomenės laikraštį
„Dauparų žinios“, aktyviai veikia
jaunimo klubas „Strategai“, atidaryta Atvira jaunimo erdvė.
Dauparų jaunimo klubas „Strategai“ šiemet patys sutvarkė
Dauparų futbolo bei tinklinio
aikštę. Buvo nupjauta ir sugrėbta žolė po medžiais, surinktos
šiukšlės. Vykdydami projektą
„Atgaiva kūnui, protui ir sielai“
„strategai“ į Dauparus pasikvietė lektorių, „Gyvenimo Guru“ įkūrėją Paulių Naujoką, kuris vedė
paskaitą „Drąsiai įveik viešo kalbėjimo baimę“.

Metų pabaigoje Veiviržėnuose
vykusiuose „Auksinės lemputės
apdovanojimuose“ šiemet naujai
įsikūrusi Dauparų atvira jaunimo
erdvė pažymėta už ryškų startą.
Vienas iš jų įgyvendintų projektų
„Atgaiva kūnui, protui ir sielai“
(vadovės Guoda Steigvilaitė ir
Greta Užpurvytė) pelnė sumaniausio ir išradingiausio projekto
auksinę lemputę.
Dauparų jaunimo klubas „Strategai“ per metus įgyvendino du
jaunimo veiklos projektus. Su
„Erazmus+“ programa net 18
atstovų dalyvavo tarptautiniame
projekte Ispanijoje, o dabar jaunuoliai rengia projektą su bendraamžiais iš Suomijos .
Į naudą – bendruomenių projektai
Dauparų kaimo bendruomenė didžiuojasi sveikatingumo ir
grožio oaze Klaipėdos rajone.
Už 28 tūkst. 219 eurų paramą
asociacija „Dauparų bendruomenė“ įgyvendino projektą pagal
„Leader“ programą, kurio vienas
iš tikslų buvo įrengti sveikatos
reabilitacijos kabinetą su visa
reikiama įranga. Iš projekto lėšų
buvo ne tik suremontuotos patalpos, bet ir įsigytas masažo
stalas, šviesos terapijos prietaisas „Bioptron“, masažuoklis, jogos kilimėliai.
Dauparų mini SPA centre atliekami masažai, galima pasinaudoti šviesos terapijos paslauga,
termomasažine lova. Kabineto
paslaugos vis populiarėja. Kiekvieną savaitę Dauparuose taip
pat vyksta įvairūs sporto užsiėmimai.
Bendruomenės „Smilgynai ir
kaimynai“ nariai iki šiol džiaugiasi, kad pagal„Leader“ progra-

mą ėmėsi įgyvendinti projektą
„Septynių kaimų gyventojų gebėjimų ugdymas ekonominio gyvenimo įvairinimui“. Pasinaudojus 28 tūkst. 548 eurų parama,
bendruomenė skatina gyventojų
meninę saviraišką, stiprina molio apdirbimo gebėjimus ir siuvimo bei siuvinėjimo įgūdžius.
Suremontuotose patalpose užsiėmimai vysta iki šiol, organizuojamos tradicinės šventės, sporto
turnyrai, priimami užsakymai iš
gyventojų.
Kvietinių bendruomenės centras
tęsia veiklas prieš porą metų
atidarytuose
Bendruomenės
namuose. Už bemaž 145 tūkst.
eurų pagal „Leader” paramos
programą atnaujintame pastate
repetuoja saviveiklos kolektyvai,
renkasi jaunimas, sportuojama,
švenčiamos šventės, rengiami
susitikimai.
Gribžinių bendruomenė taip pat
vienija vietinius gyventojus bendrystei. Surengtas Advento vakaras, Grybų šventė, eismo saugumui priminti skirti renginiai.
Šiemet prie Klaipėdos rajono ir
seniūnijos bendruomenių būrio
prisijungė naujai įsteigta Jonušų
kaimo bendruomenė.
Papildoma informacija:
Seniūnijos teritorijoje yra 22
kaimai: Alksnių, Antkalnių, Cirulių, Dauparų, Eglynų, Genaičių,
Gobergiškės, Gribžinių, Jonušų,
Kuliškių, Kvietinių, Laugalių, Lėbartų, Saulažolių, Sėlenų, Sėlenėlių, Smilgynų, Šakinių, Šatrių,
Šlapšilės, Vaitelių ir Žvirblių.
Seniūnijoje veikia Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyrius ir Kvietinių mokykla-darželis, Gargždų kultūros
skyriaus Dauparų ir Kvietinių
skyriai, Gargždų PSPC Dauparų
medicinos punktas.
Didžiausios verslo įmonės –
uždarosios akcinės bendrovės
„Vlantana“ ir „Litimbera“.
Tradicinės seniūnijos šventės
- Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena
Kvietiniuose, sporto šventė Dauparuose.
Seniūnija yra suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Dauparų, Gribžinių,
Gobergiškės, Kvietinių, Saulažolių, Smilgynų.
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DOVILŲ SENIŪNIJA
Minijos g. Nr. 2, Dovilų mst, Klaipėdos rajonas
Tel. (8 46) 44 41 46, mob. 8 612 46269,
El. p. nijole.ilginiene@klaipedos-r.lt

Doviliškiai tvarko, kuria ir švenčia
bendradarbiaudami
evangelikų liuteronų bažnyčia,
Dovilų piliakalnis.
Seniūnijoje įsikūrusios 7 bendruomenės: Dovilų, Šiūparių, Gedminų, Šernų-Ketvergių, Birbiančių, Kisinių ir Medsėdžių.
Pagyvenusių žmonių klubas:
„Sidabrinė gija“.
Sporto klubai:
„Žemaičiai“ Šiūpariuose, „Dovilai“ - Doviluose, „Nika“ – Ketvergiuose.

Nijolė ILGINIENĖ,
Seniūnė
Dovilų seniūnija – auganti bendruomenė, kuri nuolat pasipildo
naujais gyventojais, čia auga
daugiau nei tūkstantis vaikų ir
jaunimo. Seniūnijoje gyvena 5
074 žmonės, 377 iš jų gyvenamąją vietą mūsų seniūnijoje deklaravo šiemet.
Seniūnijoje gyvena 452 vaikai
iki 7 metų, 529 vaikai nuo septynerių iki 16 metų, dar 122 jaunuoliai nuo 16 iki 18 metų.
Seniūnijoje gyvenamąją vietą
yra deklaravę 518 pensininkų.
Socialine pašalpas gauna 51
šeima.
Viešose teritorijose - talkos
Džiaugiamės seniūnijoje dirbančiomis veikliomis bendruomenėmis. Šiemet Dovilų bendruomenė
sutvarkė visuomenės poreikiams
skirtą teritoriją Parko gatvėje
Doviluose, o Šiūparių bendruomenė įkūrė bendruomenės siuvimo dirbtuves ir kirpyklą, sutvarkyti Šiūparių bendruomenės
namai.
Šiūpariškiai džiaugiasi ir rekonstruotu šaligatviu Mokyklos
gatvėje.
Šiemet seniūnija rūpinosi apšvietimo įrengimu visuomenės
poreikiams skirtoje teritorijoje
Parko
gatvėje
Doviluose, sutvarkėme prieigą
prie Dovilų piliakalnio. Ištisinė
asfalto danga paklota Naujosios
ir Lašupio gatvių atkarpose Doviluose. Sutvarkėme ir aptvėrėme ir Grikšų bei Gedminų kaimų

senąsias kapines. Parengtas Ketvergių gyvenvietės gatvių apšvietimo techninis projektas.
2015 metais seniūnijai skirtas
198 tūkst. 449 eurų biudžetas.
Kelių priežiūrai seniūnija galėjo
skirti 74 tūkst. eurų, aplinkos
tvarkymui, žaliems plotams prižiūrėti - 78 tūkst. eurų.
Už 4 000 eurų įsigijome žolės
pjovimo traktoriuką. Iš Vietos
bendruomenių tarybos lėšų, už 3
400 eurų, įsigijome 9 lauko vazonus, 4 lauko suoliukus, 4 šiukšliadėžes.
Kitąmet ketiname aptverti ir
sutvarkyti Dovilų ir Gelžinių senąsias kapinaites, vėl surengti
įspūdingą Valstybės (Mindaugo
karūnavimo) dieną, tęsti piliakalnio tvarkymo darbus, toliau
tvarkyti Parko gatvėje esančią
visuomenės poreikiams skirtą
teritoriją, sutvarkyti erdvę prie
Lašupio upelio.
Laukia renovacijos
Ypač džiaugiamės tuo, kad
Klaipėdos rajono savivaldybės
Taryba kitąmet nusprendė skirti lėšas Dovilų etninės kultūros
centro kapitaliniam remontui.
Svarbu, kad pradėtos tvarkyti
karjerų teritorijos, planuojama
jas pritaikyti poilsiui, pramogoms ir turizmui.
Viena svarbiausių ir labiausiai
pavykusių švenčių Dovilų seniūnijoje šiemet buvo Valstybės
- Mindaugo karūnavimo diena,
kurią iškilmingai ir smagiai šventėme Doviluose. Ta proga Dovilų centre pastatyta Mindaugo
skulptūra iš smėlio. Džiugu, kad

Karaliaus Mindaugo skulptūra iki
šiol puošia Dovilus.
Doviliškiai taip pat gerai įvertino projektą „Etnodovilai. Nuo
tradicijos iki tautiškumo“, atminimo vakarą V. Majorui, M. Reisgiui Jurgių kaime, Dagos šventę,
Šviesos dieną, Šeimų šventę.

Įdomu:

Dovilų seniūnijos plotas – 12
173 ha, Seniūnijos teritorijoje
yra 31 gyvenamoji vietovė: Dovilų mst., Baičių k., Birbinčių k.,
Dumpių k., Galčių k., Gedminų k.,
Gelžinių k., Grambaviškių k., Grikšų k., Jurgių k., Jurjonų k., Kalvių
k., Kaspariškių k., Ketvergių k.,
Kisinių k., Kiškėnų k., Kulių k.,
Laistų k., Lėbautų k., Lyverių k.,
Margių k., Medsėdžių k., Piktožių
k., Rimkų k., Ruslių k., Stučių k.,
Šernų k., Šiūparių k., Šnaukštų k.,
Švepelių k. ir Toleikių k..
Seniūnijos teritorijoje yra 19
sodų bendrijų: “Aisė“ - Šiūparių k.; „Agluona“ - Šnaukštų k.;
„Ąžuolynas“, „Kiškėnai“, „Putinas“, „Smiltelė“, „Šatrija“, „Viltis“,
„Upelio vingis“, „Tolupis“ – Kiškėnų k.; „Dobilas“, „Laisvė“, „Obelėlė“, „Žilvitis“ – Kulių k.; „Klevas“
– Grambaviškių k.; „Pušelė“, „Veteranas“ – Kisinių k.; „Skinija“ –
Lyverių k.; „Spengiai“ – Kaspariškių k..
Istoriniai duomenys: Dovilų
miestelis – Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos centras,
įsikūręs dešiniajame Minijos
krante. Netoliese esantis piliakalnis, vadinamas Pelutės kalnu, Auškalniu, Gedminų pilimi ir
kitais vardais (datuojamas pir-

muoju tūkstantmečiu – XII a.),
rodo, jog čia žmonių gyventa iš
seno. Pasak kai kurių autorių,
ant piliakalnio stovėjusią pilį kryžiuočiai puolė 1304 m.. Šio fakto
patikimais šaltiniais patvirtinti negalima, be to, tai negalėjo
įvykti ir dėl pasikeitusių politinių
aplinkybių. Jau XIII a. viduryje,
kai Livonijos ordinas užėmė Baltijos pajūrį, Dovilai atsidūrė jų
valdžioje (vok. Dowillen), vėliau
priklausė Vokiečių ordinui, Prūsijos valstybei, Lietuvai atiteko tik
1923 m.. Iki XIX a. apie Dovilus
išliko mažai duomenų. Spėjama,
kad vietovardis galėjo atsirasti
iš asmenvardžio – Dovilas. XVIII
a. pirmojoje pusėje bandymas
Doviluose pastatyti evangelikų
liuteronų bažnyčią buvo nesėkmingas. Dovilų parapija įsteigta
tik 1854 m., o per metus pastatyta bažnyčia pašventinta 1862
m. rugsėjo 18 d.. Mažosios Lietuvos bažnyčių tyrinėtojas Albertas Juška mano, kad Dovilai buvo
tipiška lietuvininkų parapija,
niekad neatsisakiusi savo tėvų
kalbos, papročių bei tradicijų.
Vokietininkai net skundęsi, kad jų
tautiečiai lietuvėja. Bene labiausiai Dovilų parapija nukentėjo
Antrojo pasaulinio karo ir sovietinės valdžios metais. Tik vietos
gyventojų ryžto ir pasišventimo
dėka jų bendruomenė buvo oficialiai įregistruota, o nuniokoti
senieji namai atstatyti ir atšventinti 1995m. gegužės 28 d., jau
atkūrus Lietuvos valstybę.
Lankytinos vietos: Kisinių kaimo etnografinės kapinės, Dovilų

DOVILŲ HERBAS patvirtintas
Lietuvos Respublikos dekretu
2009 m. kovo 23d. Nr.1K-1750
Svarstant Dovilų herbo idėjas,
vietos atstovai siūlė simbolių,
susijusių su mokslu, švietimu,
senosiomis vietos tradicijomis.
Galiausiai apsistota prie ypač
reikšmingo šio krašto materialinės kultūros palikimo – krikšto, nors jų Dovilų apylinkėse iki
mūsų dienų ir nebeliko. Krikštai,
krikšteliai, krikštužėliai priklauso smulkiajai architektūrai ir yra
vieni iš rečiausių materialinės
kultūros paminklų, būdingų Klaipėdos kraštui ir apskritai Mažajai Lietuvai. Manoma, kad krikštai atsirado XV a..
Dovilų herbui panaudota mūsų
krašte mėgstama žalia spalva ir
auksas. Žalias skydo laukas pažymi herbo figūros krikšto aplinką (gamtą), taip pat laisvę ir viltį,
auksas – vietos žmonių dorumą,
jų dvasios turtingumą, o pats
krikštas – pagarbą senosioms
krašto tradicijoms.
Dovilų herbo etaloną sukūrė
dailininkas Arvydas Každailis.
Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2009 m. vasario 5
d.(Komisijos posėdžio protokolas
Nr.391).
Herbo aprašymas: Žaliame lauke auksinis krikštas.
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ENDRIEJAVO SENIŪNIJA
Mokyklos g. 3, LT- 96301 Endriejavas.
Tel. (8 46) 44 52 86, 8 612 46 258.
El. p. laimute.sunokiene@klaipedos-r.lt

Kutinio audimas suvienijo kaimą
ir tapo rekordiniu
nio aukščiausioje lygoje užėmė
1-ąją vietą, o futbolininkai Klaipėdos rajono Mažųjų miestelių
turnyre taip pat iškovojo 1-ąją
vietą.
Smagu, kad turime ir savo ilgaamžį.
Endriejave
gyvena
100-metis Vaclovas Jakutis.

Įdomu:

Laimutė ŠUNOKIENĖ,
Seniūnė
Endriejavo seniūnijoje savo gyvenamąją vietą yra deklaravę
1 680 žmonių, tačiau manome,
kad faktiškai čia gyvena apie 1
750 gyventojų.
Per 10 šių metų mėnesių seniūnijoje gimė 16 vaikų - 10 berniukų ir 6 mergaitės. Tėveliai jiems
davė šiuo vardus: Julius, Gustas,
Adomas, Vaidas, Domantas,
Ignas, Donatas, Kajus, Kamila,
Maja, Erika, Nelija, Reda, Oskaras, Nojus, Aurėja.
Naujai gyvenamąją vietą deklaravo 49 gyventojai.
Seniūnijoje gyvena ir mokosi
128 moksleiviai, ikimokyklinukų
ir priešmokyklinukų – 43. Socialines pašalpas gauna 60 šeimų.
Šventė įkurtuves
Svarbiausias 2015 metų Endriejavo seniūnijos projektas - suremontuotas klebonijos pastatas,
kuriame įrengtas Endriejavo
parapijos pagyvenusių žmonių
globos dienos centras, pradėjęs
savo veiklą gruodžio 1-ąją.
Šiemet seniūnijos biudžetas
siekė 165 tūkst. 189 eurus. Lyginant su praėjusiais metais,
lėšų buvo skirta truputį daugiau.
Daugiausiai pinigų išleista žaliųjų plotų bei gatvių priežiūrai,
kelių žvyravimui ir greideriavimui, šaligatviui miestelio centre
remontuoti.
Seniūnijos keliams tvarkyti iš
savivaldybės biudžeto skirta 11
tūkst. 774 eurai, iš kelių priežiūros programos – 30 tūkst. 175
eurai. Aplinkos tvarkymui, žaliųjų
plotų priežiūrai skirta 28 tūkst.
eurų.

2015 metais Endriejavo seniūnija įsigijo 5 metalinius lauko suolus ir 1 žoliapjovę – krūmapjovę.
Išasfaltavo paskutinę gatvę
Svarbu, kad šiemet buvo atnaujinta kelio asfalto danga Kalno
ir Žaliojoje gatvėse Endriejave, pažvyruoti seniūnijos keliai,

tuota paskutinė neasfaltuota Endriejavo miestelio gatvė,
įrengtas šaligatvis, atnaujintas
apšvietimas.
Kartu su bendruomene, 2015
metais seniūnija įamžino ,,Atgimimo“ parko pavadinimą ant
paminklinio akmens.
Kitais metais planuojame baigti šaligatvio atnaujinimo darbus

nuoja įgyvendinti „Atgimimo“
parko apšvietimo projektą.
Užregistravo rekordą
Džiaugiamės šiemet vykusia
Endriejavo miestelio 235 metų
jubiliejaus švente, kurios metu
vyko endriejaviškių nuausto rekordinio 235 metrų kutinio, nesenai užregistruoto Lietuvos rekordų registre, pristatymas. Per

perklotas šaligatvis vienoje Endriejavo miestelio skvero pusėje.
Senosiose kapinėse nutiestas
skaldos pagrindo takas. O metų
pabaigoje baigti Ąžuolų gatvės
rekostrukcijos darbai: išasfal-

miestelio skvere, tęsti asfalto
dangos atnaujinimą Kalno ir Žaliojoje gatvėse, Endriejave ir Žadeikiuose pastatyti naujas skelbimų lentas.
Endriejavo bendruomenė pla-

šventę taip pat atidaryta Laimos
Žemeikienės foto paroda ,,Į širdį
pro rakto skylutę“.
Didžiuojamės, kad Endriejavo
sporto klubo ,,Stumbras“ krepšininkai Klaipėdos rajono krepši-

Endriejavo seniūnijos plotas apie 136 kv.km. Seniūnijai priklauso 26 kaimai: Paežerio k.,
Rudgalviai, Pyktiškės k., Auksoro
k., Stančaičių k., Sausių k., Lelėnų
k., Šlepštikų k., Raukų k., Patyrio
k., Klibių k., Žemgulių k., Antkopčio k., Tickinų k., Šilėnų k., Toliotų
k., Kapstatų k., Žadeikių k., Ablingos k., Žvaginių k., Pažvelsio k.,
Laigių k., Ližių k., Dausynų k., Kačių k., Kintrimų k. Seniūnijos centras- Endriejavo miestelis.
Veikla, įstaigos, įmonės:
Seniūnijoje veikia Endriejavo
pagrindinė mokykla, vaikų darželis, paštas, 2 Veiviržėnų kultūros centro skyriai (Endriejavo ir
Žadeikių), 2 pirminės sveikatos
priežiūros kabinetai, 2 J. Lankučio viešosios bibliotekos skyriai
(Endriejavo ir Žadeikių).
Svarbiausios verslo įmonės UAB „Sungina“ (parduotuvė),
UAB „Marsila“ (parduotuvė)
– Endriejave, UAB ,,Autodiga“
(transporto įmonė) – Pyktiškės
kaime, UAB „Žaliamatis“ ( medžio apdirbimo įmonė) Žadeikių
kaime, VĮ ,,Automagistralė“, R.
Kuprevičiaus ind. įmonė (staliaus
darbai), A. Einikio ind. įmonė –
(medžio apdirbimo įmonė) – Pyktiškės kaime.
Veikiančios bendruomenės: Endriejavo seniūnijoje veikia dvi
bendruomenės - Endriejavo ir
Žadeikių.
Svarbiausios lankytinos vietos:
Žvaginių piliakalnis, Ablingos
Lurdas, Kapstato ežeras.
Nauji objektai: ,,Atgimimo“
parkas, atsinaujinusi Endriejavo bažnyčia, bažnyčios bokštas,
atstatyti istoriniai šventoriaus
vartai, nauja varpinė.
Tradicinės seniūnijos šventės:
Rasos šventė - ,,Saulės ratu“ per
Jonines, Ožio dienos šventė –
lapkritį.
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GARGŽDŲ SENIŪNIJA
Žemaitės g. 10, LT-96121 Gargždai
Tel. (8 46) 46 62 22, mob. tel. 8 686 35 586,
El. p. gargzdu.sen@klaipedos-r.lt

Augančiame mieste netrumpėja atliktų darbų
ir rūpesčių sąrašas

Saulius BAKŠINSKIS,
Gargždų seniūnas
Gargždų seniūnijoje šiuo metu
gyvena 15 851 gyventojas, iš jų
- 7 489 vyrai ir 8 362 moterys.
Iki lapkričio naujai gyvenamąją
vietą Gargžduose deklaravo 708
gyventojai. Socialines pašalpas
gauna 1 227 piliečiai. Gargžduose registruotos 306 įmonės. Seniūnijos plotas - 9,43 km².
Seniūnijoje dirba 11 darbuotojų.
Gargždai yra vienas iš trijų Lietuvos miestų, kuriuose gyventojų
nemažėja, o nuosekliai daugėja.
Gargždų patrauklumas siejamas
su verslo plėtra ir darbo vietomis jauniems specialistams.
Miesto plėtrai įtakos turi ir tai,
kad Gargždai yra įsikūrę netoli
Klaipėdos, o ten – darbo vietų
šaltinis Klaipėdos uostas. Miesto pakraščiu einanti automagistralė Kaunas – Klaipėda, padeda
gyventojams greitai nuvykti į
Klaipėdą, todėl ne vienas perka namus Gargžduose, o dirba
Klaipėdoje. Gargžduose yra įsikūrusios ir pakankamai didelės
įmonės, pavyzdžiui, „LOTOS Geonafta“, „Mars Lietuva“, „Hidrostatyba“ , „Litana ir Ko“, „Mida
LT“ ir kitos.
Remontuos šaligatvius
Kadangi Gargždai yra Klaipėdos rajono savivaldybės centras,
čia įsikūrusi savivaldybės, tai
yra didžiausias miestas rajone,
darbams mieste skiriamas didelis dėmesys, jiems atlikti prireikia lėšų ne tik iš seniūnijos,
bet ir iš savivaldybės biudžeto.
Gargždų seniūnija, aprėpdama
miesto ūkinį, socialinį, kultūrinį
gyvenimą yra ne tik savivaldybės

administracijos padalinys, bet ir
svarbi visos bendruomenės dalis,
daug pareigų atliekanti ir visuomeniniais pagrindais.
Reikšmingiausiais
2015-ųjų
metų darbais Gargždų seniūnijos
kolektyvas įvardijo Civilinių kapinių tvarkymą, šaligatvių J.Janonio g., Vasario 16-osios g., Kranto g., atnaujinimą ir tvarkymą,
asfaltuotas gatves.
Kitąmet seniūnija ketina įrengti

vandens surinkimo problema.
Daugelyje miesto vietų lietaus
kanalizacija yra avarinės būklės,
reikalinga esminė rekonstrukcija, kuriai atlikti prireiktų įspūdingo biudžeto. Modernizuoti ir
pakloti naują lietaus kanalizaciją
su naujomis siurblinėmis kainuotų dešimtis milijonų eurų. Žadama, kad kitąmet esamų lietaus
kanalizacijos tinklų priežiūra
turėtų pagerėti. Tam numatyta

darbo projektui parengti – 6 213
eurų, Vyturių gatvės pėsčiųjų ir
dviračių takų tiesimo darbams
pabaigti – 36 tūkst. 60 eurų,
Vyšnių gatvei rekonstruoti – 62
tūkst. 962 eurai, J. Janonio gatvės atkarpai tiesti – 49 tūkst.
247 eurai, Ramunių gatvei rekonstruoti – 38 tūkst. 828 eurai.
Iš viso šiems projektams 2014
m. buvo skirta beveik 304 tūkst.
600 eurų, o 2015 m. – per 193

naują vandens tiekimo sistemą
Laugalių civilinėse kapinėse, atnaujinti, kapitališkai sutvarkyti
miesto šaligatvius, tęsti vaikų
žaidimo aikštelių įrengimą bei
plėsti parkų, skverų, aikštelių,
pėsčiųjų takų apšvietimą.
Gargždų seniūnija šiemet savo
veiklai vystyti turėjo 650 tūkst.
185 eurų biudžetą. Iš jų 68 100
eurų išleista seniūnijos valdymui, 14 970 eurų skirta socialinėms pašalpoms išmokėti, 150
548 eurai panaudoti seniūnijai priklausančių kelių ir gatvių
remontui ir priežiūrai. Gatvių
apšvietimui Gargžduose išleista 75 tūkst. 301 euras, kapinių
tvarkymui – 23 tūkst. 170 eurų,
gatvių bei žaliųjų plotų tvarkymui – 299 tūkst. 896 eurai.

kone dvigubai daugiau lėšų nei
anksčiau – apie 25 tūkst. eurų
visam rajonui.
Džiugu, kad Savivaldybė 2016
m. planuoja naują priemonę
„Gargždų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo investicinio projekto parengimas“
ir ketina šiai priemonei įgyvendinti skirti 10 tūkst. eurų.
Gatvėms – šimtai tūkstančių
eurų
Iš Lietuvos automobilių kelių
direkcijos asignavimų Kelių priežiūros ir plėtros programos 2015
metams Gargždų seniūnijai einamiesiems tikslams: išdaužoms
taisyti, keliams žvyruoti, greideriuoti, kelio ženklams prižiūrėti,
važiuojamajai dangai paženklinti, J. Janonio, Kranto, Vasario
16-osios gatvių šaligatviams
remontuoti, skirta 99 tūkst. 635
eurų.
Užuovėjos gatvės techniniam

tūkst. 300 eurų. Šiemet sutvarkyti Parko gatvės akligatvis, J.
Basanavičiaus gatvės akligatvis,
vedantis link „Minijos“ sodininkų
bendrijos. Išasfaltuotos Lakštingalų, Kranto gatvės, kurių darbai kainavo apie 27 tūkstančius
eurų.
Ateinančiais metais turėtų būti
rekonstruotos Gluosnių, Laukų,
Ramunių, Alyvų, Pievų gatvės,
taip pat tikimės pradėti Užuovėjos gatvės rekonstravimą.

Modernizuos apšvietimą
Gargžduose dar daug gatvių
laukia asfalto. Aktuali ir lietaus

Jaučiasi bendruomenės dalimi
Gargždų seniūnijos kolektyvas
taip pat bendradarbiauja su
bendruomene rengiant svarbiausias Gargždų šventes – miesto
gimtadienį, Obuolių šventę, kalėdinės eglutės įžiebimą, šiemet
pirmą kartą surengtą Žibintų
šventę, kalėdinių eglučių taką.
Seniūnijos iniciatyva kiekvieną
pavasarį miestas puošiasi žie-

dais, kiekvieną dieną tvarkomos
viešosios erdvės, netvarkingi
želdiniai. Seniūnija pagal išgales
tvarko žaliuosius plotus: šienauja pakeles, geni medžius, sodina
naujus.
Kiekvienas, besikreipiantis į
Gargždų seniūnijos darbuotojus,
išklausomas, informuojamas ir,
pagal galimybes, stengiamasi
į kiekvieną konkretų atvejį reaguoti greitai ir tinkamai. Juk
seniūnijos darbų tikslas - ramūs,
saugūs, savo gyvenamąja aplinka patenkinti žmonės.
Gargždų seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvauja miesto
šventiniuose renginiuose, patys
yra aktyvūs Gargždų bendruomenės nariai, siūlantys idėjas
bendruomeninių tradicijų puoselėjimui, prisidedantys prie
organizacinių, kūrybinių darbų.
Gavo ir teikė dovanas
Šiemet, Gargždams besiruošiant gimtadienio šventei, Klaipėdos gatvės alėją papuošė
UAB „Mida LT“ miestiečiams
dovanotas laikrodis. Jis pastatytas netoli bronzinio katino
Gargžduko skulptūros. Tai puiki
dovana miestiečiams, jau tapusi
gargždiškių kasdienybės dalimi.
Laikrodžio mechanizmas šveicariškas, tačiau jis pagamintas Italijoje. Laikrodžio aukštis siekia
2 m 87 cm, skersmuo – 56 cm,
svoris – 80 kg, jis pagamintas iš
ketaus ir cinkuoto plieno.
Gargždų seniūnijos kolektyvas
prieš Šv. Kalėdas jau dešimtus
metus tradiciškai aplanko nepasiturinčias ir socialiai remiamas
šeimas. Prieš dešimtmetį patys
seniūnijos darbuotojai mezgė
pirštines, kojines ir džiugino sunkiau gyvenančiųjų širdis, tačiau
šiemet tuo, kad vaikams netrūktų kojinių, pirštinių, kepurių,
pasirūpino Gargžduose veikianti
bendrovė „Knitas“.
Seniūnijos darbuotojai šiemet
aplankė 7 gargždiškių šeimas,
kuriose auga įvairaus amžiaus
vaikai. Akcijos „Išpildykime vaikų svajones“ pagalba surinktos
dovanos įteiktos 20 vaikų, dar
dešimčiai vaikų dovanas teikė
patys geradariai.
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JUDRĖNŲ SENIŪNIJA
Mokyklos g. 4, LT-96294 Judrėnai.
Tel. (8 46) 44 29 85, 8 682 59 141,
El. p. zigmantas.siminauskas@klaipedos-r.lt

Judrėniškiai ruošiasi jubiliejiniam
gimtadieniui
niais į svečius prisikviesti ne vieną Klaipėdos rajono gyventoją.
Ateinančiais metais ketiname
sutvarkyti lakūno Stepono Dariaus tėvų kapavietę, nugenėti
medžių šakas, sumontuoti metalinius vartus Judrėnų kapinėse.
Planuojame aptverti Mikų kaimo
kapines.

Įdomu:

Zigmantas SIMINAUSKAS,
Seniūnas
Judrėnų seniūnija nedidelė, labiausiai nutolusi nuo Gargždų.
Šiandien čia gyvena 713 Klaipėdos rajono gyventojų – 346 vyrai
ir 367 moterys. Šiemet seniūnijoje gimė 4 vaikai: 3 berniukai ir
1 mergaitė. Jiems buvo suteikti

bis. Socialines pašalpas gauna
22 žmonės.
Seniūnija, kartu su bendruomene šiemet atrestauravo kunigų
Juozapo Dobkevičiaus ir Valerijono Knipavičiaus paminklus,
įrengė artezinį vandens gręžinį
Judrėnų kapinėse, atrestauravo
koplytstulpius Norgėlų kaime,
aptvėrė Mataičių kaimo kapinai-

Šiemet Stepono Dariaus memorialiniame parke įrengtas ultra
lengvųjų lėktuvų pakilimo takas.
2015 metais seniūnijos biudžetas siekė 114 tūkst. 39 eurus,
tai yra 27 tūkst. 646 eurų daugiau nei 2014 metais(tuomet seniūnijai buvo skirta 86 tūkst. 393
eurai). Daugiausia lėšų skirta
gatvių ir kelių priežiūrai, gatvių

je turime 12 ha žaliųjų plotų, jų
priežiūrai buvo skirta 19 tūkst.
494 eurai.
2015 m. gegužės mėnesį įsigijome traktorių Belarus MTZ 82,
kurį perėmėme iš AB „Klaipėdos
vanduo“ rengto aukciono.
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla gavo naują, iš
savivaldybės biudžeto nupirktą

Gusto, Mykolo, Rimgaudo ir Ievos vardai. Naujai gyvenamąją
vietą deklaravo 21 gyventojas.
Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinėje mokykloje mokosi 77
moksleiviai, tame skaičiuje - 11
ikimokyklinukų. Seniūnijoje yra
apie 130 pensininkų, 41 bedar-

tes, aptvėrė tvenkinį Liepos gatvėje Judrėnuose.
Džiaugiamės, kad šiemet baigtas Judrėnų medicinos punkto
patalpų remontas, atnaujinta
asfalto danga Naujokų gatvėje
Judrėnuose, žvyruotos vietinės
reikšmės gatvės ir keliai.

apšvietimui, kapinių tvarkymui.
Gatvių ir kelių priežiūrai išleidome 20 tūkst. 313 eurų. 5 387
eurų skirta iš Savivaldybės biudžeto ir 14 tūkst. 926 eurų iš kelių priežiūros programos.
Norgėlų piliakalnio priežiūrai
buvo skirta 290 eurų. Seniūnijo-

mokyklinį autobusą, kurio vertė
apie 35 tūkst. eurų.
Šiemet tradiciškai šventėme
Antanines, svečių sulaukėme
„Judrėnjuokyje“, atšventėme kultūros namų 45 metų gimtadienį.
Kitąmet Judrėnai švęs 455 metų
sukaktį, tikimės įdomiais rengi-

Seniūnijos plotas - 6 740 ha.
Judrėnai – iš pietryčių pusės
atokiausiame Klaipėdos rajono
kampelyje įsikūrusi, už 15 km į
rytus nuo Veiviržėnų, už 20 km į
pietvakarius nuo Rietavo, už 36
km į pietryčius nuo Gargždų nutolusi gyvenvietė. Seniūnijoje yra
13 kaimų: Dariaus k., Dauskių k.,
Girininkų k., Jocių k., Landžių k.,
Mataičių k., Mikų k., Misgirių k.,
Norgėlų k., Pajudrio k., Šakėnų k.,
Uždvario k., Užvėnų k. ir Judrėnų
miestelis.
Veikla, įstaigos, įmonės:
Seniūnijoje veikia pagrindinė
mokykla, kultūros namai, medicinos punktas, paštas, girininkija,
pieninė, dvi parduotuvės, biblioteka, muziejus, bendruomenės
namai.
Veikia Stepono Dariaus bendruomenė, kurios pirmininkė Vilija Norvilienė.
Svarbiausios lankytinos vietos:
1780 metais vietinių meistrų
statyta, 1995-1996 metais restauruota, autentišką interjerą
išsaugojusi Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Norgėlų piliakalnis,
žmonių dar vadinamas Vytauto
kalnu, Norgėlų miško properšoje
– Šalpės kalnelyje atsiveria unikali liaudiškos mažosios architektūros ir dailės paveldo objektų sankaupa, Užvėnų kaime yra
Šv. M.Marijos lurdas, o Stepono
Dariaus gimtinės ekspozicija su
memorialiniu parku - Dariaus
kaime. Judrėnų kapinėse palaidoti Stepono Dariaus tėvai Augustina ir Romualdas Jucevičiai;
Tradicinės seniūnijos šventės:
Antaninės vyksta birželio mėnesį, „Lituanikos“ skrydžio paminėjimai kas penkeri metai- liepos
mėnesį, „Judrėnjuokis“ – kasmet
lapkritį.
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KRETINGALĖS SENIŪNIJA
Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė.
Tel. (8 46) 44 64 31, 8 616 83 633,
El. p. vytautas.guzas@klaipedos-r.lt

Kretingalės seniūnijoje laukiama įkurtuvių ir
tvarkomos prieigos prie jūros
Sarčių, Stančių, Skudžių, Šaipių,
Šimkų, Šlikių, Trakių, Triušių, Vytaučių, Vitinių, Zeigių, Žiobrių.,
Pajūrio regioninio parko dalis.
Seniūnijos teritorija ribojasi su
Klaipėdos, Palangos miestų, Kretingos rajono teritorijomis.

Vytautas GŪŽAS,
Seniūnas
Kretingalės seniūnijoje nuolat
auga gyventojų skaičius. Vien
šiemet savo gyvenamąją vietą
seniūnijoje deklaravo 393 nauji
gyventojai, per dešimt šių metų
mėnesių gimė ir įregistruoti 85
vaikai. Šiandien seniūnijoje gyvena 5 153 Klaipėdos rajono
gyventojai ( 2584 vyrai ir 2569
moterys).
Seniūnijoje registruoti 658
moksleiviai, 372 ikimokyklinukai
ir 914 pensininkų. Socialines pašalpas gauna 126 šeimos.
Džiaugiamės, kad šiemet Kretingalės miestelyje renovuotas
Kultūros centras su daugiafunkcine sporto žaidimų aikštele ir
stadionu. Taip pat Kretingalėje
įrengta poilsio zona prie Danės
upės, aikštelė prekybai, modernizuota autobusų stotelė, gatvių
apšvietimas Klaipėdos gatvėje.
Svarbu, kad pradėti renovuoti
Girkalių kultūros namai. Paklota ištisinė asfaltbetonio danga Gintaro gatvėje Kretingalės
miestelyje, išasfaltuotos Artojų,
Liepų gatvių dalys Girkalių kaime, Kuršelių gatvės dalis Vytaučių kaime.
Eurai - prieigai prie jūros
Svarbus projektas - įrengtas
medinis, neįgaliesiems tinkantis
takas link jūros Kukuliškių kaime,
dar vienas medinis takas link jūros Karklėje.
Kretingalės seniūnijos biudžetas 2015 metais siekė 223 tūkst.
727 eurų, iš jų seniūnijos darbo
organizavimui skirta 51 tūkst.
600 eurų.
Daugiausia lėšų skirta Olando

kepurės automobilių stovėjimo
aikštelės statybai – 95 tūkst.
755 eurai, Kretingalės Gintaro
gatvės remontui – 11 tūkst. eurų,
poilsio zonos prie Danės upės
sutvarkymui ir daliniam įrengimui - 5 000 eurų, Kretingalės
Gėlių gatvės šaligatvio remontui
– 5 498 eurų.
Vietinės reikšmės kelių priežiūrai per metus galėjome išleisti
64 tūkst. 506 eurus. Viešųjų teritorijų priežiūrai ir tvarkymui skirta 36 tūkst. 213 eurų. Karklės
kaimo, Pajūrio regioninio parko
teritorijų tvarkymui - 10 tūkst.

ti. Planuojama, kad Mėnesienos
gatvė Peskojų kaime, kur dabar
yra žvyruota kelio danga, bus
padengta ištisine asfaltbetonio
danga.
Suplanuoti ir seniūnijos pastato
sienų apšiltinimas, vidaus patalpų elektros instaliacijos, patalpų
remonto darbai. Remontuosime
pralaidą Grauminės gatvėje Plikiuose, lietaus kanalizacijos trasą vandens pralaidumui gerinti
Kretingalėje.
Kretingalės seniūnijos gyventojai švenčia visas tradicines
šventes ir turi savų tradicijų.

ilsiavietė“, kempingas „Olando
kepurė“, baras „Žvejo sodyba“,
kaimo turizmo sodybos: „Karklės
paštas“, „Joldija“, „Kaklės kopos“,
„Pajūrio takas“, „Villa Vanilla“,
„Ramus poilsis Karklėje“, „Atostogų vila“, „Karklės vila“, „Karklės
sodyba“, „Karklebeck No 409“,
„GOLF INN“ Karklės kaime, II
pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai, moksleivių poilsio stovykla „Pasaka“ Kukuliškių kaime,
golfo kompleksas „National Golf
Resort“, kaimo turizmo sodyba
„Stančių klėtis“ Stančių kaime,
baras „Kukudra“, sodyba „Padan-

137 eurai.
Šiemet seniūnija viešųjų teritorijų tvarkymui už 3 700 eurų
įsigijo traktoriuką su priekaba,
už 800 eurų įsigyta automobilinė priekaba traktoriuko transportavimui, taip pat nupirkti ir
Kretingalėje įrengti 3 suoliukai,
2 stendai, 6 šiukšliadėžės.

Daug dėmesio ir dalyvių sulaukia bendruomenių sueiga „Menkinė“ Karklės kaime, klasikinės
muzikos festivalis Kretingalės
evangelikų-liuteronų bažnyčioje. Šiemet džiaugėmės advento
vakaru Kretingalės miestelyje,
šventiniu kalėdiniu krepšinio turnyru, folkloro ansamblio „Žiogupis“ 10 metų jubiliejaus vakaru
Girkaliuose.

gė“ Kretingalės miestelyje, „Vinetų kaimas“ Šlikių kaime, Jurgio
Lenarto jojimo paslaugų centras
Dargužių kaime, Remigijaus Urbio žemaitukų ūkis Šaipių kaime.
Kretingalės seniūnija vienintelė
Klaipėdos rajone turi priėjimą
prie jūros.

Remontuos gatves ir šaligatvius
2016 metais seniūnija planuoja
užbaigti Girkalių kultūros namų
renovaciją, įrengti ir sutvarkyti dar vieną praėjimą prie jūros
Karklėje. Plikių miestelyje ketiname įrengti poilsiavietę prie
Eketės tvenkinio. Taip pat norime suprojektuoti Kretingalės
miestelio šaligatvius, greičiausiai dalį jų kitąmet pavyks įreng-

Svarbiausios lankytinos vietos:
Olando kepurė, Pajūrio regioninio parko lankytojų centras, ekologinis pažintinis takas „Litorina“, turistiniai maršrutai „Gintaro
kelias“, „Kuršių kelias“, poilsio
namai - zoo muziejus „Gamtos
perlas“, moksleivių poilsiavietė
„Žilvitis“, „Karklės SOS vaikų po-

Geografija:
Seniūnijos plotas -11 490 ha,
yra Kretingalės ir Plikių miesteliai bei 41 kaimas: Bendikų, Bruzdeilyno, Dargužių, Egliškių, Gibišėlių, Grauminės, Grabių, Girkalių,
Graudūšių, Kalotės, Karklės, Katkų, Kibelkščių, Kiokių, Kopūstų,
Kuršelių, Kukuliškių, Kunkių, Lankučių, Letūkų, Medikių, Milašių,
Normantų, Pakamorių, Paupalių,
Peskojų, Pipirų, Potrų, Raišių,

Veiklos:
Kretingalės seniūnijoje veikia
Kretingalės pagrindinė mokykla
ir jos Girkalių skyrius, Plikių I.
Labutytės pagrindinė mokykla,
Kretingalės vaikų lopšelis-darželis, Kretingalės evangelikų-liuteronų bažnyčia, Plikių evangelikų-liuteronų bažnyčia, Plikių šv.
Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia, Kretingalės kultūros centras, centro filialai - Plikių
ir Girkalių kultūros namai, Plikių
ir Kretingalės ambulatorijos, Girkalių medicinos punktas, Plikių ir
Girkalių ugniagesių komandos,
Kretingalės, Plikių, Kalotės ir
Girkalių bibliotekos, Pajūrio regioninio parko direkcija.
Svarbiausios verslo įmonės
- UAB „Agrovet“ , Kretingalės
kooperatinė žemės ūkio bendrovė, UAB „Pajūrio mėsinė“,
UAB „Kretingalės mėsa“, UAB
„Alrasina“, UAB „Kerežis“, UAB
„Akai“, V.Urbono mėsos gamybos
įmonė, UAB „Žvėrininkystės įranga“, UAB „Kukudra“, grožio salonas „Rimuolė“ Kretingalėje, UAB
„Ryterna“, UAB „Vakarų Ikoda“,
Kosto Šopos medžio apdirbimo
įmonė Kalotės kaime, UAB „Sakuona“, UAB „Ledna“, I.Į. „Luxa“
Plikiuose, UAB „HORSEMARKET“
Dargužių kaime, Tarptautinis
Gridin’s Group mokymų centras
Kuršelių kaime. Šiemet įkurtuves
Kretingalėje šventė parduotuvė
„Aibė“.
Kretingalės seniūnijoje veiklas
vykdo ir nemažai aktyvių bendruomenių: asociacija Kretingalės bendruomenė, visuomeninė
organizacija „Girkalių bendruomenės centras“, Plikių kaimo
bendruomenė, Pajūrio regioninio parko bendruomenė „Karklės
senbuviai“, Naujosios Karklės
bendruomenė, visuomeninė organizacija „Karklės bendruomenė“, Kunkių bendruomenė, Klaipėdos rajono Dargužių kaimo
bendruomenė.

35

metraštis

PRIEKULĖS SENIŪNIJA
Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė.
Tel. (8 46) 45 42 808, 698 30 818
El. p. daiva.bliudziuviene@klaipedos-r.lt

Priekuliškiai kartu dirba, kartu puoselėja
tradicijas ir kuria naujas

Daiva BLIŪDŽIUVIENĖ,
Seniūnė
Priekulės seniūnija – viena iš
didžiausių Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų, besiribojanti su Klaipėdos miestu, Kuršių
mariomis, su Neringos miestu ir
Veiviržo upe, su Šilutės rajonu.
Priekulės seniūnijos plotas – 16
177 ha. Per seniūnijos teritoriją
vingiuoja Minijos upė, kurios baseinas paskelbtas ichtiologiniu
draustiniu. Pietvakarinėje dalyje
teka Vilhelmo kanalas, o Drevernos ir Svencelės kaimai išsidėstę
Kuršių marių pakrantėje.
Seniūnijoje yra 44 kaimai, o
Priekulės miestas - seniūnijos
centras. Daugiausiai gyventojų
gyvena Priekulės mieste, Derceklių, Žiaukų, Lingių kaimuose, taip pat Dituvos, II Stragnų,
Drevernos, Venckų gyvenvietėse.
Nuo 2012 metų vidutiniškas gyventojų skaičius seniūnijoje siekia 9000 ir kinta nežymiai. Gyvenamąją vietą seniūnijoje šiemet
yra deklaravę 8363 gyventojai,
dar 816 piliečių yra įtraukti į gyvenamos vietos neturinčių apskaitą prie seniūnijos.
Seniūnijoje yra 1 773 mokiniai,
612 ikimokyklinukų, 1190 pensininkų. Seniūnijoje darbo ieško
380 bedarbių. Šiuo metu bedarbiai registruojasi naujai įkurtame Darbo biržos filiale Priekulėje. Naujai prisiregistravo 200
bedarbių iš Priekulės ir Agluonėnų seniūnijų.
Socialines pašalpas gauna 226
šeimos, arba 2 743 asmenys.
Metai - turtingesni
Bendras seniūnijos biudžetas
2015 metais siekė 408 tūkst.
885 eurus. Šiais metais lėšų tu-

rėjome 81 tūkst. eurų daugiau
nei pernai.
64 tūkstančiai eurų šiemet išleista ištisinės asfalto dangos
klojimo darbams Žiaukų, Svencelės, Priekulės II, Venckų, Mėželių
kaimuose, Civilinėse kapinėse.
Gatvių remonto darbams skirta 18 tūkst. 500 eurų. Paklotos
grindinio trinkelės Naujojoje gatvės skvere ir Klaipėdos gatvėje
prie seniūnijos administracinio
pastato.
Apšvietimui buvo skirta 16
tūkst. 800 eurų. Šios lėšos panaudotos elektros ūkio priežiūrai: pakeisti 5 lauko šviestuvai,
pastatytos naujos apskaitos
spintos su valdymu II Stragnų
kaime ir Priekulėje, atliktas elektros įvado remontas administracinėse patalpose, pakabinti 9
nauji šviestuvai. Pinigų išleista ir
įmokoms už sunaudotą elektros
energiją bei paslaugas atliekant
darbus su bokšteliu.
Kelių priežiūrai Priekulės seniūnijoje išleista 128 tūkst. eurų (iš
savivaldybės biudžeto – 34 tūkst.
eurų, KPPP lėšų – 94 tūkst. eurų).
Visos lėšos panaudotos asfalto
dangos klojimo darbams, šaligatvių remontui, sankasų tvarkymui, žvyravimui, kelių su žvyruota kelio danga greideriavimui,
dulkėtumo mažinimui, kelio ženklų gaminimui ir statymui.
Gatvių ir žaliųjų plotų priežiūrai skirta 17 tūkst. 500 eurų. Iš
jų daugiausiai lėšų panaudota
komunalinių atliekų išvežimui (5
200 eurų), technikos remontui,
technikos priežiūrai ir įvairioms
prekėms, medžių pjovimui (2
300 eurų).
Seniūnija šiemet taip pat nusipirko 3 kompiuterius, kopijavimo

aparatą, baldų, padangas traktoriukui ,,Kubota“, įvairių statybinių medžiagų pastatų vidaus
ir išorės remontų darbams, pirko
kurą žaliųjų plotų priežiūrai.
Tvarkė viešas erdves
Šiemet didžiules pastangas skyrėmė viešųjų erdvių pritaikymui
poilsiui, sportui. Padedant vietovių gyventojams, darbuotojams, seniūnaičiams, ūkininkams
atlikome svarbių darbų. Per du
mėnesius iš Kliošų, Dvaro, Geležinkelio stoties ir Vingio parkų
pašalinome po smarkių vėjų išverstus medžius. Naujosios gatvės skvere įrengėme pėsčiųjų
takus, įrenginius įrėminome vejos borteliais, užvežėme 100 m3
smėlio, suformavome želdinius.
Daugiamečiais augalais apželdinome Naujosios gatvės skverą
ir skverą prie paminklo „Priekulei 450“. Pasodinta apie 600
augalų. Priekulės Pievų gatvėje
sutvarkėme viešą erdvę, kuri per
dešimtmetį buvo tapusi šakų,
statybinio laužo, perteklinių žemių sąvartynu.
Siekdami pagerinti darbo sąlygas ir darbo kokybę seniūnijos
darbuotojams, suremontavome
4 patalpas seniūnijos administraciniame pastate bei pirmo
aukšto koridorius.
Sutvarkėme prieigas prie Minijos pakrantės gyventojų pamėgtose vietose. Per du dešimtmečius netvarkomos Priekulės
II kaimo Minijos pakrantės buvo
užžėlusios beverčiais augalais,
neprieinamos gyventojams.
Atnaujinta paviršinės lietaus
kanalizacijos trasa Naujojoje
gatvėje, pašalinti menkaverčiai
krūmai, sudžiūvę medžiai, iškas-

tas griovys lietaus vandeniui nutekėti.
Darbus atliko patys
Seniūnijos darbuotojų pastangomis kiekvienais metais atliekami nesudėtingi, bet visuomenei svarbūs darbai. Darbus
atlikome patys, todėl sutaupėme
lėšų - nereikėjo pirkti rangos
darbų. Suremontuotos 3 sandėliukų durys prie bendruomenės
namų, pakaltos vėjalentės. Iš
medžio padarėme ir pritvirtinome fasado dekoro detales prie
pastato Klaipėdos g. 14 (buvo
supuvusios ir atkerusios), pagaminome 6 šiukšliadėžes, 4 suolus
ir įmontavome juos prie autobusų stoties, bendruomenės namų,
parke.
Šiais metais ypatingai didelis
dėmesys buvo skiriamas kokybiškam neveikiančių kapinių
tvarkymui. Pašalinome kapines
gožusius krūmynus, medžius iš
Pangesų, Dituvos, Lūžgalių, Lingių, Venckų I ir II kapinių, Pleškučių kaimo neveikiančių kapinių.
Išklausę specialius mokymus bei
pasitarę su Mažosios Lietuvos
amžino poilsio vietų tvarkymo
entuziastais Algirdu Šveikausku
ir architektais M. ir M. Purvinais,
kapitališkai
suremontavome
metalinį kryžių Drevernos riboto
laidojimo kapinėse, restauravome Pangesų kapinių visuomenės
veikėjo M. Kybelkos kapavietės
tvorelę. Bendromis pastangomis
su Dituvos sodų bendrijos bendruomene nauja tvora aptvėrėme Lūžgalių kapines.
Atnaujins paveldą
Kitąmet ketiname tęsti viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros
darbus, įtraukdami gyventojus,

bendruomenes, verslininkus, ūkininkus. Siekiame įrengti saugias,
patrauklias erdves poilsiui, sportui Žalgirio gatvėje už autobusų
stoties bei Žalgirio gatvėje prie
Minijos pakrantės, bendromis
pastangomis su bendruomene,
paruošti erdvę šeimos parko
kūrimui. Planuojame tęsti darbus Minijos gatvėje ir atnaujinti sporto aikštelę - reikia suolų,
šiukšliadėžių, praplėsti tinklinio
aikštelės teritoriją. Planuojame
visuomenės poreikiams skirtoje
vietoje Dituvos kaime pastatyti
lauko treniruoklius, suolus, šiukšliadėžes.
Kitąmet ketiname atnaujinti
lietaus kanalizacijos trasą, kuri
praeina šalia Priekulės gimnazijos parko, Klaipėdos gatvėje.
Ketiname pagaminti naujų suolų, šiukšliadėžių ir pastatyti juos
ilgesnėse atkarpose, kur dažniausiai vaikštoma pėsčiomis - į
kapinaites, prie Dvaro, Geležinkelio stoties parkų. Norime pakeisti ir jau susenusius, sulūžusius suolus atokiau nuo miesto,
tose atkarpose, kuriose gyventojai dažniau vaikšto pėsčiomis.
2016 metais turime tikslą restauruoti su Priekulės istorija susijusius mažosios architektūros
įrenginius, perdažyti skulptūras.
Ketiname perdažyti parko medines skulptūras, perdažyti paminklą „Priekulei – 450“, suvirinti metalinius vartus, kurie bus
įstatyti prie daugiabučio namo
Klaipėdos gatvėje, tarp 11 ir 13
numeriu pažymėtų namų. Norėtume restauruoti vandens pompą, kuri kadaise buvo pagrindinis miesto aprūpinimo geriamu
vandeniu įrenginys. Taip pat
planuojame restauruoti buvusios
gaisrinės vartus bei perdažyti
fasadą.
Tęsime Priekulės civilinių kapinių tvarkymo darbus - pakeisime dalį tvoros, užvešime grunto,
sutvirtinsime takus, restauruosime 7 metrų aukščio paminklą.
Miesto erdvėje Turgaus gatvėje
būtina sutvarkyti Pusernos kapavietę. Reikia kapavietę aptverti
tvorele, arba aplink ją suformuoti želdinius.
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SENDVARIO SENIŪNIJA
Saulės g. 1, LT-92537 Slengiai.
Tel. Tel. (8 46) 48 90 28, 8 612 46 276.
El. p. loreta.kupriene@klaipedos-r.lt

Sendvaryje tvarkomi keliai,
aktyviai veikia bendruomenės
tus viešosiose erdvėse Žemgrindžiuose, Ginduliuose, Baukštininkuose, įrengti apšvietimą
Dangaus ir Ežero gatvėse Slengiuose. Ketiname su gyventojų
pagalba sutvarkyti Klemiškės I
parką, kurį norėtume pritaikyti
visuomenės poreikiams. Taip pat
tikimės, kad bus suprojektuotas
ir įrengtas apšvietimas ir pėsčiųjų takas Liepų gatvėje Ginduliuose. Kaip įprasta, kitąmet
prižiūrėsime seniūnijos kelius,
želdinius ir kita.

Loreta KUPRIENĖ,
Seniūnė
Seniūnijoje džiaugiamės, kad
nuo rugsėjo duris atvėrė Slengių daugiafunkcio centro vaikų
darželis Ginduliuose, o lapkritį į
naujas išnuomotas patalpas persikėlė Gindulių biblioteka.
Vienas svarbesnių metų darbų
- suprojektuota ir atlikta Sendvario gatvės Sudmantuose
rekonstrukcija. Naujai paklotas
asfaltas, įrengti pėsčiųjų takai,
apšvietimas.
Džiugu, kad Ginduliuose įrengtas universalus sporto aikštynas.
Jame nuolat sportuoja jaunimas,
buvo organizuojamos futbolo
varžybos, o Jakuose sporto klubas „Sendvaris“, kartu su Jakų
bendruomenės centru ir Gargždų
sporto centru šiemet inicijavo
sporto šventę, kurioje vietos gyventojai rungėsi futbolo, tinklinio, krepšinio rungtyse.
Bendradarbiaujant su policija,
šiemet seniūnijos teritorijoje
įsteigtos dar trys saugios kaimynystės grupės, jų seniūnijos
teritorijoje - 16.
Iš Vietos bendruomenių tarybos
skirtų lėšų aptverta futbolo aikštė Jakuose, sutvarkytos pagalbinės patalpos Jakuose, pastatyta
pavėsinė Ginduliuose, surengtas
socialinę atskirtį mažinantis renginys vaikams „Linksmadienis
Kalėdų belaukiant“.
Tvarkė kelius ir viešas erdves
Opiausia problema – keliai. Asfaltuotų yra virš 14 km, o žvyrkelių daugiau nei 85 km. Sendvario

seniūnijai iki lapkričio 1-osios
buvo skirtas 229 tūkst. 915 eurų
biudžetas - seniūnijos valdymui.
Kelių priežiūrai iš savivaldybės
biudžeto skirti 45 tūkst. 920
eurų, iš kelių priežiūros programos – 54 tūkst. 485 eurai. Suremontuota į vaikų darželį vedanti
Žiedų gatvė Gindulių kaime - paklota 100 metrų asfalto. Už 20
tūkstančių eurų skalda sutvirtinta automobilių stovėjimo aikštelė prie Gindulių sporto aikštyno.

skirta 1 087 eurai. Už 2 800 eurų
įrengti du greičio slopinimo kalneliai Gindulių kaime. Seniūnijos
gyvenvietėse už 3 785 eurus
įrengti informaciniai, įspėjamieji
kelio ženklai.
Žaliųjų plotų tvarkymui bei atlyginimui dviems darbininkams
išleista 26 tūkst. 688 eurai. Žolė
buvo pjaunama daugiau nei 14
ha apimančiose viešosiose vietose. Taip pat sutvarkytas privažiavimas prie Eketės piliakalnio

Įrengtas lauko apšvietimas Jakų
parke prie stadiono ir vaikų žaidimo aikštelės. Už 1 448 eurus
įrengtas autobusų laukimo paviljonas Trušeliuose. Jau pakeliui
dar vienas, kuris bus įrengtas Jakuose. Per dvejus metus seniūnija iš žiemos darbams skirtų, bet
sutaupytų lėšų įrengė 3 autobusų laukimo paviljonus Slengiuose, Trušeliuose, Aukštkiemiuose.
Šiemet sutvarkyta J. Birškaus
ir jo žmonos kapavietė nevei-

Dabar sportuoti atvykę gyventojai gali tinkamai palikti savo automobilius ir neišvažinėja šalia
esančios pievos.
Už 21 tūkst. eurų paklota ištisinė asfalto danga Kalnuvėnų kaimo Švyturio gatvėje. Už 7 tūkst.
eurų buvo žvyruojamos Jakų
kaimo gatvės, Radailiuose tam

– skalda sutvirtintas kelias buvo
praplatintas, nužeminti kelio
kraštai. Tai atsiėjo 3 331 eurą.
Seniūnija šiemet įsigijo 2 vejapjoves – trimerius su priedais
už 1 500 eurų, 10 vienetų 220 litrų tūrio talpų smėliui laikyti už 1
875,5 euro, kurios jau išdėliotos
prie sankryžų, įkalnių ir kt.

kiančiose Lūžų kapinėse ir suorganizuotas Mažosios Lietuvos
visuomenės veikėjo, kultūrininko,
bibliofilo, tautosakininko Jono
Birškaus atminimui skirtas renginys.
2016 metais planuojame universalų sporto aikštyną Slengiuose,
įrengti suoliukų-stalų komplek-

Buriasi veikloms
Su Slengių parapijos kunigu V.
Daujočiu ir motinų maldos grupe, šalia būsimos bažnyčios,
šiemet pirmą kartą buvo suorganizuotos mišios Slengiuose.
Į mišias susirinko arti pusantro
šimto tikinčiųjų.
Šiemet aktyviai veikė Jakų bendruomenės centras. Gyvenvietė
atgijo, organizuojama daug įvairių veiklų, ekskursijų. Žmonės buriasi bendrai veiklai, patys puoselėja Jakų parką, sprendžiant
aktualias gyvenvietės problemas, noriai bendradarbiauja su
seniūnija.
Gindulių bendruomenės pirmininkė Nijolė Abrutienė taip pat
aktyviai organizuoja gyventojų
užimtumą. Bendruomenė Gindulių stadione įrengė poilsio vietas,
gėlyną, organizuoja ekskursijas,
vaikų dienos šventes, Jonines ir
rūpinasi gyvenvietės reikalais,
teikia pasiūlymus seniūnijai, savivaldybei.
Sendvario seniūnija yra suskirstyta į 9 seniūnaitijas: Aukštkiemių, Jakų, Sudmantų, Baukštininkų, Radailių, Mazūriškių, Slengių,
Kalnuvėnų, Gindulių.
Seniūnijos teritorijoje yra 5
sodų bendrijos, 10 veikiančių
bendruomenių. Seniūnijos teritorija –
7 193 ha, gyvena 6 320 žmonių.
Rengiama monografija „Sendvaris-Trušeliai“, jau suredaguota ir sumaketuota straipsnių už
5 745 eurus. Šios knygos leidyba
planuojama 2017 metais.

37

metraštis

VEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJA
Laisvės g. 4, LT-96275 Veiviržėnai.
Tel. Tel. (8 46) 45 92 44, 8 612 46 274.
El. p. edita.sluckiene@klaipedos-r.lt

Veiviržėnai didžiuojasi istorija, amatų
puoselėjimu ir kultūrine veikla

Edita SLUCKIENĖ,
Seniūnė
Veiviržėnų seniūnijoje gyvena 3
057 gyventojai. Iš jų – 1 501 vyras ir 1 556 moterys. Per 10 šių
metų mėnesių seniūnijoje gimė
20 vaikų. Seniūnijoje gimusiems
vaikučiams buvo suteikti tokie
retesni vardai: Renesmė, Nolana,
Milita, Rasuolė, Aronas, Einaras.
Mirė – 35 žmogus.
Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje mokosi 298 mokiniai,
Pėžaičių skyriuje – 12 mokinių
(yra 3 klasės). Veiviržėnų Jurgio
Šaulio priešmokyklinėje ir ikimokyklinėje grupėse ugdomi 38
vaikai. Pėžaičių skyriuje – 10 vaikų. Pašlūžmio mokykloje – daugiafunkciniame centre mokosi
83 vaikai. Socialines pašalpas
gauna 100 šeimų.
Daugiausiai eurų – keliams
Veiviržėnų seniūnijos biudžetas
2015 metais - 225 tūkst. 503
eurai. Pagal Kelių priežiūros ir
plėtros programą Veiviržėnų seniūnijai buvo skirta dar 54 tūkst.
546 eurai.
Gatvių bei žaliųjų plotų tvarkymui išleidome 12 095 eurus.
Septynių Veiviržėnų seniūnijoje
esančių piliakalnių tvarkymui
panaudojome 5 742 eurus. Už 4
300 eurų įsigijome naują traktoriuką – žoliapjovę.
Seniūnijai priklausančių gatvių
ir kelių žvyravimui buvo išleista
19 tūkst. 694 eurai. Gatvių apšvietimui – 8 689 eurai. Naujųjų
kapinių praplėtimui skyrėme 8
689 eurus. Senosios Lamsodžio
ir Vainotiškės kapinės buvo aptvertos tvora už 869 eurus. Kovo

11 akto signataro K. Antanavičiaus gimtinės vietos Balsėnų
kaime įamžinimo projekto parengimui buvo panaudota 5 800
eurų. Prieigų prie Švč. Marijos su
kūdikiu skulptūros Šarkiškių kaime sutvarkymui išleista 3 000
eurų.
Seniūnijos darbo organizavimui
- darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, socialinei paramai
pinigais, komunalinėms paslaugos, ryšiams, transportui, spaudai, prekėms, remontui ir kitoms
paslaugoms buvo panaudota 54
tūkst. 900 eurų.
Prašymų priėmimo, socialinių
išmokų mokėjimui buvo panaudota 10 536 eurų, socialinės
rizikos šeimų socialinei priežiūrai – 9 800 eurų, gyvenamosios
vietos deklaravimui – 700 eurų,
žemės ūkio funkcijos vykdymui –
6 800 eurų, Veiviržėnų seniūnijos
valdymui – 600 eurų.
Veiviržėnų seniūnijos vietinės
reikšmės gatvių ir kelių su asfaltbetonio danga išdaužų taisymui buvo panaudota 6 446 eurai. Kelių žvyravimui išleista 13
tūkst. eurų, kelių greideriavimui
– 8 500 eurų. Nemažai pinigų ir
darbų šiemet skyrėme vandens
pralaidų ir sankasų remontui
visoje seniūnijoje. Kelyje Vilkiai-Vištyškiai-Daugėlai pralaidoms ir sankasoms remontuoti
buvo išleista 2 900 eurų. Kelyje
Vainotiškės – Kelvėtai esančios
vandens pralaidos ir sankasos
sutvarkymui išleista 3 000 eurų.
Veiviržėnų seniūnijos Jucaičių
kaime sankasų tvarkymui panaudota 5 000 eurų. Kelyje Valučiai
– Jucaičiai sankasų tvarkymui

skirta dar 1000 eurų. Pėžaičių
gyvenvietėje sankasos taisymui
Šermukšnių gatvėje panaudota
3 000 eurų.
Naujų kelių ženklų įrengimui
išleista 600 eurų. Šaligatvių sutvarkymui prie Jurgio Šaulio gimnazijos aikštelės buvo panaudota 11 tūkstančių eurų.
Bendras Veiviržėnų seniūnijos
biudžetas 2015 metais siekė
apie 280 tūkstančių eurų.
Veiklos netrūksta
Šiandien Veiviržėnų seniūnijoje
mokiniai mokosi Jurgio Šaulio
gimnazijoje bei jos priešmokyklinėse grupėse. Veikia Veiviržėnų kultūros centras bei kultūros
centro Šalpėnų skyrius.
Didžiuojamės Veiviržėnų kultūros centro ansambliu „Viržis“.
Renginiuose gerą nuotaiką kuria
Veiviržėnų seniūnijos kolektyvai:
vokalinis instrumentinis ansamblis „Razbainikų šaika“, kaimo
kapela „Ritin dobil“, merginų vokalinis ansamblis, kapela „Pečius
griūva“. Veikia jaunimo teatro
studija, jaunimo klubai „Ekipa“,
„Žiburys“. Yra dvi jaunimo erdvės. Taip pat veikia Gargždų
vaikų muzikos mokyklos Veiviržėnų filialas. Džiaugiamės gražiai suremontuotu ir moderniai
įrengtu J. Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų skyriumi.
Šiais metai Veiviržėnuose pradėjo veikti Veiviržėnų amatų
centras. Lankytojams pristatytos skirtingų amatų edukacinės
programos: audimo, medžio drožybos, mezgimo, keramikos, gaminių iš odos, duonos kepimo ir
vytelių pynimo. Šalpėnų kaimas
lankytojus stebina unikaliais ir

moderniais veltinio namais.
Gyventojų patogumui yra ambulatorija, pašto skyrius, parduotuvės, kavinė, lentpjūvės, šarvojimo namai.
Veiviržėnų seniūnijoje aktyviai veikia Veiviržėnų, Balsėnų,
„Daukšaičių pušynėlio“ bendruomenės asociacija „Šaltupė“.
Tradicinės seniūnijos šventės
- Šv. Magdalenos atlaidai, Kalėdinė mugė – eglutės įžiebimas.
Kiekvienais metais lapkričio mėnesį Veiviržėnų kultūros centras
seniūnijos gyventojus džiugina organizuojamais koncertais
„Saulėti rudens vakarai“ bei „Kūrybinis traukinys“.
Pamatyti yra ką
Veiviržėnų seniūnija garsi savo
praeitimi, svarbiais istoriniais ir
kultūriniais įvykiais. Seniūnijoje
yra 18 archeologiškai svarbių
vietų. Seniūnijos teritorijoje yra
6 piliakalniai. Istorinės kultūros
paveldo objektams priklauso
Žydų genocido aukų kapavietė Trepkalnyje, identifikuotos ir
įamžintos su partizaniniu ir rezistenciniu judėjimu susijusios
vietos Veiviržėnuose, Šarkiškių,
Rumbikių kaimuose, Liepaičiuose, Aisėnuose. Seniūnijoje yra
saugomos 23 senosios kapinės.
1989 m. įamžinta Nepriklausomybės akto signataro Jurgio
Šaulio gimtinė Balsėnų kaime.
Veiviržėnų miestelio centre yra
istorinės reikšmės memorialas,
sudarytas iš Laisvės paminklo, Tremtinių paminklo, Lurdo.
Taip pat kviečiame aplankyti
Šv. Apaštalo evangelisto Mato
bažnyčią. Ši bažnyčia ryškus 18

a. Žemaitijos liaudies tradicijų
sakralinėje pastatų statyboje
pavyzdys. Europoje išlikę nedaug
medinių sakralinių pastatų, todėl jie ypač vertinami. Įspūdingi
ir Veiviržėnų kapinių vartai su
maža akmenine polichromuota
sėdinčio Kristaus skulptūrėle.
Vartai turi aiškią struktūrą, simetriški. Šis statinys turi neogotikos ir liaudies memorialinių
paminklų bruožų. Vartai pastatyti XIX a. pabaigoje.
Taip pat atvykusius svečius pakviesime aplankyti – Padagų sodybą, Jurgio Šaulio gimnazijos
muziejų, Klaipėdos rajono amatų centrą, paminklinį akmenį,
žymintį A. Ramono gimtinę. Pagraumenės malūnas – naujai atstatyta sodyba istorines šaknis
turinčiame vandens malūne. Sodyba yra Daukšaičių kaime tarp
Veiviržėnų ir Švėkšnos, 7 km nuo
Veiviržėnų ir 4 km nuo Švėkšnos. Kadaise šioje vietoje buvo
Pagraumenės vandens malūnas,
statytas dar XIX a.pab.
Įsikūrę Lamatos žemėje
Veiviržėnų seniūnijos teritorija
- 18 890 ha. Veiviržėnai įsikūrę
prie kairiojo Minijos upės intako
– Veiviržos upės, 10 km atstumu
į šiaurę nuo Švėkšnos, 32 km į
pietryčius nuo Klaipėdos, senųjų
kelių iš Gargždų į Švėkšną ir iš
Endriejavo į Pėžaičius sankryžoje, istorinėje Lamatos žemėje.
Veiviržėnų seniūnija yra Klaipėdos rajono pietryčiuose, seniūnijai priklauso 49 kaimai ir
Veiviržėnų miestelis, kuris yra
seniūnijos centras. Seniūnijos
pietinė ir rytinė dalys iki 1820 m.
priklausė Švėkšnos Gedminaičių (1820-1861) dvaro valdoms,
1861-1950 m. – Švėkšnos valsčiui. Šioje teritorijoje paplitusi
žemaičių varniškių tarmė. Seniūnijos centrinė ir šiaurinė dalys iki
1861 m. priklausė Rietavo dvaro
valdai, 1861-1950 m. – Veiviržėnų valsčiui. Paplitusi žemaičių
kretingiškių tarmė. Seniūnijos
vakarinis pakraštys – Pėžaičių
apylinkė – priklausė Klaipėdos
kraštui. Šioje teritorijoje buvo
kalbama vakarų žemaičių tarme.
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VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJA
Gargždų g. 25, LT-96216 Vėžaičiai.
Tel. Tel. (8 46) 45 82 35, 8 612 46 270.
El. p. liudas.laukaitis@klaipedos-r.lt

Ketina remontuoti gatves ir kelius, kapinių
tvorą, seniūniją

Liudas LAUKAITIS,
Vėžaičių seniūnas
Vėžaičių seniūnijoje gyvena 4
673 Klaipėdos rajono gyventojai, iš jų - 2361 vyrai ir 2312
moterų. Per 10 šių metų mėnesių seniūnijoje gimė 45 vaikai,
18 berniukų ir 27 mergaitės. Populiariausi vaikų vardai - Liepa,
Elžbieta, Nojus, Mantas, Justas.
Vėžaičių pagrindinėje mokykloje mokosi 167 mokiniai ir
25 priešmokyklinukai. Vėžaičių
pagrindinės mokyklos Girininkų
pradinio ugdymo skyriuje mokosi 12 moksleivių ir 7 priešmokyklinukai, o Lapių pagrindinėje
mokykloje – 93 moksleiviai ir 10
ikimokyklinukų. Vėžaičių lopšelį-darželį lanko108 vaikai. Socialines pašalpas seniūnijoje gauna
41 pareiškėjas.
Tvarkė kelius, tiltus, apšvietimą
Per 2015-uosius Vėžaičių seniūnijoje užbaigtas asfaltuoti
Ežaičių kelias, Vėžaičių miestelyje atlikta Gargždų ir Žirgupio
gatvių apšvietimo rekonstrukcija, atnaujinta Minijos ir Laukų
gatvės asfalto danga, atstatytas
Gerduvėnų tiltas.
Vėžaičių seniūnijos 2015 metų
biudžetas siekė apie 278 tūkstančius eurų. Seniūnijai išlaikyti
ir darbams nuveikti išleista 231
tūkst. 730 eurų. Daugiausia lėšų
skirta gatvių bei žaliųjų plotų
tvarkymui, kelių ir gatvių remontui ir priežiūrai, gatvių apšvietimui.
Kelių priežiūrai seniūnija galėjo
skirti 91 tūkstantį eurų, žaliems
plotams prižiūrėti – 33 tūkstančius eurų.

Šiemet už 8 850 eurų seniūnija
įsigijo jūrinį konteinerį, traktoriuką, automobilinę priekabą, dvi
spintas ir kompiuterį.
Vėžaičių seniūnijos gyventojai
taip pat džiaugiasi jų seniūnijoje esančio Kalniškės piliakalnio
pritaikymu turizmui, Vėžaitynės
fašizmo aukų I ir II vietų-kapų
tvorų aptvėrimu.
Kitąmet planuojama įrengti
Mokyklos gatvės apšvietimą,
atlikti Vėžaičių civilinių kapinių
tvorų remontą, seniūnijos administracinio pastato fasadinių

laiptų, neįgaliųjų estakados ir
vestibiulio remontą, suremontuoti Ežaičių tiltą, atlikti Liepų,
Gluosnių gatvių asfalto dangos
atnaujinimą.
Didžiuojasi bendruomenių projektais
Vėžaičių seniūnijos bendruomenė didžiuojasi per pastaruosius
keletą metų įgyvendintais svarbiais projektais. Lapių bendruomenės centras sėkmingai įvykdė
projektą „Slidinėjimo trasos įrengimas Utrių kaime“, visuomeninė
organizacija Vėžaičių bendruomenė įkūrė Vėžaičių konferencijų
centrą, Tilvikų kaimo bendruo-

menė savo kaimo parką pritaikė
aktyviam poilsiui ir pramogoms,
Girininkų kaimo bendruomenė
kaime įrengė kūrybinių dirbtuvių kiemelį, Antkopčio kaimo
bendruomenės centras vykdė
projektą „Bendruomenės veiklos plėtojimas Antkopčio kaimo
daugiafunkciniame centre“, Brožių kaimo bendruomenė negyvenamas kultūros namų patalpas
pritaikė bendruomenės socializacijai, Maciuičių ir Kalniškės
bendruomenė vykdė projektą
„Maciuičių ir Kalniškės bendruo-

menės gebėjimų stiprinimas ir
veiklos sklaida“.
Verda kultūrinis gyvenimas
2015 metai Vėžaičių seniūnijos
gyventojams buvo dosnūs kultūriniais renginiais. Daugeliui
įsiminė Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas-koncertas „Valstybei - iš
visos širdies“, pavasario lygiadienio šventė-festivalis, Atvelykio šventė, Tarptautinė šeimos
diena „Gera būti kartu“, vaikų
darželio 50-mečio šventė, šventė „Girininkų kaimui - 65 metai“,
101-osios Vėžaičių Oninės „At-

kelkime plačiai vartus-13“, miško
šventė „Pamatysi-pažinsi-pamilsi“ Lapiuose, šventė „Mes kitaip“,
skirta Tarptautinei jaunimo dienai“, rudens lygiadienio šventė,
Vėžaičių filialo 80-čio šventė, keturių kartų vakaronė „Ir vėl sukas
keturių kartų ratukas“, eglutės
įžiebimo šventė, advento vakaras „Kalėdų stebuklo belaukiant“.
2016 metais planuojama rengti kaimų kapelų varžytuves, vakaronę senjorams „Švieski man
vėl“, Užgavėnių šventę, vasario
16-osios minėjimą, „Girelės“

5-ojo gimtadienio koncertą,
surengti piešinių parodas „Melagis melavo“, „O buvo taip“,
„Tau mano mamyte“. Taip pat
ketinama surengti šventę-mugę
Girininkų amatų kiemelyje, popietę Butkų Juzės sodyboje, Oninių
šventę ir kitas tradicines, vietinių labai laukiamas šventes bei
renginius.

Įdomu:

*Vėžaičių seniūnija apima 16
050 ha plotą ir ribojasi su Gargždų miestu, Veiviržėnų, Endriejavo, Dovilų seniūnijomis. Vėžaičių
seniūnijoje yra Vėžaičių miestelis ir 33 kaimai:, Samališkės,

Perkūnų, Pagerdaujo, Nausodžio,
Pajuodupio, Grikštaičių, Jokulių,
Kavaliauskų, Gerduvėnų, Kalniškės, Ežaičių, Maciuičių, Girininkų,
Brožių, Stirbių, Kiaulakių, Žemgulių, Antkopčio, Ruigių, Juodupio, Lapių, Greičiūnų, Rudaičių,
Pikteikių, Utrių, Žvelsėnų, Tilvikų,
Jurjonų, Sauserių, Šakinių, Pažvelsio, Rusinų kaimai.
*Seniūnijoje veikia 2 pagrindinės mokyklos, 1 pradinio ugdymo
skyrius, 1 ikimokyklinio ugdymo
įstaiga, kultūros centras, kuris
jungia 4 kultūros namus, 1 ambulatorija, 3 medicinos punktai,
4 bibliotekos, 1 paštas, LAMMC
Vėžaičių filialas, UAB „Klaipėdos
rajono vandenys“.
*Svarbiausios verslo įmonės UAB „Sinsila“, UAB „Tremtima“,
UAB „Jurtura“, UAB „Sikasta“,
UAB „Alduvė“, ŽŪB „Vėžaičiai“
*Seniūnijoje veikia 8 kaimų bendruomenės: Antkopčio, Girininkų,
Brožių, Lapių, Tilvikų, Vėžaičių,
Ežaičių, Maciuičių ir Kalniškės.
Vėžaičių seniūnija yra suskirstyta į 12 seniūnaitijų, kuriose seniūnaičiai dirba visuomeniniais
pagrindais.
Svarbiausios lankytinos vietos:
Kalniškės, Maciuičių, Gerduvėnų, Lapių piliakalniai, Žvelsėnų
senovės gyvenvietė, poeto Butkų
Juzės gimtinė Pažvelsio kaime,
kryžius su Rūpintojėlio bareljefu
ir religiniais simboliais Tilvikų
kaime, Vėžaitynės Fašizmo aukų
I ir II vieta-kapas (žydų žudynių
vieta ir kapas), Vėžaičių buvusio
Volmerio dvaro sodyba su parku, Vėžaičių šv. Kazimiero Išpažinėjo vardo katalikų bažnyčia,
kuri buvo pastatyta 1784 m.
grafo Kazimiero Volmerio. Taip
pat seniūnijoje populiari yra Lapių kaimo turizmo sodyba „Prie
šaltinio“, plaukimas baidarėmis,
Kalniškės kaimo turizmo sodyba „Anieliškė“, Žvelsėnų kaimo
turizmo sodyba „Sena troba“,
Žvelsėnų kaimo turizmo sodyba
„Žvelsynė“.
Tradicinės seniūnijos šventės:
Vėžaičių Oninių šventė „Atkelkime plačiau vartus“, Lapių kaime
- „Miško šventė“, Girininkų ir Tilvikų kaimuose - Joninių (Rasos)
šventės.
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Pasienis lėmė Gargždų plėtrą ir augimą
Pasienio miestelyje – daugiau galimybių užsidirbti
Istoriškai susiklostė, jog Gargždai ilgai buvo pasienio miestelis. Uolūs muitininkai, sukti
„šmugelninkai“,
pasiturintys
krautuvininkai, ūkiški žemaičiai
ir „strainos“ merginos kūrė savitą miestelio kultūrą ir tradicijas.
Gargždai buvo tarsi slenkstis
tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, o ši aplinkybė įtakojo ne
tik oficialų, organizacinį, bet ir
kasdienį žmonių gyvenimą.
Kuo vertėsi gargždiškiai, kiek
uždirbdavo iš kontrabandos,
kur ir kaip veikė paštas, mui-

tinė, mokykla ir daugelis kitų
„sustabdytų“ miestelio akimirkų pristatomos naujoje, rugsėjį
visuomenei atvertoje Gargždų
krašto muziejaus ekspozicijoje
– „Tarpukario Gargždai 1918 1939 m.“
Dvejus metus ruošta ekspozicija lankytojams pristatyta
Gargždų krašto muziejaus veiklos dešimtmečio proga. Ekspozicijos idėją įgyvendinti padėjo
Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybė.
Nors tarpukariu Gargžduose

gyveno tik apie 2 700 gyventojų, jie aktyviai dalyvavo visuomeninėje bei kultūrinėje veikloje. 1918–1940 m. veikė apie 20
įvairių visuomeninių draugijų,
sąjungų, organizacijų, religinių
susivienijimų.
Gargždų krašto muziejaus kolektyvas, kai kuriomis muziejuje
eksponuojamomis fotografijomis bei istorijomis pasidalijo
ir su Klaipėdos rajono savivaldybės Metraščio skaitytojais.
Trumpai pristatome svarbiausių
tarpukariu Gargžduose veikusių

įstaigų – pašto ir muitinės veiklą.
Paštas – nuo 1883-ųjų
Manoma, kad nuolatinis rašytinio žodžio komunikacijos
poreikis Gargžduose atsiranda
ne vėliau kaip XVI a. pr., kai čia
gyvenantiems didikų Kęsgailų
dvaro administratoriams prireikė perduoti žinias. XVI a. vid.
LDK ir Prūsijos pasienyje Gargžduose įsikūrusi muitinė turėjo
apie darbą nuolat pranešti valdovui.
Žinoma, kad jau 1883 m.

Gargžduose ir Plateliuose veikė
pašto ir telegrafo stotys.
1919-aisiais Gargžduose ir
Kretingoje pradėjo veikti pašto
įstaigos. Pirmaisiais valstybės
gyvavimo metais siekta sukurti
modernią pašto sistemą. Tarpukariu pašto pastatas Gargžduose buvo įkurtas dabartinių Sodo
ir Minijos gatvių sankryžoje. Tai
istorinė miestelio vieta – buvusios dvaro žemės.
Paštas buvo gabenamas arkliais ir vežimais, vėliau pradėjo
kursuoti pašto autobusai.

Telefonas liudijo prabangą
Tarpukariu paštas buvo svarbi institucija, nes joje buvo perduodamos žinios, kas mėnesį mokami atlyginimai, siunčiami sveikinimai. Ir už telefono linijų tiesimą, aparatų įvedimą ir ryšius buvo atsakinga būtent
Lietuvos pašto valdyba.
Visi skambučiai jungti per šios įstaigos skyrius. Asmenys skambindavo į pašto įstaigą, o darbuotojas
juos sujungdavo su norimu pašnekovu. Per dieną Gargždų pašto įstaiga sujungdavo nuo 3 iki 12 skambinančiųjų.
Telefono įrengimas namuose tuomet buvo prabangos ženklas, nes vien už aparato pastatymą reikėjo
mokėti 50–100 litų (tokia suma atitiko pusę valstybės tarnautojo atlyginimo). IV deš. pabaigoje telefono
aparatus turėjo visos valstybės institucijos, veikusios Gargžduose: paštas, muitinė, policijos nuovada,
pasienio policija, valsčiaus savivaldybė ir privačios įstaigos: Žydų liaudies bankas, Prano Stončiaus elektros stotis, miestelio pirkliai ir prekybininkai bei keli privatūs asmenys. 1939-aisiais Gargžduose suskaičiuota apie 40 abonentų.

Grafų Krasickių dvaro ansamblio vaizdas XIX a. pab. Toje vietoje, kurioje stovėjo dvaro ūkiniai pastatai, įkurta pašto įstaiga. Paulinos Mongirdaitės fotograﬁja
iš J. Klietkutės asmeninės kolekcijos.

Telefoninių pokalbių mokesčių knygelės fragmentas. 1938 m. vasario 8 d. Gargždų valsčiaus savivaldybė du kartus
skambino į Kretingą ir kartą į Veiviržėnus. Už telefoninius pokalbius buvo sumokėta 4,20 Lt. Eksponatas iš GKM fondų.

1939 m. sausio pradžioje, užpusčius kelius Klaipėda–Gargždai–Tauragė– Kretinga, negalėjo kursuoti pašto autobusai. Įstaigos darbas buvo sutrikdytas, arklių traukiamomis rogėmis siuntos nevežtos. „Vakarai“ 1939-01-09. Šaltinis:
www.epaveldas.lt.

Pirmoji muitinė – prieš 475 metus
Valdžios įsteigtos muitinės kontroliavo prekių judėjimą tarp regionų. Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam, pastebėjusiems didėjantį pirklių judėjimą per Prūsijos ir LDK sieną, nustatyti du keliai, kuriais galima pervežti prekes iš Prūsijos į Žemaitiją. 1540 m. Žygimanto Senojo
sprendimu Gargžduose įkuriama muitinė, kurioje pirkliai privalo mokėti muitą ir registruoti pervežamas
prekes. Muitinės steigimas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių aktyvią gyvenvietės plėtrą ir
miestelio augimą.
Vėliau, 1919 m. gegužės 8 d. (palei nusistovėjusią valstybės sieną), Lietuvoje įkurta 13 papildomų muitinių, tarp jų ir Gargždų sienos perėjimo punktas, vėliau tapęs muitine. Perėjimo punkto administracinis
pastatas buvo įkurtas Klaipėdos ir Pelkių (dab. Dariaus ir Girėno g.) gatvių sankryžoje, kairėje pusėje.

