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Gerbiamieji Akmenės krašto žmonės,

Jūsų atsiverstas leidinys „Akmenės rajono savivaldybės 2015 metų veiklos ataskaita“ – jau septintoji 
tokio pobūdžio knyga, kasmet spausdinama nuo 2009 metų. Tai – tarsi mūsų savivaldos metraštis, ne tik 
parodantis, kaip greitai bėga metai, bet ir kaip keičiasi – gražėja, modernėja rajonas, kokių nuostabių daly-
kų sukurta, pasiekta. Ir visi kartu, ir – atskirai. 

Antai akmeniškis verslininkas Arnius Bijanskis pelnė išskirtinį šalyje „Globalios Lietuvos“ apdovanoji-
mą „Už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose“. Buvusi Savivaldybės administracijos Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Aleksandra Vismantienė už  ilgametį nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 
įvertinta aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu „Gerumo žvaigždė“. O kur dar 
būrys Akmenės krašto moksleivių, jaunuomenės, įvairiuose prestižiniuose talentų konkursuose pelniusių 
laurus!

Savivaldybė, vadinasi – ir mes kiekvienas – vėl pelnėme aukščiausią savivaldos apdovanojimą „Auk-
sinė krivūlė“. Šįkart už tai, kad daugiausia savanoriškai atėjo karo prievolininkų atlikti nuolatinę privalo-
mą pradinę karo tarnybą, skaičiuojant procentais nuo Savivaldybės gyventojų skaičiaus. Už investicinius 
projektus, kurių dėka Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų aikštės atgaivintos, išgražintos, tapo 
modernios, laimėjome pirmąsias vietas Vakarų Lietuvoje. Ar daug nedidukų šalies rajonų gali pasigirti net 
dviem Trečiojo amžiaus universitetais? O pas mus per vienerius metus įkurti net du: Akmenėje ir Naujojoje 
Akmenėje! Ar daug šalies kaimų yra žinomi ir už Atlanto? O į Kruopių seniūnijoje organizuojamas žaliaval-
gių šventes atvyksta svečių net iš Jungtinių Amerikos Valstijų! 

Ir taip vardyti būtų galima vis daugiau ir daugiau. Apie naujus išasfaltuotų kelių ruožus, dviračių ta-
kus. Renovuotus daugiabučius namus. Naujomis spalvingomis trinkelėmis akį traukiančius šaligatvius. Mo-
dernius medicinos kabinetus. Pusiau požeminius komunalinių atliekų konteinerius. Atnaujintas įstaigas...  
Tereikia norėti tuos teigiamus pokyčius matyti ir jais didžiuotis.               

Žinoma, tas džiugesys dėl nuveiktų darbų neturėtų užliūliuoti, prišaukti tingulio. Juk gyvenimas lekia 
pirmyn devynmyliais žingsniais, ir mes privalome spėti kartu su juo. Tai reiškia, pastatyti, įrengti, atnaujinti 
tai, kas būtina, ko norime, ką suplanavome. Sutvarkyti rajono kerteles, kurios dar akis bado ar galėtų būti 
gražesnės, įdomesnės. Pasisemti kantrybės ir imtis taisyklingo komunalinių atliekų rūšiavimo. Išnagrinėti, 
kodėl rajone dar klesti nedarbas, o darbdaviai neranda darbininkų, ir šią padėtį pakeisti. 

Šie ir kiti siekiai, gausybė didelių ir mažesnių uždavinių, kasdienių darbų darbelių – tikrai įveikiami. 
Juolab, kad tiesiogiai merą ir Savivaldybės tarybą Jūs, mielieji Akmenės rajono gyventojai, išrinkote visai 
neseniai, 2015-aisiais. Atsižvelgdami į Jūsų pasiūlymus, pageidavimus, norus, sutelkę jėgas drauge krašto 
labui dirbsime dar ne vienerius metus. 

Džiugu, kad esate vis aktyvesni, reiklesni, pilietiškesni, išradingesni, matę vis daugiau pasaulio. To-
kiais ir būkite!        

               
    

Akmenės rajono 
savivaldybės meras            
Vitalijus Mitrofanovas   

Akmenės rajono savivaldybės 
administracijos direktorė
Aromeda Laucienė

Akmenės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas Bučys

Akmenės rajono savivaldybės                                     
mero pavaduotojas
Apolinaras Nicius 
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SAVIVALDYBĖS TARYBA

Koalicijos sutartį pasirašius (Darbo partija, 
Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga, Tėvynės sąjunga – 
Lietuvos krikščionys demokratai)

 Savivaldybės tarybos sudėtis 2015-12-31:
1. Vitalijus Mitrofanovas – Savivaldybės meras,    Lietuvos socialdemokratų partija

2. Juozas Bučius 15. Vytautas Kenstavičius

3. Rima Seniūnienė 16. Romualdas Norbutas

4. Andrius Almanis 17. Saulius Momkauskas

5. Albinas Klimas 18. Zofija Paulikienė

6. Jolanta Ada Januitienė 19. Vitalija Žakienė

7. Apolinaras Nicius 20. Valius Ąžuolas

8. Martynas Nicius 21. Stasys Beržinis

9. Richardas Sudaris 22. Julija Juškienė

10. Vaidotas Sungaila 23. Pranciškus Zaramba

11. Nijolė Bartkevičienė 24. Jadvyga Dunauskaitė

12. Vaidas Vanagas 25. Antanas Lizdenis

13. Birutė Kulvinskienė

14. Jonas Isajevas
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SAVIVALDYBĖS TARYBA

Lentelėje – informacija apie komitetų posėdžius

2015-12-29 Savivaldybės taryboje įregistruota Liberalų sąjūdžio frakcija, nariai: A. Almanis, J. A. Januitienė, 
A. Klimas, A. Nicius, M. Nicius, R. Sudaris, V. Sungaila; vadovas – A. Klimas.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Savivaldybės tarybos posėdžiuose. Informacija 
apie posėdžius ir juose svarstomus klausimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.akmene.lt). 

Įvyko 10  šios kadencijos Savivaldybės tarybos posėdžių; 2015 m. buvo priimta 260 sprendimų.

Daugiausia svarstyta ir priimta sprendimų šiais klausimais:

Turto, šilumos, 
kainų klausimai 55 Komisijų, tarybų 

sudarymas 17

Personalo klausimai 20 Pritarta ataskaitoms 15
Projektų klausimai 15 Patvirtinta planų 13

Finansų 11

Eil.
Nr. Komitetas Komiteto pirmininkas

Posėdžių skaičius

Eilinių Neeilinių Išvažiuoja-
mųjų IŠ VISO

1. Biudžeto, finansų ir vietos ūkio Julija Juškienė 9 - - 9

2. Aplinkosaugos ir kaimo plėtros Jadvyga Dunauskaitė 9 1 1 11

3. Sveikatos ir socialinės apsaugos Zofija Paulikienė 9 1 - 10

4. Švietimo, kultūros ir sporto Richardas Sudaris 9 2 3 15

5. Kontrolės Rima Seniūnienė 5 - - 5

50

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio Aplinkosaugos ir kaimo plėtros

Sveikatos ir socialinės apsaugos Kontrolės Švietimo, kultūros ir sporto

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto nariai Kamanų rezervate, rengiamame parke Naujojoje Akmenėje
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SAVIVALDYBĖS TARYBA

Apdovanojimai
Apdovanojimų suteikimo komisijos, kuriai vadovauja Savivaldybės meras, sprendimu už Akmenės krašto gar-

sinimą įteikti keturi apdovanojimo ženklai „Už nuopelnus Akmenės rajonui“: 

Akmenės seniūnui Vladimirui Silvaško už nuopelnus Lietuvai ir nepriekaištingą darbą vietos savivaldos sistemoje.
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos fotomenininkų draugijos nariui Apolinarui Juodpusiui už iniciatyvumą, 

aktyvią kultūrinę veiklą, nuoširdų darbą ir Akmenės rajono garsinimą.

Vietinio ūkio ir turto val-
dymo skyriaus vedėjai Stasei Ra-
cevičienei už ilgametį ir neprie-
kaištingą darbą vietos savivaldos 
sistemoje.

UAB „Antano Lizdenio 
sveikatos centras“ vadovui An-
tanui Lizdeniui už iniciatyvumą, 
nuoširdų darbą, aukštą profesinę 
kvalifikaciją ir teikiamą medicini-
nę pagalbą tūkstančiams Akme-
nės rajono gyventojų.    

 

Ilgametė  Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Aleksandra 
Vismantienė  už   ilgametį pavyz-
dingą ir nepriekaištingą tarnybi-
nių pareigų atlikimą   apdovanota 
aukščiausiu Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos apdo-
vanojimu – „Gerumo žvaigžde“. 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės globojami „Globalios Lietuvos“  apdovanojimai vyks-
ta ketvirtą kartą ir yra skirti pagerbti Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančius, dirbančius ir studijuojančius lietuvius, kurie 
savo darbais, laimėjimais ir idėjomis garsina Lietuvą pasau-
lyje ir padeda jai kurti globalias galimybes. 2015 metų pa-
baigoje „Globalios Lietuvos“ apdovanojimai įteikti 9 lau-
reatams, tarp jų – akmeniškiui verslininkui UAB „Avastata“ 
direktoriui A. Bijanskiui.

Vladimiras Silvaško Apolinaras Juodpusis

Stasė Racevičienė Antanas Lizdenis 
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

2015 metų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto įvykdymas (2015 metų gruodžio 31 d. duomenimis)
Akmenės rajono savivaldybės taryba patvirtino 2015 m. biudžetą – 24 287,1 tūkst. Eur, kuris paskirstytas  asignavimų 

valdytojams veiklos programoms (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos 
plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų 
vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros ir  Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros) vykdyti. 

2015 m. biudžetas sumažintas 110,8 tūkst. Eur, biudžeto pajamos didintos 1 553,6 tūkst. Eur.
Patikslintas 2015 m. biudžeto pajamų planas – 25 729,9 tūkst. Eur, įvykdytas 100,2 proc. gauta daugiau planuotų 

pajamų 49,0 tūkst. Eur. Iš mokesčių ir dotacijų planas įvykdytas 104,2 proc. arba 948,3 tūkst. Eur daugiau surinkta planuotų 
pajamų. Paskolų investiciniams projektams vykdyti paimta 899,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota.  Pajamų planas pagal 
pajamų rūšis įvykdytas:

1. Savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų planas įvykdytas  104,4 proc.
2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą planuota surinkti 553,9 tūkst. Eur, 8,4 tūkst. Eur 

mažiau nei planuota, planas įvykdytas 98,5 proc.
3. Biudžetinių įstaigų pajamų planas įvykdytas 97,2 proc.
4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 99,7 proc. arba surinkta mažiau pajamų  

1,6 tūkst. Eur, iš jų: mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 29,5 tūkst. Eur daugiau arba 124,6 proc., mokesčio už 
medžiojamų gyvūnų išteklius 0,1 tūkst. Eur daugiau arba 101,3 proc., mokesčio už aplinkos teršimą surinkta 31,2 tūkst. 
Eur mažiau arba 91,1 proc.

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo ataskaita 2015-12-31:

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
Patikslintas 

planas 
metams

Įvykdyta 
nuo metų 
pradžios

Plano įvykdymas

procentais tūkst. 
Eur

1.  Pajamų ir pelno mokesčiai 7216,1 7394,8 102,5 178,7

1.1. Gyventojų pajamų mokestis gautas iš VMI 4558,9 4743,4 104,0 184,5

1.2. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros 
skirtumams išlyginti 1378,6 1506,8 109,3 128,2

1.3. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų  
pajamų mokesčio išlyginti 1278,6 1144,6 89,5 -134,0

2. Turto mokesčiai 571,7 696,7 121,9 125,0

2.1. Žemės mokestis 103,4 180,8 174,9 77,4

2.2. Paveldimo turto mokestis 2,6 3,7 142,4 1,1

2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 465,7 512,1 110,0 46,4

3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 908,2 893,7 98,4 -14,6

3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 350,1 318,9 91,1 -31,2

3.2. Valstybės rinkliavos 2,9 25,6 885,3 22,7

3.3. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava 553,9 545,5 98,5 -8,4

3.4. Kitos vietinės rinkliavos 1,3 3,6 278,4 2,3

4. Dotacijos 13141,0 13737,2 104,5 596,2

4.1. ES finansinės paramos lėšos 324,3 968,9 298,8 644,6

4.2. Speciali tikslinė dotacija: 12288,3 12239,9 99,6 -48,4

4.2.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atliktu 1417,3 1369,1 96,6 -48,3

4.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 4668,8 4668,8 100,0 0,0

4.2.3.
Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) moki-
niams, turintiems spec. ugdymosi poreikių, kitoms savivaldybėms 
perduotoms įstaigoms išlaikyti (kitos spec. dotacijos iš apskričių)

418,8 418,8 100,0 0,0

4.2.4. Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija 4700,6 4700,6 100,0 0,0

4.2.5. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 1082,7 1082,6 100,0 -0,1

4.3. Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams 
finansuoti 528,4 528,4 100,0 0,0

4.3.1. pastato  rekonstravimas – pritaikymas  viešosios bibliotekos 
reikmėms 164,7 164,7 100,0 0,0

4.3.2.  Naujosios Akmenės ligoninės pastatų rekonstravimas 144,8 144,8 100,0 0,0

4.3.3. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pastato  modernizavimas 141,1 141,1 100,0 0,0
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4.3.4. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės kultūros 
namų pastato Akmenėje, Sodo g. 1, modernizavimas 21,5 21,5 100,0 0,0

4.3.5. Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato 
Laižuvos g. 10A, rekonstravimas, įrengiant sporto salę 56,3 56,3 100,0 0,0

5. Kitos pajamos 780,1 824,3 105,7 44,1

5.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus 
vandenų fondo vandens telkinius 73,0 89,7 122,9 16,7

5.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius 11,5 11,6 101,3 0,1

5.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 120,0 149,5 124,6 29,5

5.4. Pajamos už patalpų nuomą 64,2 54,8 85,4 -9,4

5.5. Pajamos už  atsitiktines paslaugas 49,5 34,5 69,6 -15,0

5.6. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 
įstaigose 460,6 468,9 101,8 8,4

5.7. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 0,3 14,0 4839,0 13,7

5.8. Kitos neišvardintos pajamos 1,2 1,3 110,1 0,1

6. Ilgalaikio turto realizavimo pajamos 4,3 23,2 533,2 18,8

6.1. Žemė 2,9 20,4 705,0 17,5

6.2. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1,4 1,6 110,8 0,2

6.3. Atsargų pardavimo pajamos   1,1   1,1

  Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (1+2+3+4+5+6) 22621,5 23569,8 104,2 948,3

7. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 1222,9 1222,9 100,0 0,0

8. Skolintos lėšos 1885,5 986,2 52,3 -899,3

  Iš viso pajamų: 25729,9 25778,9 100,2 49,0

2015 metais Akmenės rajono savivaldybės biudžeto metinis išlaidų planas – 25 729,9 tūkst. Eur,
įvykdyta 22 915,5 tūkst. Eur. 

Didžiausia dalis tenka švietimo sistemai – 42,10 proc., mažiausia dalis gynybai – 0,09 proc.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
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2015 m. buvo įgyvendinami 22 projektai, kurių biudžetas – 17.518,7 tūkst. Eur. Regioniniu lygiu ir kitų pro-
gramų buvo įgyvendinta 12 projektų. 

Pagal Valstybės investicijų programą 
(toliau – VIP) buvo įgyvendinami 5 projektai 
(daugiausia 2011–2015 m. laikotarpiu). Ski-
riamų VIP lėšų suma nuo 2013 m. augo ir 2015 
m. siekė 528.4 tūkst. Eur (vidutiniškai 105.7 
tūkst. Eur vienam projektui). 9 administruo-
jamiems projektams buvo skirtas papildomas 
finansavimas iš VIP ir ES fondų. Papildomo fi-
nansavimo suma siekė 499,8 tūkst. Eur. 

Vykdytų projektų įgyvendinimo metu įsisavintų lėšų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2015 m., proc.

Mato vnt. ES paramos ir VB 
lėšos

Valstybės investicijų 
programos lėšos 

(VIP)

Privačios (kitos) 
lėšos

Savivaldybės 
biudžeto lėšos Iš viso:

tūkst. Eur 1.780,3 528,4 98,3 1.467,4 3.874,4

proc. 46,0 14,0 2,0 38,0 100

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. 2015 
metais intensyviai vyko projekto „Naujosios Akmenės sporto 
rūmų atnaujinimas, eksploatacijos ir paslaugų teikimas“ pa-
sirengimo darbai. Projektą planuojama įgyvendinti viešojo 
ir privataus sektorių partnerystės būdu. Viešųjų pirkimų 
procedūroms ruoštis padeda VšĮ Centrinės projektų val-
dymo agentūros specialistų komanda, su kuria per metus 
vyko ne vienas bendras susirinkimas tiek Vilniuje, tiek ir Sa-
vivaldybės administracijoje.

Bendro darbo rezultatas – ilgą laiką rengtos ir kore-
guotos pirkimo sąlygos bei sutarties su privačiu subjektu 
projektas, patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 
2015-12-29  sprendimu Nr. T-233(E). 2015 metais sėkmin-
gai baigti visi planuoti įgyvendinti 2007-2013 m. finansiniu 

laikotarpiu projektai per regioninę plėtrą.  
Savivaldybė pasinaudojo 30.139,35 tūkst. 
Eur finansine parama. Didelė dalis lėšų buvo 
skirta vandentvarkos projektams, susisieki-
mo ir kitai rajono infrastruktūrai.  ES parama 
– 29.141,86 tūkst. Eur, Valstybės biudžeto lė-
šos – 997,49 tūkst. Eur; Savivaldybės biudže-
to lėšos – 2.585,46 tūkst. Eur; privačios ir kt. 
lėšos – 1.256,32 tūkst. Eur.  Didžiausia lėšų 
dalis skirta daugiabučių namų modernizavi-
mui, vandens tiekimo ir nuotekų infrastruk-
tūros plėtrai, viešųjų erdvių sutvarkymui. 

investiciniai projektai

2015 m. projektų įgyvendinimui skirtos lėšos pagal finansavimo šaltinius, 
tūkst. Eur.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos susitikimas 
su VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais
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Per 2015 metus užbaigta įgyvendinti 13 projektų:

Projekto 
pavadinimas

Projekto vertė Projekto rezultatas Nuotrauka

Naujosios Akmenės 
centrinės aikštės 
su prieigomis 
kompleksiškas 
sutvarkymas

1.797,37  tūkst. 
Eur, iš jų: 

ES lėšos – 
1.379,26  tūkst. 
Eur, VB -127,49 
tūkst. Eur.; SB – 
290,62 tūkst. Eur

Pagerintas Naujosios 
Akmenės miesto centrinės 
aikštės su prieigomis 
prieinamumas plečiant 
viešąją erdvę gyventojų 
laisvalaikiui, kultūrinei 
veiklai ir verslo poreikiams

Naujosios Akmenės centrinė aikštė

Akmenės rajono 
savivaldybės Papilės 
miestelio kultūros 
namų pastato 
renovavimas

292,0 tūkst. Eur, iš 
kurių: 

242,0 tūkst. 
Eur – ES lėšos, o 
50,0 tūkst. Eur – 
Savivaldybės 
lėšos, t. y. įnašas 
natūra

Atlikti kultūros namų 
pastato renovavimo 
darbai. Sukurta jaukesnė 
ir šiuolaikiškesnė aplinka 
kultūros darbuotojams – 
pastatas tapo 
reprezentatyvesnis

Papilės miestelio kultūros namų pastatas 
prieš ir po renovavimo 

Specialiųjų planų 
rengimas Akmenės 
rajono savivaldybėje

105,38  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos – 
89,57  tūkst. Eur, 
SB lėšos – 15,81 
tūkst. Eur

Parengti Akmenės rajono 
savivaldybės 6 specialieji 
planai ir 1 ribų nustatymo 
planas

Patikslintos Ventos miesto ribos

Informacinių 
technologijų ir 
komunikacinių 
technologijų 
sprendimai 
savivaldybės 
komunalinių 
paslaugų kokybei 
gerinti

29,7 tūkst. Eur, iš 
kurių: 15,9 tūkst. 
Eur ES lėšos, o 
13,7 tūkst. Eur – 
Savivaldybės lėšos

Kartu su partneriais iš 
Latvijos ir Lietuvos – iš viso 
16 partnerių, parengtas 
Akmenės r. savivaldybės 
apšvietimo modernizavimo 
techninis projektas. Tai 
pirmas svarus žingsnis 
siekiant pagerinti gatvių 
apšvietimo sistemos būklę 
Akmenės rajone Techninių sprendinių aptarimas Akmenės 

rajono savivaldybės administracijoje

investiciniai projektai



11

Naujosios Akmenės 
miesto teritorijos 
tarp Ramučių 
ir Respublikos 
daugiabučių 
gyvenamųjų 
namų kvartalų 
apželdinimas ir 
sutvarkymas

773,86 tūkst. 
eurų  – 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos

Įrengtas parko apšvietimas, 
tinklinio aikštelė, 
aikštelė scenai, bėgimo 
takai, automobilių 
stovėjimo aikštelė, atlikta 
didžioji dalis apželdinimo 
darbų

Akmenės rajono 
savivaldybės politikų 
ir darbuotojų 
administracinių 
gebėjimų stiprinimas 
ir kvalifikacijos 
tobulinimas

57,54  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos – 
48,89  tūkst. Eur, 
SB lėšos – 8,65 
tūkst. Eur

Mokymuose dalyvavo 
Savivaldybės politikai, 
valstybės tarnautojai bei 
darbuotojai

Lavinti komandinio darbo įgūdžiai 

Regioninės 
plėtros gerinimas, 
tobulinant 
strateginio 
planavimo sistemą 
Akmenės rajono 
savivaldybėje

94,07  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos – 
79,96  tūkst. Eur, 
SB lėšos – 14,11 
tūkst. Eur

Parengti Akmenės rajono 
savivaldybės 2014–
2016 m. trumpalaikis 
strateginis veiklos 
ir Akmenės rajono 
savivaldybės 2016–2021 
metų strateginis plėtros 
planai

Strateginio veiklos plano pristatymas

Universalių 
daugiafunkcių 
centrų kūrimas 
Akmenės rajono 
kaimo vietovėse

593,83  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos – 
424,09  tūkst. 
Eur, o SB lėšos – 
169,74 tūkst. Eur

Įkurti 2 universalūs 
daugiafunkciai centrai 
Agluonų ir Kairiškių 
kaimuose: jie aprūpinti 
baldais, kompiuterine 
technika bei kita įranga

Baigti  Kairiškių universalaus 
daugiafunkcio centro darbai 

Stacionarių 
socialinių paslaugų 
kokybės gerinimas 
modernizuojant 
Akmenės rajono 
socialinių paslaugų 
namus

943,19  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos 
766,00  tūkst. Eur, 
VB lėšos 135,18 
tūkst. Eur, SB lėšos  
42,01 tūkst. Eur

Atnaujinta dalis įstaigos 
pastato, antrojo aukšto 
kambariai sutvarkyti 
kapitališkai, įrengti 
keltuvai, atnaujintos 
buitinės patalpos, poilsio 
erdvės

Atnaujintos Akmenės rajono socialinių 
paslaugų namų patalpos ir buitinė technika

investiciniai projektai
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Energijos vartojimo 
efektyvumo 
didinimas Akmenės 
rajono Ventos 
gimnazijos pastate

441,81  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos – 
140,82  tūkst. Eur, 
VB lėšos – 24,85 
tūkst. Eur, SB 
lėšos – 276,14 
tūkst. Eur

Didžiausia projekto 
nauda – apšiltinus pastato 
sienas ir cokolinę dalį bei 
rekonstravus šildymo 
sistemą, šildymui bus 
sunaudojama žymiai 
mažiau šiluminės energijos

Rekonstruotas Akmenės rajono Ventos 
gimnazijos pastatas

Bendruomeninės 
infrastruktūros 
ir gyvenamosios 
aplinkos 
kompleksinė plėtra 
Akmenės ir Ventos 
miestuose

1.092,46  tūkst. 
Eur, iš jų: 

ES lėšos – 
865,59  tūkst. Eur, 
VB lėšos – 76,38 
tūkst. Eur, SB 
lėšos – 
150,49 tūkst. Eur

Miestų viešosios erdvės 
pritaikytos gyventojų 
laisvalaikiui, poilsiui, 
kultūrinei veiklai, 
sutvarkytos erdvės

Rekonstruotos Akmenės ir Ventos miestų 
centrinės dalys

Socialinių 
būstų, esančių 
modernizuojamuose 
daugiabučiuose 
namuose  
atnaujinimas

244,72  tūkst. Eur, 
iš jų: 

ES lėšos – 
181,67  tūkst. Eur, 
SB lėšos – 63,05 
tūkst. Eur

Atnaujinti 27 socialiniai 
būstai ir pagerintos 
gyvenimo sąlygos  juose 
gyvenantiems – 51 
asmeniui

V. Kudirkos g. 2, Naujoji Akmenė

Akmenės rajono 
vaikų globos 
namų globotinių 
užimtumo kokybės 
gerinimas

108,3  tūkst. Eur, 
iš jų:

 ES lėšos – 
78,5  tūkst. Eur, SB 
lėšos – 29,8 tūkst. 
Eur

Įrengta daugiafunkcė 
universali sporto aikštelė, 
apšvietimas, dviračių takai, 
aptverta teritorija ir įsigytas 
sporto inventorius

Akmenės rajono vaikų globos namų sporto 
infrastruktūros sutvarkymas 

investiciniai projektai
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Verslas, licencijos, darbo rinka 

Šiaulių apskrities VMI duomenimis, 2015 m. pabaigoje mokesčių mokėtojų registre buvo įregistruota 
715 juridinių vienetų. Iš jų 4 akcinės bendrovės, 223 uždarosios akcinės bendrovės, 331 individuali įmonė 
ir 21 mažoji bendrija. 

2015 metais pagal Viešųjų darbų organizavi-
mo programą įdarbinti 322 asmenys. Šiam tikslui 
panaudota kiek daugiau nei 106 tūkst. Eur Akme-
nės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Viena iš 
veiklos rūšių,   kuria verčiasi rajono gyventojai, yra  
individuali veikla įsigijus verslo liudijimą. 2015 m. 
nustatyti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai, tai-
komi įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vyk-
domai veiklai. Per 2015 m. Akmenės rajone verslo 
liudijimus įsigijo 441 gyventojas, t. y. 7 proc. dau-
giau negu 2014 m. Palyginus 2014 m. ir 2015 m. 
išduotus verslo liudijimus pagal veiklos rūšis, 2015 
metais gyventojai verslo liudijimus išsiėmė 8 nau-
joms vykdomoms veikloms.

Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės sky-
riaus duomenimis 2015 m. pabaigoje rajone regis-
truotas 1921 bedarbis, tai 6 asmenimis mažiau nei 
2014 m., iš jų 970 moterys (50,5 proc.) ir 951 vyras 
(49,5 proc.), 352 bedarbiai iki 29 m. amžiaus (18,3 
proc.), 790 kaimo gyventojai (41,2 proc.). 

Nedarbo lygis rajone nežymiai padidėjo. Jeigu 
2015-01-01 nedarbo lygis siekė 15,1 proc., tai 2016-
01-01 15,2 proc. Šiaulių apskrityje nedarbo lygis padi-
dėjo 0,5 proc., Respublikoje 0,3 proc. sumažėjo. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė įteikė  „Globalios Lietuvos“ apdovanojimą akmeniškiui verslinin-
kui UAB „Avastata“ direktoriui A. Bijanskiui. UAB „Avastata“ įvertinimą, pripažinimą bei galimybę kon-
kuruoti su kitomis įmonėmis lėmė šie veiksniai: investicijos ir modernumas – daug investuojama į įrangos 
modernizavimą, pažangias technologijas, darbuotojų motyvacijos didinimą, jų darbo ir poilsio sąlygų užti-
krinimą; bendradarbiavimas – įmonė visą veiklos laikotarpį sėkmingai bendradarbiauja ne tik su Lietuvos, 
bet ir su užsienio partneriais, tokio bendradarbiavimo rezultatas – puikiai įgyvendinti projektai ir teigiami 
užsakovų atsiliepimai; kūrybiškumas – kūrybingų darbuotojų komanda ne tik domisi Europos šalių madų 
tendencijomis, bet ieško ir savitų sprendimo būdų, siekdama patenkinti klientų poreikius, kurių tikslas – iš-
skirtinio dizaino, kokybiški baldai; dėmesys įmonės reprezentacijai, pastatų atnaujinimui, aplinkos įvaizdžio 
kūrimui, interjerui ir kitoms detalėms.

UAB „Avastata“  savo darbą pradėjo 2009 m. statybos ir baldų gamybos sektoriuose. Šiandien UAB 
„Avastata“ veiklos pagrindas – standartiniai ir nestandartiniai korpusiniai baldai, jų gamyba. Įmonė sėkmin-
gai dirba ne tik šalyje, bet ir įgyvendina užsienio įmonių Lietuvoje projektus. 

savivaldybės ekonomika ir verslas
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2015 m. lapkričio 2 d.  Naujojoje Akmenėje UAB 
„Eternit Baltic“ įvyko  naujos gamyklos statybos pra-
džios kapsulės įkasimo ceremonija.   34 mln. eurų vertės 
gamykla per artimiausius trejus metus tiesiogiai sukurs 
mažiausiai pusšimtį naujų darbo vietų. Dalis sukuriamų 
darbo vietų bus skirtos kvalifikuotiems specialistams – 
taip bus ženkliai viršytas regiono atlyginimų vidurkis. 
Kadangi fabrikui žaliavas tieks greta dirbančios kompa-
nijos, naujų darbo vietų kiekis gali išaugti dar labiau.

Naujo cementinių dailylenčių fabriko statyba 
Naujojoje Akmenėje rodo investuotojų pasitikėjimą. 
Kompanija plėtrą Naujojoje Akmenėje pasirinko jau tu-
rėdama patirties regione. 

2015 m. dvi rajono įmonės daly-
vavo vietinio užimtumo iniciatyvų projek-
tuose. UAB „Gaventa“ įsteigė 2 darbo vie-
tas, įmonei skirta 17,4 tūkst. Eur paramos 
ir UAB „Viekšnių malūnas“ įgyvendinda-
mas projektą „Kesių alternatyvi energija“ 
įsteigė 2 darbo vietas, skirta parama 24,0 
tūkst. Eur.

Žemės nuomos mokestis 

2015 m. priskaičiuota valstybinės žemės nuomos mokesčio už 93,8 tūkst. Eur, iš jų gyventojų – 40,8 tūkst. Eur, 
juridinių vienetų – 53,0 tūkst. Eur. Surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio 89,9 tūkst. Eur (2014 m. surinkta 95,8 
tūkst. Eur, tai yra 5,9 tūkst. Eur mažiau).

2015 m. Savivaldybės tarybos suteiktos lengvatos valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams sudaro 
8,9 tūkst. Eur. Valstybinės žemės nuomos mokesčio kasmet surenkama mažiau, nes kai kurios įmonės bankrutuoja, 
daugumai žemės sklypų įteisinama žemės nuosavybė (pirkimas), didėja pensinio amžiaus asmenų kaimiškosiose 
seniūnijose (Savivaldybės taryba yra nustačiusi neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius).

2015-12-31 žemės nuomos mokesčio bendroji nepriemoka – 30,8 tūkst. Eur, iš jų fizinių asmenų – 23,8 tūkst. 
Eur, juridinių asmenų – 7,0 tūkst. Eur. Bendroji nepriemoka, lyginant su 2014 m., sumažėjo nežymiai – 0,3 tūkst. Eur. 

Savivaldybės būstai ir daugiabučiai gyvenamieji namai 

Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 355 Savivaldybės būstai (gyvenamieji namai, butai), iš jų Naujojoje 
Akmenėje – 213, Akmenės seniūnijoje – 70, Ventos seniūnijoje – 19, Papilės – 18, Kruopių – 14, Naujosios Akmenės 
kaimiškojoje seniūnijoje – 21. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų naudingas plotas 
16 783,59 kv. m. 

2015-12-31 asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašuose įrašyti 154, kuriuose yra 240 
šeimos narių, iš jų 77 nepilnamečiai vaikai. 

Sąrašuose įrašytų asmenų skaičius, palyginus su 2014 m., sumažėjo 81 asmeniu (šeimomis), arba 35 proc. 
2015 m. 7 asmenų prašymai nepatenkinti, iš sąrašų išbraukti 139 asmenys (šeimos), iš kurių 25 asmenims (šeimoms) 
išnuomotas socialinis būstas, 25 išbraukti asmenų prašymu, 70 – laiku nepateikė dokumentų, kiti išvyko gyventi kitur 
ar asmeniui mirus. 

Išnuomotas 31 Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas, jų bendras plotas 1  573,47 kv. m. 
Daugiausiai butų – 17 – išnuomota Naujosios Akmenės mieste, 10 – Akmenės seniūnijoje, 2 – Kruopių seniūnijoje, 2 
butai Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje. 

savivaldybės ekonomika ir verslas

Tradicinėje Verslininkų  dienoje pagerbti geriausi 
verslininkai

Ūkio ministras Evaldas Gustas Naujojoje Akmenėje daly-
vavo UAB „Eternit Baltic“ naujos cementinių dailylenčių 
gamyklos statybos pradžios kapsulės įkasimo ceremoni-
joje.
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Įvyko 17 Savivaldybės socialinio būsto skyrimo ir jo priežiūros komisijos posėdžių; VšĮ „Akmenės būstas“ į 
Savivaldybės sąskaitą pervedė 11,8 tūkst. Eur nuomos mokesčio dalies – kaupiamųjų lėšų. 

Savivaldybės tarybos sprendimais socialinio būsto remontui skirta: 

Seniūnija
2014 m. 2015 m.

Suremontuota 
butų (vnt.)

Skirta lėšų 
(Eur.)

Suremontuota 
butų (vnt.)

Skirta lėšų 
(Eur.)

Naujosios Akmenės miesto seniūnija 14 15 540 17 34 527

Akmenės seniūnija 2 4 994 15 12 407

Kruopių seniūnija 4 30 890

Papilės seniūnija 1 521 2 1 997

Iš viso: 17 21 054 38 79 821

ES, valstybės paramos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinami Savivaldybės būstai. Iš viso jau atnaujinta 19 
Savivaldybės būstų, bendra jiems tenkančių investicijų suma 150,9 tūkst. Eur (2014 m. 41,6 tūkst. Eur).

Daugiabučių namų priežiūra Akmenės rajono savivaldybėje yra 328 daugiabučiai gyvenamieji namai. Nuo 
2014-01-01 penkerių metų laikotarpiui 197 daugiabučių namų administratoriumi paskirtas VšĮ  „Akmenės būstas“.

Iš bendro skaičiaus 48 daugiabučių namų savininkų bendrijų Naujojoje Akmenėje yra 30, Akmenės mieste – 11, 
Ventos mieste – 1, Papilės miestelyje – 5 ir kaimo vietovėje – 1 (Dabikinės k.) daugiabučių namų savininkų bendrijos. 

Daugiabučių namų savininkai skatinami burtis į bendrijas arba namo valdymui sudaryti jungtinės veiklos su-
tartis. Savivaldybės taryba 2015-06-25 sprendimu Nr. T-153 patvirtino Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gy-
venamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programą, kuria pasinaudojo viena daugiabu-
čio gyvenamojo namo bendrija, jai buvo skirta kiek daugiau nei 1,0 tūkst. Eur. 

Daugiabučių namų administravimo tarifas – 0,03 Eur./kv. m (be PVM) ir daugiabučių namų techninės priežiū-
ros tarifas – 0,03 Eur./kv. m (be PVM), kiemų priežiūros mokestis iki 0,04 Eur/kv. m (be PVM).

Eil. 
Nr. Daugiabučio padėtis Naujoji 

Akmenė Akmenė Venta Iš viso

1. Gyventojai atsisako modernizavimo, vnt. 4 0 10 14

2. Negautas finansavimas modernizavimui, vnt. 10 6 6 22

3. Nenupirkti rangos darbai 1 1 1 3

4. Modernizuojami daugiabučiai, vnt. 12 8 2 22

5. Modernizuoti daugiabučiai 35 4 0 39

6. Neįtraukti į programą daugiabučiai, vnt. 39 11 10 50

*Šaltinis VšĮ „Akmenės būstas“ duomenys 

2015-12-31 modernizuotų daugiabučių skaičius Akme-
nės rajone – 25 proc. visų daugiabučių gyvenamųjų 
namų, esančių Akmenės rajone

Daugiabučių namų modernizavimo* situacija 
Akmenės rajone 

savivaldybės ekonomika ir verslas
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Akmenės rajone gyventojai atsisako renovuoti 14 daugiabučių gyvenamųjų namų, iš kurių vieno daugiabučio 
modernizavimą jie inicijuoja patys. Likusių 13 daugiabučių modernizavimui gyventojai nepritarė pagal antrąjį 
kvietimą. Dažniausiai gyventojai atsisako modernizavimo, nes nesutaria dėl investicinio plano sprendinių arba nenori 
prisiimti įsipareigojimų, tenkančių už modernizavimą. 

22 daugiabučiai yra negavę banko pritarimo modernizavimui, nes gyventojų įsiskolinimai už komunalines 
paslaugas viršija 10 proc. VšĮ „Akmenės būstas“ tarpininkauja gyventojams sudarant individualius skolų, susidariusių 
už komunalines paslaugas, grąžinimo planus. 

Efektyvų daugiabučių modernizavimą stabdo ir rangovų trūkumas arba paskaičiuotos per mažos modernizavimo 
rangos darbų vertės. 2015-07-31 nenupirkti rangos darbai buvo trims daugiabučiams namams. Gyventojai atskiru 
susirinkimu gali padidinti rangos darbų vertę, ir tokiu būdu bandoma iš naujo skelbti rangos darbų pirkimą. 

Šiuo metu Akmenės rajone vykdomi modernizavimo darbai iš viso 22 daugiabučiuose namuose (iš jų: 12 
Naujojoje Akmenėje, 8 Akmenėje ir 2 Ventoje). Tai sudaro 34 proc. visų daugiabučių modernizuojamų namų, įtrauktų 
į modernizuojamų daugiabučių sąrašus. 

Suvartojama šiluminė energija (per šildymo sezoną) 

Pavadinimas 2008–
2009 m.

2009–
2010 m.

2010–
2011 m.

2011–
2012 m.

2012–
2013 m.

2013–
2014 m.

2014–
2015 m.

Šildymo sezono temperatūra, (C°) +1,4 -0,8 -0,7 +0,7 -0,7 +2,8 0,00

Daugiabučių namų suvartota šiluminė 
energija (iš viso MWh) 28 969,23 33 684,52 32 734,65 28 743,22 31 488,56 25 523,22 29 000,00

Gyventojų šiluminėsenergijos 
sąnaudos (iš viso tūkst. Eur be PVM) 2 612,90 2 540,55 2 480,53 2 134,24 2 279,47 1 689,13 1 847,78

Daugiabučių namų suvartota šiluminė 
energija (kWh/m2) 108,5 123,61 120,55 105,89 114,76 93,15 105,84

Gyventojų šiluminės energijos 
sąnaudos (Eur be PVM/ m2) 9,79 9,32 9,13 7,86 8,30 6,17 6,75

Vidutinis šildymo tarifas (ct/kWh be PVM) 9,02 7,54 7,58 7,43 7,24 6,62 6,37

Šilumos energijos suvartojimas 2014–2015 metais šildymo sezono metu 

Eil. 
Nr. Daugiabučio būklė

Suvartojamas šilumos energijos kiekis

kWh MWh

1. Prieš daugiabučio modernizavimą 5 506 821,20 5 506,82

2. Po daugiabučio modernizavimo 2 012 642,29 2 012,64

3. Skirtumas 3 494 178,91 3 494,18

Akmenės rajono daugiabučiuose pastatuose ypatingai opi gyvenamųjų namų fondo atnaujinimo ir 
racionalaus energijos vartojimo problema, todėl buvo pradėta rengti Akmenės rajono energinio efektyvumo 
didinimo daugiabučiuose namuose programa, apimanti daugiausiai energijos suvartojančius daugiabučius. Vertinant 
skaičiuojamosiomis kainomis šiai Programai įgyvendinti reikėtų apie 22,18 mln. Eur, iš jų 7,15 mln. Eur pagal I kvietimą 
ir 15,03 mln. Eur pagal II kvietimą.

Iki 2015 m. liepos 31 d. įgyvendinti daugiabučių modernizavimo rangos darbai 

Kvietimas
Statybos 

darbų kaina, 
tūkst. Eur

Projekto 
parengimo 

darbai, tūkst. 
Eur

Nupirktų 
rangos darbų 

su projektu 
vertė, tūkst. 

Eur

Įvykdyta 
rangos darbų, 

tūkst. Eur

Liko įvykdyti 
rangos darbų, 

tūkst. Eur

Apmokėta 
už projektą, 

tūkst. Eur

1 2 3 4=2+3 5 6 7

I kvietimas 2 942,21 200,41 3 142,62 165,64 2 776,58 15,73

II kvietimas 4 402,36 214,80 4 617,16 1 225,09 3 177,27 156,15

Iš viso 7 344,47 415,22 7 759,78 1 390,72 5 953,85 171,88

2015 m. baigti modernizuoti V. Kudirkos g. 2, 4, 8 ir 12 daugiabučiai gyvenamieji namai.

savivaldybės ekonomika ir verslas
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2014–2015 metų šildymo sezono metu V. Kudirkos g. 2 daugiabutis sunaudojo 191,47 MWh šiluminės energijos. 
Gyventojai vidutiniškai per visą sezoną šio daugiabučio šildymui išleido 4,9 tūkst. Eur, t. y. atitinkamai po 0,8 tūkst. Eur 
per mėnesį. 

   

Vidutiniškai V. Kudirkos g. 4 už šildymo paslaugą 50 kv. m. butas per mėnesį sumokėjo kiek daugiau nei 90 Eur.

Lyginant 2015–2016 m. šildymo sezono spalio–gruo-
džio mėnesių duomenis su atitinkamais 2014–2015 m. spa-
lio–gruodžio duomenimis, V. Kudirkos g. 8 gyventojai šildymo 
paslaugai išleido 25 Eur ir atitinkamai 58 Eur per mėn., t. y. 57 
proc. mažiau. 

Įgyvendinus modernizavimą šiuose daugiabučiuose 
šiluminės energijos suvartojimas sumažėjo daugiau nei 50 
proc., analogiškai sumažėjo ir sąskaitos už šildymą – 50 ir dau-
giau proc. per mėnesį. Prie tokių mažėjančių išlaidų prisidėjo 
ne tik daugiabučių modernizavimas, tačiau ir mažėjanti šilu-
mos kaina. 

Prieš modernizavimą Naujosios Akmenės miesto sena-
miesčio gyventojai už šildymą vidutiniam 50 m2 butui mokė-
davo apie 90 Eur per mėnesį, po modernizavimo tokiam butui 

tenka jau iki 60 Eur išlaidų per mėnesį. Šiluminės energijos suvartojimas sumažėjo 34 proc., t. y. nuo 35,52 MWh iki 
23,45 MWh per visą šildymo sezoną. Vidutinės išlaidos už šildymą taip pat sumažėjo iki 55 proc. 

Turtas

Savivaldybės valdomas nefinansinis turtas 
2015-01-01 sudarė 44 109,51 tūkst. Eur, iš jo Savival-
dybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 39 224,5 
tūkst. Eur, valstybei nuosavybės teise priklausantis 
turtas – 4 885 tūkst. Eur. Savivaldybės valdomas finan-
sinis turtas – 6 858,6 tūkst. Eur. 

2015 metais iš valstybės Savivaldybės nuosa-
vybėn perimta turto už 2,8 tūkst. Eur. Biudžetinėms 
įstaigoms Savivaldybės turtas perduotas valdyti pati-
kėjimo teise. 

Buvo organizuojami nereikalingo ar netinka-
mo naudoti Savivaldybės turto viešieji prekių aukci-
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onai, tačiau jie pripažinti neįvykusiais, nes neatsirado 
pirkėjų.

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2015-02-
12 sprendimu Nr. T-25 (E) patvirtino Viešame aukci-
one parduodamo Akmenės rajono savivaldybės ne-
kilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą 
(papildymas 2015-11-26 sprendimu Nr. T-226 (E), ku-
riame – 7 objektai. 

Savivaldybės kontroliuojamos 100 % 4 užda-
rosios akcinės bendrovės. UAB Akmenės dezinfekcija 
(3568 Eur) ir UAB Naujosios Akmenės autobusų par-
kas  (143667 Eur) įstatinis kapitalas 2013–2015 me-
tais nesikeitė. 

Vandentvarka

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Akmenės rajone vykdo UAB „Akmenės vandenys“. Pasikeitė ben-
drovės vadovai – Administracijos direktoriaus 2016-01-27 įsakymu Nr. PA-28 Arvydas Suodis paskirtas direktoriaus 
pareigoms. 

Įstaiga geriamą vandenį savo aptarnaujamoje teritorijoje tiekia 19 298 vartotojams (92,89 proc. visų gyventojų 
skaičiaus), nuotekas tvarko 18 413 vartotojams (88,63 proc. visų  gyventojų skaičiaus). 2015 metais prie vandentiekio 
tinklų papildomai prisijungė 238 būstai, prie nuotekų tinklo – 421 būstas. 

Per metus parduota 440,6 tūkst. kub. m vandens ir išvalyta 433,1 tūkst. kub. m fekalinių nuotekų. 
Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skirta 137,2  tūkst. Eur, iš kurių atlikta: 

nuotekų tinklų plėtra (vandentiekio ir nuotekų įvadai Papilės mstl. už  20,1 tūkst. Eur), Naujosios Akmenės lietaus nuo-
tekų tinklų televizinė apžiūra (7,5 tūkst. Eur), nuotekų tinklų įrengimas Vytauto g. Naujojoje Akmenėje (2,8 tūkst. Eur), 
slėginė nuotekų trasa nuo Dabikinės kaimo  iki Akmenės miesto Kasakausko g. nuotekų siurblinės (78,5 tūkst. Eur), Ka-
nalizacijos ir vandentiekio projekto parengimas Naujosios Akmenės senamiestyje (Mokyklos, Vilties, Sodų, Vytauto g.) 

(7,2 tūkst.  Eur), nuotekų valymo įrenginių ir siurblinių 
renovavimas ir remontas (11,6 tūkst. Eur), lietaus nuote-
kų trasos įrengimas Naujojoje Akmenėje (9,5 tūkst. Eur). 
Iš kitų finansuojamų šaltinių UAB „Akmenės vandenys“ 
skirta 82,3 tūkst. Eur: Mindaugo gatvės vandentiekio 
trasai Naujojoje Akmenėje rekonstruoti (7,7 tūkst. Eur), 
Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ventos 
mieste“ išlaidoms padengti (63,3 tūkst.  Eur), vandentie-
kio ir kanalizacijos atvadams Papilės seniūnijoje įrengti 
(11,3 tūkst. Eur). 

Bendrovė savo lėšomis ūkio būdu atliko darbų 
ir įsigijo pagrindinių priemonių už 94,1 tūkst. Eur. Su-
montuota 1877 vnt. šalto vandens apskaitos prietaisų.

Taikomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  
paslaugų kainos, suderintos Valstybinės kainų ir ener-
getikos kontrolės komisijoje ir nustatytos Savivaldybės 

tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-199. Daugiabučiuose gyvenamuose namuose vieno kubinio metro geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina su PVM yra 2,59 Eur, tai 0,45 Eur mažesnė nei kitų V grupei priklausančių 
vandens tiekimo įmonių skaičiuojamoji vidutinė kaina. 

Rajono gyventojams suteikiamos paslaugos %
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Aplinkosauga

Aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti 
lėšos skiriamos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios programos. 2015 m. panau-
dota 505,1 tūkst. Eur surinktų iš mokesčių už terša-
lų išmetimą į aplinką, valstybinius gamtos išteklius 
bei už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. 

Įrengus slėginę nuotekų trasą Dabikinės 
kaime, nebereikės nuomoti brangiai eksploatuoja-
mų buvusios Dabikinės pieninės nuotekų valymo 
įrenginių. Parengtas Naujosios Akmenės miesto 
lietaus kanalizacijos specialusis planas ir techninis 
projektas bei kanalizacijos ir vandentiekio tech-
ninis projektas Naujosios Akmenės senamiestyje 
(Mokyklos, Vilties, Sodų, Vytauto gatvės). 

Gyventojams teigiamai įvertinus 2014 me-
tais Naujojoje Akmenėje įrengtas pirmąsias 4 pu-
siau požemines konteinerių aikšteles, įrengtos dar 
4 pusiau požeminių konteinerių aikštelės. 

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ skirta lėšų įsigyti informacinę atliekų surinkimo ir apskaitos bei val-
dymo sistemą. Įdiegus šią sistemą bus lengviau kontroliuoti paslaugos teikimo kokybę, lanksčiau taikyti paslaugos 
gavėjų apmokestinimą. 

Savivaldybė nupirko 3600 pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. Naujojoje Akmenėje ir Kruopiuose likviduo-
ti nelegalūs atliekų šiukšlynai. 

Tęsiamas techninio projekto „Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas“ įgyvendinimas. Atlikta dalis apželdinimo darbų – pasodinta 
per 1 100 medelių. Darbus numatoma tęsti ir 2016 metais. 

Dabikinės kaimo nuotekų siurblinė Pusiau požeminio 
konteinerio  aptarnavimas

Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai 

Nušienautos Dabikinės upės pakrantėsRudenį pasodinti medeliai kuriamame parke

savivaldybės ekonomika ir verslas



20

Skirta lėšų Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijai tęsti LIFE+ programos projekto „Hidrologinio re-
žimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ įgyvendinimą. Vykdyti išvalyto Dabikinės upės ruožo priežiūros 
darbai: šienautos pakrantės, pašalinta naujai užaugusi augmenija. 

Ventos regioniniam parkui skirta lėšų vizualinės informacinės sistemos (informacinių ženklų ir stendų) prie-
žiūros darbams atlikti. Parko direkcija Papilės centrinėje aikštėje pakeitė informacinį stendą, parengė lankytinų vietų 
schemą.

Mažeikių miškų urėdija rajone įgyvendino medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones 
(medelius tepė repelentais, uždėjo apsaugos priemones, tvėrė tvoras ir kt.). Tam skirtos lėšos, surinktos už medžioja-
mųjų gyvūnų išteklių naudojimą. 

Komunalinis ūkis 

Uždarosios akcinės bendrovės „Naujosios Akmenės komunalininkas” pagrindinė veikla – atliekų surinkimas, 
gabenimas į sąvartyną, miesto žaliųjų plotų priežiūra, miesto tvarkymo darbai, miesto gatvių ir šaligatvių priežiūra 
žiemos laikotarpiu, gyvenviečių, kaimų apšvietimo tinklų priežiūra, pirties paslaugos.

 Mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo gyventojams pradėjus naudotis 7 200 vnt. (240 l ir 120 l talpos) 
antrinių žaliavų konteineriais, žaliųjų atliekų kompostavimo dėžėmis ir dėl geranoriško rajono gyventojų šiukšlių rū-
šiavimo. Naujojoje Akmenėje įrengtos 8 pusiau požeminių konteinerių aikštelės padidino surenkamų antrinių žaliavų 
kiekį ir atitinkamai sumažino į sąvartyną išvežamų atliekų kiekį.

Pajungus stebėjimo kameras ir 
UAB „Naujosios Akmenės komunalinin-
kas“ 2015 m. prižiūrint atliekų priėmimo 
punktus išvežamų atliekų kiekis 2015 m. 
lyginant su 2014 m. sumažėjo 46,19 %. 

Energetinis ūkis Akmenės rajo-
ne šešiose seniūnijose aptarnauja apie 
178 km apšvietimo linijų. Kasmet didėja 
šviečiančių šviestuvų skaičius. Tuo geri-
namas rajono ir kaimo vietovių apšvie-
timas.
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Šilumos ūkis 

 Akmenės rajono savivaldybė ir UAB „Akme-
nės energija“ pasirašė šilumos ūkio atnaujinimo ir 
eksploatavimo sutartį, kuri pakeitė iki tol galiojusią 
2000 metais pasirašytą šilumos ūkio atnaujinimo ir 
eksploatavimo sutartį. UAB „Akmenės energija“ 2015–
2016 metų šildymo sezonui pastatyta biokuro katilinė 
Ventos mieste su 2,5 MW galios biokuro katilu ir kon-
densaciniu ekonomaizeriu. Šilumos gamybai panau-

dojant biokurą, mažinama šilumos gamybos savikainos kuro 
dedamoji ir atitinkamai šilumos kaina Akmenės rajono varto-
tojams.  

Bendra UAB „Akmenės energija“ investicijos į Akmenės 
rajono centralizuoto šilumos tiekimo ūkį suma – 1,147 mln 

eurų. Projektui „Biokuro katilinės Ventos g. 26A, Ventoje, Akmenės rajone statyba“ finansuoti panaudota iki 0,521 mln. 
eurų ES paramos lėšų pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.  

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2015-08-27 sprendimu Nr. T-162 suderino 2015 m. UAB „Akmenės ener-
gija“ planuotas įgyvendinti investicijas Kruopių mokykloje ir Akmenės ligoninėje. Investicijos pradėtos įgyvendinti 
2015 m. spalio mėn. Bendra numatyta investicijų suma 87 tūkst. Eur. Jas įgyvendinus buvo sumontuoti du nauji kieto 
kuro katilai Kruopių pagrindinėje mokykloje ir vienas naujas katilas su ekonomaizeriu ir dūmtraukiu S. Daukanto g. 7, 
Akmenėje. Investicijos laikytos būtinomis šalinant potencialias avarines situacijas. 

Investicijų į šilumos ūkio atnaujinimą dėka pasiekta, kad Akmenės rajono gyventojams sumažėjo šilumos kai-
na. 2014 m. lyginant su 2015 m. vidutiniškai šilumos kaina sumažėjo 23 %.

*Pastaba: 2008 m. buvo taikytas 5 % PVM mokestis 

Akmenės rajone suvartojamos šilumos kiekis kasmet mažėja, didžiausią įtaką šiam procesui daro daugiabučių 
gyvenamųjų namų modernizavimas. Skaičiuojama, kad šiluminės energijos suvartojimas daugiabučiuose 2015 me-
tais prieš ir po modernizavimo sumažėjo du kartus. 

Šiluminės energijos suvartojimas 2015 metais baigtuose modernizuoti daugiabučiuose namuose

Daugiabučiai
Vidutinis šildymo sezono metu suvartojamos šilumos energijos kiekis, kWh/m2

prieš modernizavimą po modernizavimo
Ventos g. 36, Venta 112,96 53,57
Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė 188,09 64,93
Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė 182,43 64,37
Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė 200,02 58,58
Vidutiniškai 170,88 60,36

Pasirašoma sutartis

Ventos biokuro katilinė
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Aukščiau pateiktoje lentelėje pateikiami šiluminės energijos suvartojimo duomenys 2014–2015 m. šildymo 
sezono metu Ventos ir Naujosios Akmenės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluminės energijos suvarto-
jimas visuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose sumažėjo daugiau nei 2 kartus. 

Tikimasi, kad ženkliai mažėjantis šiluminės energijos suvartojimas ir mažėjanti šilumos kaina dar labiau paska-
tins gyventojus intensyviau prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. 

Viešasis transportas 

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas teikia keleivių pervežimo paslaugas, eksploatuojami 25 autobusai. 
2015 m. keleiviai buvo vežami 29 vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo ir 3 tolimojo reguliaraus susisie-

kimo maršrutais. Bendra autobusų rida per metus – 940,7 tūkst. km. Palyginti su 2014 m., rida sumažėjo 17,5 tūkst. km. 
Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, atidaryti papildomi reisai maršrutuose „Naujoji Akmenė–Venta“, „Nau-

joji Akmenė–Mažeikiai“ ir „Naujoji Akmenė–Kruopiai“. 

Sumažėjus keleivių srautams, atliktas vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų tinklo optimizavimas. Kai ku-
riuose maršrutuose pakoreguoti eismo tvarkaraščiai, uždaryti nuostolingi reisai. 

Per metus pervežta 296,5 tūkst. keleivių. Gauta 584,0 tūkst. Eur pajamų: vietinio (priemiestinio) reguliaraus su-
sisiekimo maršrutuose 240,9 tūkst. Eur, tolimojo reguliaraus susiekimo maršrutuose 287,5 tūkst. Eur, užsakomuosiuo-
se reisuose 20,8 tūkst. Eur, iš kitos veiklos – 34,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2014 m. pajamos sumažėjo 3,9 tūkst. Eur. Dėl 
mažo keleivių srauto ir tai, kad keleivių vežimo tarifai nedidinami nuo 2009-05-20 (nors kasmet didėjo darbo užmo-
kesčio sąnaudos), nuostoliai vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose siekė 136,2 tūkst. Eur. Jiems 
dengti iš Savivaldybės biudžeto skirta 105,6 tūkst. Eur, likusią 30,6 tūkst. Eur dalį autobusų parkas dengė iš tolimojo 

reguliaraus susisiekimo maršrutų ir užsakomųjų 
reisų gauto pelno. 

2015 m. buvo siekta daugiau dirbti ne tik 
vietinėje, bet ir tarptautinėje kelių transporto pas-
laugų rinkoje. Pajamos užsakomuosiuose reisuose 
siekė 20,8 tūkst. Eur. 

Mažėjant keleivių srautui, pagrindinis už-
davinys buvo pakeisti didelio talpumo autobusus 
į mažo talpumo, kurie atitiktų esamą keleivių srau-
tą. 2015 m. įsigijome 3 autobusus: „VW Caravelle“, 
„Mercedes Benz“ ir „Autosan Solina“. 

Metai 2012 2013 2014 2015

Įsigytų autobusų skaičius 2 3 2 3

Autobusų parko atnaujinimui kasmet skiriama iš apyvartinių lėšų apie 82,0 tūkst.  Eur. Siekiant gerinti 
autošaltkalvių darbo sąlygas, autobusų remonto dirbtuvių daliniam remontui 2015 m. skirta 5,0 tūkst. Eur. 

UAB Naujosios Akmenės autobusų parko pagrindinis tikslas – teikti kokybiškas keleivių susisiekimo paslaugas. 
Viena iš įmonės siekiamybių ir užduočių – sąnaudų ir nuostolių mažinimas vietinio (priemiestinio) susisiekimo 
maršrutuose. 

Senosios autobusų stoties pastatas nebeatitiko nei keleivių, nei įmonės, nei miesto gyventojų poreikių. Tikslu 
pritraukti tiesiogines investicijas Naujosios Akmenės autobusų stočiai atnaujinti, su investuotoju UAB „Jupojos 
statybinės medžiagos“ 2015 m. gegužės 5 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis. Pradėti senosios autobusų stoties 
griovimo darbai ir naujos autobusų stoties statyba. 

Numatoma, kad nauja autobusų stotis pradės vykdyti savo funkcijas 2016 m. gegužės 1 d. 

Išperkamos nuomos būdu Įsigyti autobusai: „VW Caravelle“, 
„Mercedes Benz“ ir „Autosan Solina“

savivaldybės ekonomika ir verslas
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Teritorijų planavimas
2015 m. parengti ir patvirtinti šie teritorijų planavimo dokumentai:
- Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
- Akmenės miesto detaliojo plano koregavimas.
- Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo planas.

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

 
 

2015 m. parengta ir išduota 15 leidimų įrengti išorinę rekla-
mą Akmenės rajone. Įrengtų reklamų ir iškabų pasiskirsty-
mas pagal gyvenamąsias vietoves:

Naujosios Akmenės mieste – 12 įrenginių; Ventos mies-
te – 4; Akmenės mieste – 1; kitos gyvenamosios vietovės – 1.

Bendras reklaminis plotas įrengtas ar pratęstas galiojimo 
terminas 58,97 m².

Išduoti 73 statybą leidžiantys dokumentai. Jų rūšys: sta-
tybos leidimai, rašytiniai pritarimai. Iš jų 46 statybos leidimai: 

- 18 leidimų statyti naujus statinius,
- 12 leidimų rekonstruoti statinius,
- 15 leidimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus,
- užsakovo prašymu išduotas 1 statybą leidžiantis dokumentas kito statytojo vardu.

Likę 27 statybą leidžiantys dokumentai buvo rašytiniai pritarimai, išduodami teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Paveldosauga. 

Įgyvendinti projektai kultūros paveldo objektuose:
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir varpinė (Šiaudinės k.) Projektui „Švč. M. Marijos bažnyčios ir varpinės stogų remontas 
ir restauravimas“ parengti  iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto Šiaudinės Švč. M. Marijos parapijai skirta 9916 Eur. 

Akmenės šv. Onos bažnyčia. Lietuvos kultūros taryba pagal pateiktą paraišką projektui „Akmenės Šv. Onos bažny-
čios apsaugos techninių priemonių įrengimas“ parengti skyrė 2 400 Eur.    

TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA, KELIAI

Švč. M. Marijos bažnyčia ir varpinėAkmenės Šv. Onos bažnyčia
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Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas. Lietu-
vos Respublikos kultūros ministerija pagal paraišką „Istorinės at-
minties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančio projekto dalinis 
finansavimas“ konservavimo–restauravimo darbų programai ir 
metodikai parengti skyrė 597 Eur. 

Kitos veiklos kultūros paveldo objektuose. 2015 m. Dabikinės buvusio dvaro sodybos fragmentų teritorijoje planuo-
jama restauruoti dvaro pastatus ir sutvarkyti parką. Dėl šios priežasties Akmenės rajono savivaldybės administracija 
užsakė atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

2015-09-19 Dabikinės dvare vyko kasmetinis Europos kultūros paveldo dienų paminėjimas „Paveldėkime savo 
ateitį ”. Savo įžvalgas apie šalies paveldą pateikė ir galimą ES paramą jam saugoti apibūdino kultūros viceministras dr. 
Romas Jarockis, prof. dr. Jonas Jasaitis, Že-
mės ūkio ministerijos Kaimo plėtros de-
partamento direktorė Vilma Daugalienė, 
Antanas Gabalis. Diskusijai apie Dabikinės 
dvaro palikimo pritaikymą šiuolaikiniams 
poreikiams vadovavo Vilniaus universi-
teto Istorijos fakulteto mokslo reikalų ir 
plėtros prodekanas dr. Salvijus Kulevičius. 

Keliai

Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
Eil. 
Nr. Seniūnijos Panaudota 

2015 m. Eur
Pagrindiniai atlikti darbai

1. Akmenės 94.910,40 Liepų g. remontas įrengiant asfalto dangą (2460 m²)
Pėsčiųjų perėjų ženklinimas (55 m²), kelio ženklų įrengimas 
(11 vnt.)
Užtaisytos asfalto išdaužos (250 m²)

2. Naujosios Akmenės miesto 1.016.389,50 Išlyginamojo a.b. sluoksnio įrengimas Ramučių g. (1850 m²)
Įrengtas dangos paviršiaus apdaras Ramučių g., Respublikos 
g., Žemaitijos g. (100 00 m²), Gedimino g. kapitalinis remontas 
(1 111 m2)
Pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai (Karpėnų g., 
Respublikos g., V. Kudirkos g., Vytauto g., Taikos g.) (6000 m²)
Pėsčiųjų perėjų ženklinimas (219 m²),  pėsčiųjų takas Vytau-
to g. ir Klevų g.
Tęsiami Vegerių g. rekonstrukcijos darbai
Pradėti vykdyti Stipirkių g. rekonstrukcijos darbai
V. Kudirkos g. 2 ir 4 daugiabučių namų kiemų sutvarkymas įren-
giant a.b. sluoksnį ir automobilių stovėjimo aikšteles

TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA, KELIAI

Konferencijos akimirka Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio 
paminklas Akmenėje
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3. Naujosios Akmenės 
kaimiškoji

39.399,93 Išlyginamojo a.b. sluoksnio įrengimas Atžalyno g. Alkiškių k., 
Parko g., Kivylių k. (1025 m²), kelio į Gaudžiočių k. ir Žvirbulių g. 
Ramučių k. su žvyro danga sutvarkymo darbai

4. Kruopių 46.916,25 Išlyginamojo a.b. sluoksnio įrengimas Šiaulių g. Kruopių mstl. 
(300 m²)
Pėsčiųjų perėjų ženklinimas (10,5 m²)
Įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja Papilės g. Kruopių mstl.
Atnaujintas šaligatvis šalia kultūros namų Kruopių mstl.

5. Papilės 135.840,14 Išlyginamojo a.b. sluoksnio įrengimas Pavenčio g., Daubiškių k. 
(657 m²)
Įrengti apsauginiai automobilių atitvarai Kranto g. (312 m)
Pėsčiųjų tako remontas S. Daukanto g. Papilės mstl.
Parengtas pėsčiųjų tako į Simono Daukanto gimnaziją techninis 
projektas
Kelio Daubiškiai–Vegeriai–Biliūniškiai sutvarkymo darbai

6. Ventos 90.862,48 Išlyginamojo a.b. sluoksnio įrengimas Draugystės g. ir Papilės g. 
Ventos mieste (1025 m²), pėsčiųjų perėjų ženklinimas (28 m²),
kelio į Naujikus su žvyro danga kapitalinis remontas

Iš viso 1.424.318,70
           

2015 m. lėšų paskirstymas pagal seniūnijas:
2015 m. lėšų pasiskirstymas keliams pagal seniūnijas

Seniūnija Kelių ilgis Savivaldybės 
lėšos KPPP lėšos KPPP tikslinės 

lėšos Iš viso, Eur

Naujosios Akmenės 
miesto 40,208 404 619,40 361 770,14 249 999,96 1 016 389,50

Akmenės 144,842 2 808,92 92 101,48   94 910,40

Ventos 56,014 1 933,22 88 929,26   90 862,48

Papilės 177,315 35 983,99 99 856,15   135 840,14

Naujosios Akmenės 
kaimiškoji 169,790 2 310,58 37 089,35   39 399,93

Kruopių 98,332 18 478,21 28 438,04   46 916,25

Iš viso Eur 466 134,32 708 184,42 249 999,96 1 424 318,70

Baigti įgyvendinti projektai:

Kelio Nr.1015 Akmenė–Pa-
kempiniai–Klykoliai ruožo 
0–1,3 km ruožo nuo kapitali-
nio remonto darbai         

Valstybinės reikšmės rajoninio 
kelio Nr. 1005 Suginčiai–Klyko-
liai–Agluonai 10,711 iki 13,061 
km rekonstravimas. 
Vertė 709 tūkst. Eur

Kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė ruože 
55,26–55,83 km  pėsčiųjų dviračių tako įrengimo darbai.  
Vertė 164 tūkst. Eur

TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA, KELIAI
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ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS

ŠVIETIMAS 
Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigos. 2015 metais veikė 16 švietimo įstaigų, kai kuriose iš jų yra 

ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo skyriai. Bendrojo ugdymo programas vykdo 9 švietimo įstaigos, kitos – ikimo-
kyklinio ir neformaliojo švietimo programas, viena teikia švietimo paslaugas. 2015 metais Akmenės rajono Kruopių 
vidurinė mokykla reorganizuota į Kruopių pagrindinę mokyklą.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes organizuoja-
mas centralizuotai.
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 Mokinių vežiojimas
 Savivaldybėje 2015 metais daugiau-
sia maršrutiniu ir mokykliniu transportu buvo 
vežami 670 bendrojo ugdymo mokyklų moki-
nių. Šiuo metu visos rajono švietimo įstaigos 
mokykliniais autobusais yra aprūpintos.

Klasės Mokinių, gyvenančių 
užmiestyje toliau kaip 3 km 

nuo mokyklos, skaičius
Pavežama mokinių

N
ep

av
ež

am
a

Maršrutiniu 
transportu

Privačiu 
transportu

Mokyklų 
transportu

Kitais 
vežiojimo 

būdais

Iš viso 
pavežama

Iš jų ne į 
artimiausią 

mokyklą

Priešmokyklinio 
ugdymo grupės 11 - 2 9 - 11 - -

1–8 klasės 406 173 16 213 4 406 52 -

9–12 klasės 253 135 1 90 27 253 38 -

Iš viso: 670 308 19 312 31 670 90 -

 

 Vadovaujantis Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu, vaikų socializacijos programa 
skiriama tik vaikų vasaros poilsio organizavimui.

 



28

ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS

Rajono ugdymo įstaigų bendrosiose klasėse 2015 metais mokėsi 355 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 
iš jų pagal specialiųjų ugdymosi poreikių lygius:

Nedideli  specialiųjų 
ugdymosi poreikių lygiai

Vidutiniai specialiųjų 
ugdymosi  poreikių lygiai

Dideli specialiųjų ugdymosi 
poreikių lygiai

Labai dideli specialiųjų 
ugdymosi poreikių lygiai

145 148 60 2

Brandos egzaminų rezultatai
• 100 proc. išlaikyti anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos ir fizikos valstybiniai egzaminai.
• šalies lygis (arba nežymiai geriau) – fizikos (kaip ir 2014 metais), vokiečių kalbos, istorijos ir geografijos (kaip 

ir 2014 metais) valstybiniai egzaminai.
• (kaip ir 2014 metais) nepasiekta šalies lygio visų kandidatų (mokinių, buvusių mokinių ir eksternų) lygmeniu – 

matematikos (-8,34 proc.), lietuvių kalbos ir literatūros (-4,67 proc.), informacinių technologijų (-2,24 proc.) ir biologijos 
(-1,96 proc.) valstybiniuose egzaminuose.

• Nesėkmingai išlaikytas chemijos valstybinis egzaminas: lyginant su šalies lygiu -4,39 proc., o su rajono (pernai 
100 proc.) -8,33 proc.

• sėkmingiau negu 2014 metais išlaikyti istorijos (+17,85 proc.), informacinių technologijų (+6,25 proc.), 
matematikos (+5,88 proc.), lietuvių kalbos ir literatūros (+5,12 proc.), fizikos (+3,45 proc.) ir anglų kalbos (+1,55 proc.) 
valstybiniai egzaminai.

2015 m. brandos egzaminų kiekybiniai rodikliai:

Eil. 
Nr.

Mokykla

Dvyliktokų

skaičius

Mokinių, 
neprileistų 

prie  lietuvių 
kalbos ir 

literatūros 
egzamino,

skaičius

Mokinių, 
laikiusių tik 
mokyklinius 

brandos 
egzaminus, 

skaičius

Mokinių, 
negavusių 

brandos 
atestato, 
skaičius 

Dvyliktokų, 
išlaikiusių 
brandos 

egzaminus 
ir gavusių 
brandos 

atestatus, 
skaičius

Dvyliktokų, 
gavusių 
brandos 
atestatą, 
skaičius 

procentais

03-08 05-28

1. Akmenės gimnazija 50 50 0 1 1 49 98,00

2. Jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centras 54 52 (-2) 10 27 19 33 63,46

3. Kruopių vidurinė 
mokykla 9 9 1 2 4 5 55,55

4. Papilės Simono 
Daukanto gimnazija 19 19 0 1 0 19 100

5. Ventos gimnazija 34 34 0 0 1 33 97,05

6. Naujosios Akmenės 
Ramučių gimnazija 104 99 (-5) 3 2 3 96 96,96

Iš viso: 270 263 14 33 28 235 85,17

Taip pat egzaminus laikyti rinkosi  4 buvę mokiniai ir 6 eksternai (į šią lentelę jų rezultatai neįtraukti).
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Aukštesnysis pasiekimų lygis – nuo 86 iki 100 balų:

Mokykla Iš viso 
įvertinimų:
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Akmenės r. 46

Akmenės gimnazija 9 2 1 1 3 2

Kruopių vidurinė mokykla

Papilės Simono Daukanto 
gimnazija 1 1

Jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centras

Ventos gimnazija 10 2 2 2 1 1 1 1

Ramučių gimnazija 26 6 2 1 2 5 3 4 1 1 1

Šiais metais egzaminas procentais nuo 
šį egzaminą laikiusiųjų skaičiaus: 7,6% 3,31

% 3,2% 25% 5% 24% 14% 1,3 
% 20% 100

% 5,2%

2014 metais egzaminas procentais nuo 
šį egzaminą laikiusiųjų skaičiaus: 3,9% 4,22

% 0,7% 9,09 
%

0,6 
%

19,0 
% 2,0% 1,4 

% - - -

Tolesnė 2014-2015 mokslo metų abiturientų veikla

Mokykla
Skaičius 
baigusių 

dvyliktokų

Įstojo į 
universi-

tetus

Įstojo į 
kolegijas

Mokosi 
profesinėse 

įstaigose

Išvyko į 
užsienį Įsidarbino Nesimoko 

ir nedirba
Baziniai 

mokymai

Akmenės 
gimnazija 50 9 (18 %) 21 (42 %) 8 (16 %) 6  (10 %) 3 (6 %) 0 3  (6 %)

Ramučių 
gimnazija 96 24  (25 %) 30  (31,3 %) 5 (5 %) 20 (21 %) 7 (7,3%) 10 (10,4%) 0

Ventos 
gimnazija 34 12 (35 %) 7 (21 %) 3 (9 %) 6 (18 %) 3 (9 %) 0 3 (9 %)

Papilės 
Simono 
Daukanto 
gimnazija

19 7 (37%) 10 (53%) 1 (5%) 0 1 (5%) 0 0

Iš viso: 199 52 (26 %) 68 (34 %) 17 (9 %) 32 (16 %) 14 (7 %) 10 (5 %) 6 (3 %)
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 Nominacijos „Metų mokytojas“, „Metų mokykla“.
 Mokytojų dienos proga tradiciškai įteikti nominacijų „Metų mokytojas“ prizai šioms laureatėms: Kruopių 
vidurinės mokyklos pradinių klasių vyresniajai mokytojai Irenai Indrašienei, 
Akmenės gimnazijos istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai metodininkei Indrei 
Šiurkienei, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei 
Alinai Vaitkevičienei. Nominacijos „Tikrasis gerumas“ laureate pripažinta Naujosios 
Akmenės mokyklos-darželio „Buratinas“  auklėtoja metodininkė, judesio korekcijos 
pedagogė Irena Juzėnienė.

Tarp rajono nominan-
tų yra ir Akmenės gimnazijos 
istorijos mokytoja metodinin-
kė Indrė Šiurkienė – ji apdo-
vanota Savivaldybės įsteigtu 
prizu.

Mokytoja metodininkė 
Genovaitė Bučiuvienė Moky-
tojo dienos proga apdovanota 
„Garbingo pašaukimo“ no-
minacija. Mokytojos ugdyti-
niai – nuolatiniai respublikinių, 
regioninių konkursų, festivalių 
dalyviai ir laimėtojai.

Nominacija „Metų mokykla 2015“ paskirta Akmenės 
rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrui (direktorė B. Bal-
tutienė).

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASIEKIMAI 

AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJA

 8b klasės mokinė  Živilė Nagytė pakviesta į penkto-
jo  Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso 
„Rašom 2015“ finalą, kuris vyko  kovo 6 d. Vilniuje.  Visada 
dailiai rašanti mergina 7–12 klasių grupėje pateko į dešim-
tuką iš 1700 dalyvių. Mokinę ruošė lietuvių kalbos  mokyto-
ja metodininkė Rita Ringienė.

 Iag klasės mokinė Odeta Vitkauskaitė ir biologijos moky-
toja Irena Zubavičienė dalyvavo Europos Sąjungos jaunųjų 
mokslininkų nacionalinio etapo antrajame ture, kuris vyko 
2015 m. kovo 12–14 
d. Vilniuje. Odeta pri-
statė savo tiriamąjį 
darbą „Kaštoninių 
keršųjų kandelių pa-
plitimas Akmenės 
teritorijoje“. 

 

 Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradar-
biaudama su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernar-
dinai.lt,  jau trečius metus organizuoja ir vykdo konkursą – „Pažink Šventąjį 
Raštą. Gyvieji paveikslai“. Šiemet laimė nusišypsojo 9a klasės mokiniams: 
jie pasirinko vertybę apie ištikimybę ir ją pavaizdavo „Gyvuoju paveikslu“. 
Komanda pateko į konkurso finalą ir laimėjo I vietą. Mokinius ruošė tikybos 
mokytoja metodininkė Judita Žilienė.

 

Indrė Šiurkienė
G. Bučiuvienę (kairėje) sveikina vicemeras A. Nicius 
(antras iš kairės) ir Savivaldybės administracijos direk-
torė A. Laucienė (dešinėje) 

Živilė Nagytė Odeta Vitkauskaitė

„Gyvasis paveikslas“
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Rugpjūčio 3–6 dienomis Akmenės gimnazijos atstovai už aktyvią 
veiklą ir nuopelnus buvo pakviesti į tarptautinę GLOBE  mokomąją sto-
vyklą Estijoje.  Jie buvo trys iš dešimties Lietuvos delegacijos narių. Stovy-
kloje dalyvavo šešios šalys: Ukraina, Rusija, Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija.

Rugpjūčio 2–7 dienomis mokytoja Kristina Jomantienė su 4 moks-
leivių grupe (Inga Jusytė ir Justina Lemežytė (Akmenės gimnazija), Agne-
ta Bavočiūtė ir Edgaras Nagrockis (Ramučių gimnazija) vyko į tarptautinę 
jaunųjų fotografų stovyklą Bocholte (Vokietija).  Stovyklos tikslas – gilinti 
fotografijos meno žinias ir grįžus nufotografuoti įvairių profesijų žmones. 
Nuotraukos 2017 m. bus sudėtos į fotoknygą, taip pat bus organizuojamos 
parodos tose šalyse, iš kurių buvo stovyklos dalyviai.

Spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų galerijoje vyko 
parodos „Gimtasis miestas miniatiūrose“ atidarymas. Parodoje buvo 
eksponuojama 171 miniatiūra, parodos dalyviai – moksleiviai iš 55 Lietuvos 
mokyklų ir 40 dailės mokytojų. Parodoje buvo pristatoma ir Akmenės gim-
nazijos mokinių kūryba, o buvęs gimnazijos abiturientas Nerijus Skiparis 
tapo parodos „Gimtasis miestas miniatiūrose“ laureatu. Mokinį ruošė dailės 
mokytoja ekspertė Jūratė Varanavičienė.

Spalio 23 d. Akmenės gimnazijos 
10–12 klasių mokinių komanda, nurungu-
si Naujosios Akmenės Ramučių, Akmenės 
rajono Ventos, Joniškio rajono Žagarės 
ir Šiaulių Sondeckio gimnazijas, laimėjo 
„Euroscola“ konkurso finalą Šiauliuose 
ir iškovojo teisę 2016 m. balandžio mėn. 
aplankyti Europos Parlamentą Strasbūre. 
Mokinius konkursui paruošė istorijos mo-
kytoja metodininkė Indrė Šiurkienė.

Akmenės gimnazijos atstovai (iš kairės į 
dešinę): Elijas Palionis, Vilija Šerpenskienė, 
Eimantė Pundziūtė

Akmenės gimnazijos atstovės (iš kairės į dešinę): Inga Jusytė, Kristina 
Jomantienė ir Justina Lemežytė

Nerijui Skipariui įteiktas padėkos raštas

Akmenės gimnazijos 10–12 klasių komanda (iš kairės į dešinę): Vytenis Puzonas, 
Vilius Šiurkus, Milda Grigaliūnaitė, Inga Jusytė, Joana Valančauskaitė, Indrė 
Šiurkienė, Rimantė Vaitkevičiūtė, Justas Varanavičius, Karolis Krištaponis, 
Markas Jonuitis
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Lapkričio 12 d. Justas Varanavičius (IIIbg kl.), parodęs geriausias 
žinias apie NATO, antrus metus iš eilės buvo pakviestas į Užsienio reikalų 
ministerijoje Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos organizuotą 
seminarą – simuliacinį žaidimą apie NATO veikimą. Į renginį buvo pakviesti 
tik 28 mokiniai iš visos Lietuvos, parašę  motyvacinį laišką ir geriausiai 
išsprendę žinių testą. Mokinį ruošė istorijos mokytoja metodininkė Indrė 
Šiurkienė.

Lapkričio 20 d. Šiauliuose vyko 
Lietuvos rajonų „Olimpinių vilčių“ 
lengvosios atletikos varžybos. 
Geriausiai pasirodžiusi iš Akmenės 
sportininkų 10-tuko dalyvių buvo 
Odeta Ostrauskytė – 600 m bėgime 
ji iškovojo sidabro medalį ir viršijo 3A 
normatyvą. Mokinę treniruoja kūno 
kultūros vyresnysis mokytojas Stepo-
nas Rinkūnas.

Akmenės gimnazijos jaunuo-
lių šokių kolektyvas šokio grupių 
konkurse „Šok 2015“ Plungėje pelnė 
diplomą už ansambliškumą, lapkričio 
28 d. respublikiniame šiuolaikinio 
šokio festivalyje - konkurse „Idėjų 
sąskrydis“ laimėjo 1 vietą. Kolekty-
vo vadovė Nijolė Milaševičienė.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2015 metais įgyvendino Lietuvos Kultūros rėmimo fondo 
lėšomis finansuotą projektą „Šiaulių krašto padavimai“. Rugsėjo mėnesį kartu su partneriais – Šiaulių dailės mo-
kykla, paskelbė padavimų iliustracijų kon-
kursą, kuriame dalyvavo net 237 jaunųjų 
kūrėjų iš Akmenės, Baisogalos, Ginkūnų, 
Gruzdžių, Joniškio, Meškuičių, Pakalniškių, 
Pakapės, Radviliškio ir Šiaulių. Gruodžio 8 
dieną  vyko iliustracijų parodos pristatymas 
ir nugalėtojų pasveikinimas, kuriame daly-
vavo konkurso laureatės Živilė Nagytė (Ibg 
klasė) ir Odeta Vitkauskaitė (IIag klasė). Mo-
kines ruošė dailės mokytoja ekspertė Jūratė 
Varanavičienė.

Justas Varanavičius

Odeta Ostrauskytė

Jaunuolių šokių kolektyvas ir jų vadovė N. Milaševičienė

Laureatės (iš kairės į dešinę): Živilė Nagytė ir Odeta Vitkauskaitė
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AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

Spalio 17 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa šventė įkūrimo 20-metį. Abu 
dešimtmečius neformaliojo vaikų švietimo būreliui vadovau-
ja mokytoja, kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė. Šiuo 
metu ateitininkų būrelį lanko 34 mokiniai. Ateitininkai yra 
aktyvūs Papilės bendruomenių veiklose, garsina gimnazijos 
vardą Lietuvos, užsienio jaunimo organizacijų renginiuose.

2016 m. sausio 1 d. Papilės Simono Dau-
kanto gimnazijos bendruomenei įteikta Gedimino 
pilies Trispalvė už pilietinį ir tautinį mokinių ugdy-
mą. Nominaciją skyrė Lietuvos Respublikos švietimo ir 
Krašto apsaugos ministerijos. Gimnazijoje įkurtas jau-
nųjų šaulių būrelis tapo 9-ąja Akmenės kuopa ir akty-
viai dalyvauja Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje.

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJA

2015-ieji Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijai buvo praėjusių metų žinių ir gebėjimų įvertinimo ati-
tinkamo laipsnio diplomais dalyvaujant įvairiose olimpiadose ir konkursuose tąsa bei naujų veiklų išbandy-
mo metas. Gražiausius žiedus į 2015-ųjų pynę sudėjo 
brandos egzaminų rezultatai. Trys šimtukai: G. Ber-
notavičiaus, B. Bružaitės ir N. Stonytės iš anglų kalbos 
ir vienas D. Bružo šimtukas iš matematikos. Be šių 
įvertinimų dar aštuoniolika yra didesni nei 90 balų: V. 
Maximova – 96 iš rusų kalbos, D. Gražys – 91 iš vokie-
čių kalbos, D. Švenis – 98, D. J. Eidimtas – 96, M. Dala-
kovas – 95, M. Zaremba – 94, R. Somas – 91, pelnyti iš 
anglų kalbos, N. Stonytė – 93 iš lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, B. Bružaitė – 91 ir A. Vitkutė 90 balų iš istorijos. 
Džiugina abiturientai, gavę kelis geriausius įvertini-

mus: D. Bružas – 95 balai iš anglų kalbos, 92 – iš istorijos, 91 – iš 
chemijos, 97 – iš biologijos, U. Lukauskaitė – 97 balai iš lietuvių 
kalbos ir literatūros, 92 – iš matematikos, 95 – iš biologijos, 90 – 
iš istorijos. Iš viso Ramučių gimnazijoje gauti 29 aukštesniojo 
lygio brandos egzaminų įvertinimai. N. Stonytės pavardė šiais 
metais puikavosi 47-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurso nacionalinio etapo apdovanojamųjų mokinių sąra-
še. Mokinė apdovanota antrojo laipsnio diplomu už labai gerą 
literatūrinį vertimą iš anglų kalbos. Šį apdovanojimą gimnazijos 
mokiniai pelno antrus metus iš eilės.

Keletos kartų ateitininkai, kuopos rėmėjai Jonas ir Laima 
Šalčiai, kuopos globėja mokytoja Genovaitė Pundziuvienė

Papilės Simono Daukanto gimnazijos delegacija su Krašto ap-
saugos ministru Juozu Oleku

47-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso 
nacionalinio etapo antrojo laipsnio diplomantė N. 
Stonytė (centre). Jos mokytojos J. Bernotaitė (kairėje) ir 
R. Vaičiulienė (dešinėje)

Abiturientai mokslo pirmūnai, gavę geriausius brandos egzaminų 
įvertinimus. Iš kairės: N. Stonytė, U. Lukauskaitė, B. Bružaitė, 
G. Bernotavičius ir D. Bružas
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Anot Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Kons-
titucijos egzaminas yra Lietuvos žmonių patriotiškumo liudijimas. Iškil-
mingoje nugalėtojų pagerbimo ir apdovanojimo ceremonijoje prezidentūroje 
dalyvavo gimnazijos abiturientė R. Lukošiūnaitė su mokytoja A. Vaitkevičiene.  
Remigija 11–12 klasių grupėje užėmė I-ą vietą. 

Puiki žinia gimnaziją pasiekė iš Lietuvos vaikų ir jaunimo mėgėjų 
teatrų šventės „Šimtakojis 2015“. Talentų klubas su spektakliu „Prašau, 
mylėkit mano Lietuvą“ tapo nacionalinio etapo laureatais. Spektaklio režisierė 
V. Serbintienė.

2015 metais gimnazijoje iš-
plėtota tiriamoji mokinių veikla. Jau-
nųjų tyrėjų veikla prasidėjusi nuo 
Tyrėjo dienos gimnazijoje ir Mobilios 
mokslinės laboratorijos vizito išsiplė-
tojo iki 15 aktyviausių ir gabiausių 
mokinių grupės sudarymo, kuri įsi-
jungė į Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 3 prioriteto 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimo“ 
projektą „Mokinių jaunųjų tyrėjų 
atskleidimo ir ugdymo sistemos 
sukūrimas“ II etapą. Gimnazijos mo-
kinių grupė, dalyvavusi Lietuvos mo-
kinių neformaliojo švietimo centro 
organizuotame kūrybiniame gamtos 
mokslų konkurse „Mūsų eksperimen-
tas“, tapo laureatais. 

Ramučių gimnazija siekia ne tik pa-
minėti valstybines  šventes, bet ir susikurti 
ir patirti pilietišką dvasinę būseną. Viena 
iš tokių jau tradicija tapusių akcijų yra 
„Trispalvės kelias“. Visi: mokiniai, mokyto-
jai, mokyklos darbuotojai, grįžę studentai, 
susikimba rankomis ir Lietuvos vėliavą per-
duoda iš rankų į rankas. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Gry-
bauskaitė ir R. Lukošiūnaitė, Konstitu-
cijos egzamino pirmos vietos laimėtoja 

Finalinė spektaklio „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“ scena

„Mobiliosios bioklasės“ galimybes išbandę mokiniai

Akcija „Trispalvės kelias“
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AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA

  Ventos gimnazijai – 60 metų. Neti-
kėtas ovacijų pliūpsnis pasitiko scenoje pasiro-
džiusius veikėjus, kai po „Katės namų“ persona-
žų kaukėmis žiūrovai atpažino savo buvusius 
mokytojus. Renginyje matėme V. Jašinskaitės-
Paniuškienės teatralizuotą mažųjų šokį, T. Tu-
pikaitės-Šemeklienės madų šou, D. Končiaus 
Vyta meną (tapyba ant vandens), V. Griciūtės ir 
jos draugių, Kauno muzikinio teatro daininin-
kių, nuostabų pasirodymą, Lietuvos sportinių 
šokių čempionus Dominyką ir Gretą. Ir vakaro 
„vinis“ – po 40 metų specialiai šiam renginiui 
į sceną sugrįžę pirmieji „Ventukai“ – 1970-ųjų  
mokyklos estradinis ansamblis. Renginį režisa-
vo mokytojos E. Čiobienė ir J. Mikelskienė.

Ventos gimnazijos moksleiviai įkūrė Ventoje šaulių būrį, 
kuris padėjo atkurti 9 Akmenės kuopą. Taip buvo suburti ketu-
ri būriai, vienas jų – Ventoje. Šiandien Ventos būryje yra 52 jaunieji 
šauliai, o visoje kuopoje 120. Šaulių būriui atgimti padėjo visa šei-
myninė dinastija – įkūrimą inicijavo Ventos gimnazijos moksleivė ir 
jaunoji šaulė Gabija Jokubauskaitė, paskatinta savo senelio, buvusio 
krašto apsaugos karininko, Sausio 13-osios dalyvio, S. Jokubausko, 
šaulių veiklas kuruoja jo dukra, istorijos mokytoja Aida Jokubauskai-
tė-Sinkevičienė.              

Ventos gimnaziją 2015 m. garsino 
puikūs mokomųjų dalykų rezultatai. Lie-
tuvių ir matematikos pagrindinio ugdymo 
egzaminų įvertinimai lenkia šalies lygį. 
Abiturientė V. Adomauskaitė pelnė net 
dviejų dalykų – matematikos ir infor-
macinių technologijų, 100 balų įverti-
nimus.

Ventos gimnazija didelį dėmesį ski-
ria gabiųjų mokinių ugdymui. 70 gimnazi-
jos mokinių, pakviestų mokytojos J. Laka-
čauskienės, dalyvavo Lietuvos vaikų ir jau-
nimo centro organizuotuose renginiuose  
„Protų kovos - 2015 Europos metai vys-

tymuisi“. Dvi 14 mokinių komandos buvo 
pakviestos į finalines kovas Vilniuje ir apdovanotos padėkos raštais. 
III klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame  Euroscolos  konkurso 
finale. Trys mišrios mokinių ir mokytojų komandos kovojo Europos 

jaunimo rengiamuo-
se „Auksiniuose pro-
tuose“. Viena iš jų, 
„Štombergs“ koman-
da, laimėjo III vietą, 
G. Jokubauskaitė laimėjo rajoninį projektą „Žinių ringas“. Projekte 
dalyvavo rajono mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

2015 m. abiturientė Rūta Brazlauskaitė (mokytoja J. Lakačaus-
kienė) dalyvavo respublikinėje Šiaulių universiteto konferencijoje 
„Šiuolaikinis mokinys – šiandieninėje mokykloje“. R. Brazlauskaitės 
skaitytas pranešimas „Kaip tapti šiuolaikiškam provincijos moky-
kloje“ pripažintas geriausiu. 

Ventos gimnazijos kolektyvas 60-mečio jubiliejaus šventėje

Jaunųjų šaulių priesaika Ventoje. Ventos būrio 
vadas – Lietuvos kariuomenės savanoris, grandi-
nis Saulius Janeliūnas,  9-osios Akmenės kuopos 
vadas Lietuvos kariuomenės savanoris Vygantas 
Vaičius

Viktorija Adomauskaitė

Protmūšių dalyviai: I. Jokubauskaitė, S. Vaitkutė, 
T. Leistrumaitė, G. Jankutė, L. Čijauskas, L. Statke-
vičius, R. Daunoravičius

R. Brazlauskaitė  respublikinėje konferencijoje



36

ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS

Džiugina ir nefor-
maliojo ugdymo rezultatai. 
IV klasės mokinys G. Rada-
vičius (mokytojas J. Činka) 
tapo respublikinio tech-
nologijų konkurso „Kū-
rybos paukštė – 2015“ 
laureatu.

Už nuolatinius ge-
rus pedagoginės veiklos 
rezultatus Švietimo ir 
mokslo ministerijos pa-
dėkos raštą pelnė Ventos 
gimnazijos matematikos 
ir ekonomikos mokytoja 
metodininkė Sigita Ske-
trienė. 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Mokymosi pasiekimai ir galimybės. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre suaugusieji mo-
kosi formalių profesinių programų kartu su vidurinio ugdymo dalykais. Technologijų brandos egzaminą laikė baigę 
formaliosios pagalbinio virtuvės darbuotojo profesinio mokymo programos modulius. Tai unikalus ir ypač naudingas 
dalykas suaugusiesiems. Dešimtos klasės mokiniai pirmą kartą dalyvavo lietuvių kalbos (gimtosios) dalies raštu ir ma-
tematikos raštu pagrindinio ugdymo patikrinimuose nuotoliniu būdu. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialis-
tų ir Centro administracijos parengtas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijas nuotoliniu 
būdu patvirtino Nacionalinio egzaminų centras. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose nuotoliniu būdu da-
lyvavo mokiniai, gyvenantys Anglijoje, Norvegijoje ir Italijoje.

Trečiojo amžiaus universitetas Naujojoje Akmenėje. Švietimo centre atidarytas Naujosios Akmenės Trečio-
jo amžiaus universitetas. Universitete veikia trys fakultetai: pažintinės veiklos, menų, sveikatos ir grožio, juos lanko 

apie 80 studentų. Poreikis studijuoti 
nuolat auga.

Žvilgsnis į aukščiausias pa-
saulio viršukalnes. Centre lankėsi 
Vladas Vitkauskas – Lietuvos alpi-
nistas, pirmasis iš Baltijos valstybių 
įkopęs ir iškėlęs nacionalinę vėliavą 
aukščiausio Žemės kalno – Everes-
to –  viršūnėje. V. Vitkausko patirtis, 
erudicija, platus akiratis rajono pe-
dagogams buvo išskirtinai naudingi 
ir įdomūs.

AKMENĖS RAJONO KRUOPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Integruotas tiksliųjų ir gamtos mokslų konkursas „Žemė mūsų plane-
ta“ Šiauliuose. 5–8 klasių mokiniai E. Žiaurytė, I. Ąžuolas, K. Žilinskaitė, M. Budo-
vas ir D. Jurgutis iš konkurso grįžo laimėję pirmąją vietą. Mokinius konkursui ruošė 
chemijos vyr. mokytoja O. Šukytė ir biologijos mokytoja K. Parnarauskienė.

Gvidas RadavičiusŠvietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė apdovanoja moky-
toją S. Sketrienę

Akimirka iš seminaro „Žvilgsnis į aukščiausias pasaulio viršukalnes“

Mokyklos komanda konkurse
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Konferencija „Tautinio tapatu-
mo ugdymo galimybės šiuolaikinėje 
mokykloje“ Šiaulių rajono Šakynos 
pagrindinėje mokykloje. Pranešimus 
pristatė  vyresnioji mokytoja L. Povilai-
tytė ir  direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui D. Lunkevičienė. Mokiniai dalyva-
vo viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“ 
Liaudiškų  dainų varžytuvėse „Dainų 
pynė Lietuvai“ komanda pelnė liaudiš-
kiausio kolektyvo nominaciją.                       

Respublikinė pradinių klasių 
mokinių etnokultūros šventė Mažei-
kių rajono Viekšnių gimnazijoje „Ga-
niavos pabaiga – Šventas Martynas“. 

Kruopių pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai bendradar-
biauja su Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija. Trečiokai buvo 
pakviesti dalyvauti respublikinėje etnokultūros šventėje 
„Ganiavos pabaiga – Šventas Martynas“.

Sveikatinimo projektas „Nedelsk!“. Mokiniai 
jau keleri metai aktyviai dalyvauja sveikatinimo projekto 
„Nedelsk!“ organizuojamose akcijose „Tūkstantis gerve-
lių“. Projekto metu buvo įgyvendintos dvi gerumo akci-
jos – „Tūkstantis gervelių“ ir „Mama, tu man rūpi“. Moki-
niai,  naudodami rožinio kaspino simbolį, kūrė kompo-
zicijas ir išlankstė gerveles, kurias dovanojo miestelyje 
esančių įstaigų darbuotojams. 

NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA

Jau šešerius metus  mokyklos Vaiko gerovės ko-
misija organizuoja žinių konkursą „Eruditas“, skirtą gabių 
vaikų ugdymui.

Folkloro kolektyvo „Šarkutis“ šokėjų pora Liucija Jaru-
šaitytė ir Juras Zaveckis dalyvavo šalies mokinių foklorinių 

Mokyklos komanda „Kruopelytė“ liaudiškų dainų varžytuvėse „Dainų pynė Lietuvai“

3 klasės mokiniai svečiuose Viekšnių gimnazijoje

„Rožinio kaspino“ simbolis dovanojamas Kruopių seniūnei 
R. Statkuvienei 

2015 metų konkurso nugalėtojai (iš kairės): 7b klasės mo-
kinys D. Montvila, 8c klasės mokinys T. Ribinskas, 4c klasės 
mokinė M. Baltutytė, 6a klasės mokinė R. Guginytė ir 5a 
klasės mokinys V. KazalupskisTarp šokėjų (pirmame plane) L. Jarušaitytė ir J. Zaveckis
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šokių varžytuvių „Patrepsynė 2015“ finale ir du kartus išrink-
ti tarp geriausiai sušokusių šokius „Šyvis“ ir „Dirižablis“. Moki-
nius konkursui rengė mokytoja Daina Jarušaitienė. Ji vadovauja 
folkloro kolektyvui „Šarkutis“, kuris respublikinėse varžytuvėse 
„Tautosakos malūnas 2015“ laimėjo 
pirmąją vietą. 

Dvylika 1–4 klasių mokslei-
vių iš šeimų, kurios gauna socialines 
išmokas, savo vasarą prasminga 
veikla pradėjo stovykloje „Sau-
lutė“. Stovyklai vadovavo socialinė 
pedagogė Vilija Šnarienė ir mokyto-
ja Daina Jarušaitienė. 

Lietuvos mokinių meni-
nio skaitymo regiono konkurse 
Kupiškio Lauryno Stuokos–Gu-
cevičiaus gimnazijoje Naujosios 
Akmenės „Saulėtekio“ progimnazi-

jos 7c klasės mokinys Tautvydas Ribinskas laimėjo antrąją vietą 5–8 klasių mokinių gru-
pėje. Skaitovą konsultavo mokytoja metodininkė Zita Kurpiuvienė.

NAUJOSIOS AKMENĖS MOKYKLA-DARŽELIS „BURATINAS“

Vienas iš 2015 m. uždavinių – ugdytinių tėvų, kaip lygiaverčių partnerių, dalyvavimo ugdymo procese 
užtikrinimas. Įvyko daug metodinių, sportinių bei kultūrinių renginių, išvykų, susitikimų, kurių metu į ugdymo 
procesą buvo įtraukti ugdytinių tėveliai, sudaryta galimybė parodyti vaikams, kad supantį pasaulį galima pažinti ne 
tik iš vadovėlių, bet realiai prie jo prisiliesdami.

4-os klasės mokinių ir tėvų išvyka į Sablauskių kaimą pas   
ūkininkus Antaną ir Angelę Balčiūnus ir  Janiną Strylienę

Stovyklautojai prie Akmenės krašto muziejaus

Skaitovas T. Ribinskas ir mo-
kytoja Z. Kurpiuvienė

4-os klasės mokinių išvyka į AB „Akmenės  Cementas“

Godos mamytė Ieva Rimkutė, burnos higienos specialistė, pasekė vaikams pasa-
kaitę apie dantukų priežiūrą

4-os klasės mokinys Tomas Čivilis Žaga-
rės žirgyne
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4-os klasės mokiniai dalyvavo „Bočių“ 
bendrijos organizuotoje kasmetinėje, tradicinėje 
trijų kartų šventėje, kuri vyko Naujosios Akmenės 
kultūros rūmuose. Choreografiją atliko 4-os klasės 
mokiniai su savo tėveliais.

Atidaryta dar viena ankstyvojo amžiaus grupė vaikams nuo 0 iki 3 metų. Mažyliams ir jų tėveliams veikia 
„Mamyčių mokyklėlė“, kurioje mamos bei tėčiai mokosi muzikos ir šokio kartu su vaikais. 

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-
DARŽELIS „ATŽALYNAS“

Kalėdinių žaislų konkurso „Kalėdų spalvos 2015“ nu-
galėtojai. Priešmokyklinio ugdymo grupės „Obuoliukai“ vaikai, 
tėveliai, pedagogė R. Butkevičiūtė dalyvavo Kalėdinių žaislų 
konkurse „Kalėdų spalvos 2015“. Jie pagamino puikius kalėdi-
nius žaisliukus „Kalėdų Senio kojinytė“, „Kalėdų Senio pirštinytė“ 
ir tapo II vietos nugalėtojais. Pagaminta 20 vienetų žaisliukų Kul-
tūros rūmų papuošimui. Puošiant lopšelio-darželio „Atžalynas“ 
bendrąsias erdves, galeriją, langus taip pat pritaikyti „Obuoliu-
kų“ grupės pagamintų kalėdinių žaisliukų motyvai ir elementai.

Kalėdiniame renginyje Etnografinio ansamblio „Šiaučiukas“ vaikai dalyvavo ak-
cijoje „Visa Lietuva šoka“

Vaikai šoka su tėveliais trijų kartų šventėje

Neformaliojo švietimo grupės „Po mamytės sparneliu“ 
akimirka iš Kalėdinio pasirodymo

Naujai įkurtos ankstyvojo amžiaus grupės vaikučiai

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Obuoliukai“ ir pedagogė
R. Butkevičiūtė – konkurso „Kalėdų spalvos 2015“ nugalėtojai
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Respublikinis projektas „Mažųjų olimpi-
ada“. Dalyvauta respublikiniame ikimokyklinių ug-
dymo įstaigų projekte „Mažųjų olimpiada“. I vietą 
laimėjo ir teisę atstovauti Akmenės rajonui iškovojo 
vaikų mažųjų sportininkų komanda. Finalinis festiva-
lis vyko Kaune, A. Sabonio krepšinio centre. Komanda 
apdovanota medaliais, padėkomis, komandinėmis 
taurėmis, asmeniniais prizais bei įvairiu sporto inven-
toriumi.

Kamštelių rinkimo konkursas „Kamštelių vajus 
2015“. Vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ bendruomenė įsi-
jungė į VšĮ „Draugiški šeimai“ organizuojamą kamštelių rinkimo 
konkursą „Kamštelių vajus 2015“ ir surinko 35 kg kamštelių per-
dirbimui. Pedagogės M. Kumpikevičiūtė, A. Ruškienė ir dailės 
būrelio „Spalviukai“ ugdytiniai iš kamštelių sukūrė meninį dar-
bą „Sraigė“, kuris buvo eksponuojamas Lietuvos parodų ir kon-
greso centre LITEXPO parodoje „Mokykla be sienų 2015“.  

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“

Ugdytinė L. Juodžionytė sėkmingai  pasirodė Lietuvos vaikų ir 
moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis 2015“ 
ir tapo jauniausia  konkurso laureate. Ugdytinę paruošė meninio ugdymo 
mokytoja  ekspertė O. Deniušienė.

VENTOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „BERŽELIS“

Puoselėjama  etninė  kultūra. Sėkmingai įgyven-
dinamas ilgalaikis etninis projektas „Tėviškėlės spalvos“, 
aplinkoje sukurtos etnografinės kompozicijos, organizuotos 
kalendorinės šventės ir tradiciniai renginiai, surengtas „Skry-
bėlių paradas“, etnografinė kompozicija, šventinis rytmetys 
„Lietuva brangi“. Pindami trispalves draugystės apyrankes, 
dalyvavome respublikinėje akcijoje „Lietuvai ir man“, konkur-
se „Vaikų Velykėlės 2015“. 

Vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ komanda su pedagogais 
R. Butkevičiūte, V. Pokštu, A. Ruškiene Kaune, A. Sabonio krepši-
nio centre

Meninis darbas iš kamštelių „Sraigė“

L. Juodžionytė ir mokytoja O. Deniušienė 
Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies 
kūrybos atlikėjų – konkurse ,,Tramtatulis 
2015“ laureatų šventėje (Rumšiškės)

 Šventinis rytmetis „Lietuva brangi“
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Sudarytos sąlygos vaikų sveikatos gerinimui ir stiprinimui. Gavus finansavimą iš visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos, įgyvendintas projektas „Aukime sveiki ir stiprūs“. Priešmokyklinių grupių ugdyti-
niai šauniai sudalyvavo rajoninėse varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ ir pelnė diplomus (pedagogės A. Jankauskienė, 
V. Poškienė). Vaikams daug malonių įspūdžių suteikė dalyvavimas rajono ikimokyklinių įstaigų „Mažojo futboliuko“ 
turnyre, kur jie laimėjo I-ąją vietą (pedagogė A. Jankauskienė). Aukso medalius pelnėme, dalyvaudami rajono ikimo-
kyklinių įstaigų „Mažųjų žvaigždučių“ krepšinio varžybose (pedagogė A. Jankauskienė). Sėkmingas įstaigai buvo ir   
tarptautinis „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursas, kuriame buvo laimėta II-oji vieta (pedagogė A. Jankauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė J. Pakalniškienė). 

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA

Festivalis „Mokytojas ir mokinys“. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje vykusiame respublikiniame festivalyje 
„Mokytojas ir Mokinys“ dalyvavusiam instrumentiniam ansambliui, vadovaujamam mokytojos Danguolės Vanagienės, 
įteikti specialūs Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos profesoriaus, 
Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos kamerinės muzikos ansamblio 
„Musica humana“ meno vadovo,  
Nacionalinės premijos laureato Al-
girdo Vizgirdos prizai.

Rudenėlio šventė kartu su Ventos dienosRespublikinė akcija „Lietuvai ir man“ centro ugdytiniais

Etnografinė kompozicija „Ėjo žvirblis per ulyčią“ Tarptautinis „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursas

Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje gro-
ja mokytojos Danguolės Vanagie-
nės vadovaujamas instrumentinis 
ansamblis
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Dailės olimpiada. 2015 metais Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje 
surengtas XXI Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos dvarų istorijos“ respubli-
kinis etapas. Jame dalyvavo ir dailės klasės mokinė Rugilė Valentinaitė (mokytoja Rita 
Almanis), rajoniniame dailės olimpiados etape įveikusi bendraamžius.

Chorų festivalis. Ypa-
tingame įvykyje chorinės 
muzikos pasaulyje dalyvavo 
jaunių choras „Šiaurės žiedas“ 
(vadovė mokytoja Meilutė 
Girskienė, koncertmeisterė 
Jolita Švenienė). Balandžio 
mėnesį Vilniaus šv. Kotrynos 
bažnyčioje įvyko respublikinis 
mokinių chorų festivalis „Dai-
nų mozaika“, kurio metu buvo 
siekiama ilgiausio Lietuvos is-
torijoje vaikų chorų koncerto 
rekordo. Rekordą fiksavo re-
kordų agentūra „Factum“.

Prano Stepulio kon-
kursas. Vienas ryškiausių 
2015 metų laimėjimų – puikus 
kanklių ansamblio, vadovaujamo mokytojos Loretos Rimku-
vienės, pasirodymas Šiauliuose vykusiame IV tarptautiniame 
Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos 
ansamblių konkurse, kuriame dalyvavo profesionalūs atlikė-
jai iš Baltijos šalių, Suomijos, Ukrainos, o vertinimo komisi-
ja – profesionalūs atlikėjai ir pedagogai iš Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Ukrainos. Kanklių ansamblis pelnė I laipsnio 
diplomą ir diplomą už tautiško kūrinio geriausią atlikimą. 

Miuziklas „Muzikos garsai“. Įsimintinais 
renginiais 2015 metais buvo paminėta Akmenės 
rajono įkūrimo 65-mečio sukaktis. Svarbią vietą 
jubiliejinių renginių pynėje užėmė Akmenės gamtos 
ir kultūros parke pastatytas R. Rodžerso miuziklas 
„Muzikos garsai“. Aktyvūs dalyviai statant šį didelės 
apimties muzikinį kūrinį kartu su Kauno muzikinio 
teatro solistais, Šiaulių kameriniu orkestru buvo ir 
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos bei Akmenės 
filialo mokytojai ir mokiniai. 

„Muzikiniai rudenys“. Šiaulių koncertinės įstaigos 
„Saulė“ projekto „Muzikiniai rudenys“ koncertas, skirtas 
Tarptautinei mokytojų dienai, įvyko ir Naujojoje Akmenėje. 
Koncerte su profesionaliu kolektyvu – Šiaulių kameriniu 
orkestru – grojo ir dainavo gabiausieji Naujosios Akmenės 
muzikos mokyklos, Akmenės filialo ir Aucės muzikos mokyklos 
(Latvija) mokiniai.

Lietuvos mokinių dailės olimpi-
ados dalyvė Rugilė Valentinai-
tė Vilniaus Justino Vienožins-
kio dailės mokykloje prie savo 
tapybos darbų

Choras „Šiaurės žiedas“ koncertuoja Vilniaus Šv. Kotrynos 
bažnyčioje chorų festivalyje, trukusiame net 10 valandų

Prano Stepulio konkurse groja laureatės kanklininkės (iš 
kairės): Rūta Budreckaitė, Laura Kaleinikovaitė, Gabija 
Roraitė

Miuzikle „Muzikos garsai“ su Kauno muzikinio teatro soliste Kris-
tina Siurbyte (viduryje) vaidino Naujosios Akmenės muzikos mo-
kyklos auklėtiniai (iš kairės): Eva Slančiauskaitė, Aušrinė Kilpytė, 
Vygantas Bemovas, Linas Švažas, Kamilė Ramanauskaitė

Koncerte „Muzikiniai rudenys“ pritariant Šiaulių kameriniam or-
kestrui dainuoja solistė Rugilė Bauer (vokalo mokytoja Meilutė 
Girskienė)
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AKMENĖS RAJONO VENTOS MUZIKOS MOKYKLA

Mokyklos mažoji akordeonistė 
A. Nociūtė (mokyt. V. Mikalauskienė) 2015 
metais pelnė šešių respublikinių ir tarp-
tautinių konkursų laureato laimėjimus 
Kaune, Vilniuje, Latvijoje, Slovakijoje, Itali-
joje ir Portugalijoje. 

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-ąsias metines, už didelį indė-
lį į mūsų krašto kultūros raidą mokytoja 
A. Nainytė apdovanota Savivaldybės 
mero V. Mitrofanovo padėkos raštu.

Mokytojas V. Virbic-
kas, žinomas Lietuvos kom-
pozitorius, sukūręs per 100 
originalių kūrinių įvairiems 
muzikos instrumentams, an-
sambliams, orkestrams bei 
vokalui. Lietuvos liaudies kul-
tūros centras 2015 metais sky-

rė III vietos laimėjimą kūriniui 
liaudies instrumentų orkes-
trui „Mano žirgas žirgužėlis“. 

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio 
užimtumo plėtojimo projekto „Vaikas 
menų sintezėje“ baigiamajame akorde III 
tarptautiniame festivalyje „Menų mozaika“ 
dalyvavo per 200 jaunųjų Lietuvos ir Latvijos 
šokėjų, dainininkų, dailininkų ir muzikantų.                    

Renginio vedėjas M. Agamalijevas ir vaikų choras „Genumai“ 

A. Nociūtė (dešinėje) ir moky-
toja V. Mikalauskienė (kairėje) 
tarptautiniame akordeonistų 
konkurse „Vilnius 2015“

Mokytoja A. Nainytė (kairėje) ir Ventos mu-
zikos mokyklos direktorė M. Voronovienė 
(dešinėje)

Mokytojas V. Virbickas

Ventos muzikos mokyklos svečiai – Stepo šo-
kių studija „Zebras“ su kuoklių ansambliu iš 
Lecavos menų mokyklos (Latvija)

Ventos muzikos mokyklos svečiai – Dominykas Mazaliaus-
kas ir Greta Balutavičiūtė – sportinių šokių studija „Spindu-
lys“ (Mažeikiai)
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AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Projektas su Šiaulių rajono  Raudėnų pagrindine mokykla. Džiau-
giamės jau penktus metus besitęsiančia draugyste su Raudėnų mokykla 
(Šiaulių r.). Advento laikotarpiu mūsų mokykloje svečiai iš Raudėnų turėjo 
progą pamatyti etnografinio ansamblio paruoštą programėlę. 

Dainininkų pasiekimai. 2015 m. spalio 21 d.  Panevėžyje muzikos 
festivalyje „Meno sūkurys“ dainininkai, vadovaujami mokytojos V. Čepienės, 
užėmė I vietą. Muzikos vadovės ugdomi dainorėliai dalyvauja įvairiuose  res-
publikiniuose, tarptautiniuose muzikiniuose renginiuose. Savo dainomis 
garsina mokyklą ir Latvijos respublikoje. 

Mokyklos bendruomenės renginiai. 2015 m. mūsų mokykloje su-
organizuota mokytojų L. Mašanauskienės ir R. Danilevičienės Kalėdinė ,,Mu-
zikinė kaukė“ subūrė visą mokyklos bendruomenę. Savo išradingumą paro-
dė ne tik mokytojos su klasių vaikais, bet ir visi mokyklos darbuotojai.

Sportiniai laimėjimai. Mokyklos futbolo būrelio vaikai, vadovaujami mokytojos J. Mickuvienės, dalyvauja 
daugelyje Lietuvos sportinės olimpiados komiteto organizuojamų futbolo čempionatų. Įvairiuose miestuose užimtos 
prizinės vietos: futbolo čempionate Šiauliuose – I vieta,  futbolo čempionate Kėdainiuose – III vieta, futbolo čempio-
nate Šiauliuose – III vieta,  futbolo čempionate Kėdainiuose – II vieta.

Mokyklos futbolo būrelio vaikai

Dainininkai

 „Muzikinė kaukė“ 1 „,Muzikinė kaukė“ 2

Mokyklos sportininkai



45

ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Ypatingas dėmesys skirtas pedagogų ir tėvų švietimui. 
Tai buvo vienas iš tarnybos prioritetinių uždavinių. Tarnybos 
specialistės vedė seminarus pedagogams, mokymus, skaitė 
paskaitas. Vyko mokymai tėvams „Pozityvios tėvystės įgūdžių 
ugdymas“ ir „Bendravimo su vaikais tobulinimas“. Organizuo-
tos trys tėvų grupės, kuriose visą mokymų kursą išklausę tėvai 
gavo baigimo pažymėjimus. Skaitytos paskaitos tėvams „Pyk-
čio valdymas“, „Nematoma smurto pusė“.

KULTŪRA

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS
Bendra apžvalga:

Mėgėjų meno kolektyvų skaičius 2013–2015 m.                                                

Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius 2013–2015 m. mėgėjų meno kolektyvų koncertai išvykose 2013–2015 m.

Kultūros renginiai, surengti vietose 2013–2015 m.        

Surinkta spec. lėšų, gautas papildomas finansavimas iš rėmėjų, ir kt. šaltinių 2013– 2015 m.

Mokymų „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taiky-
mo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ dalyvės

Darbuotojų pokytis 2013–2015 m.

Komerciniai renginiai, surengti vietose 2013–2015 m.
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Reikšmingiausi 2015 m. kultūros 
įvykiai, tradiciniai renginiai, šventės, 
festivaliai

Ventos kultūros namai vasario 
mėn. minėjo atidarymo po renovacijos, 
kultūrinės veiklos 40-mečio ir Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos šventę. 

Kovo pabaigo-
je Naujosios Akme-
nės kultūros rūmuose 
vyko tradicinis vidu-
tinio amžiaus žmonių 
festivalis „Mes visada 
jauni“, kuriame daly-
vavo septyni liaudiš-
kų šokių kolektyvai, 
svečių  kolektyvai iš 
Latvijos. 

Pirmąją birželio savaitę Akmenės rajone vyko renginių ciklas, skirtas Akmenės rajono 65-mečiui paminėti. 
Birželio 6 dieną  Akmenės gamtos ir kultūros parke pastatytas miuziklas R. Rodžers „Muzikos garsai“. 

 
  

Paskutinįjį balandžio sekmadienį Ventos kultūros namuose vyko teatralizuota Regioninė kapelų 
šventė „Ten, kur Venta“ 

Kovo 11 dieną šventėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį    

Akimirkos iš R. Rodžers miuziklo „Muzikos garsai“

Rugpjūčio 7–8 dienomis Ventos mieste netilo muzika, 
šokiai, įvairios pramogos, atrakcijos, staigmenos, 
netikėtumai, nes Venta šventė tradicinę miesto šventę



47

ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS

Jau tradiciniu tapo Kul-
tūros centro režisierės Andrė-
jos Gričiutės rengiamas vaikų 
ir jaunimo teatrų festivalis 
„Graužtukas“.

Trečią kartą Naujosios 
Akmenės kultūros rūmų žiū-
rovų pilnutėlėje salėje vyko 
romansų vakaras „O mano 
meile“.

Pasiekimai 
Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių festivalyje-konkurse „Suk, suk  ratelį“  Birutės Viktoravičiūtės 

vadovaujamus Kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvus lydėjo sėkmė – merginų liaudiškų šokių kolektyvas tapo 
laureatu, o liaudiškų šokių kolektyvas „Alsa“ iškovojo II-ąją vietą.  

Puikiai pasirodė Akmenės kultūros namų merginų 
liaudiškų šokių kolektyvas, vadovaujamas  Nijolės 
Milaševičienės – jis užėmė I-ąją vietą. 

Mėgėjų teatrų festivalyje, vykusiame Vitinėje 
(Latvija), Naujosios Akmenės kultūros rūmų liaudies 
teatras (vad. A. Gričiutė) iškovojo „Grand  Prix“. 

Mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika 2015“, 
kurį kasmet organizuoja Šiaulių miesto kultūros centras, 
Naujosios Akmenės kultūros rūmų duetas Karolis 
Akulavičius ir Vytautas Kosmauskas tapo laureatais, 
Žagarės „Vyšnių festivalyje“ solistui Karoliui Akulavičiui 
įteiktas ŠAMA apdovanojimas „Geriausias Akmenės 
rajono atlikėjas“. 

Etnokultūra
Tradicija tapo metų pradžią pradėti Trijų Karalių eitynėmis. Trys Kara-

liai sveikino praeivius Akmenėje, Naujojoje Akmenėje ir kt.

Rugpjūčio 15 d. – tradicinė Nau-
josios Akmenės miesto šventė ir 
Žolinių atlaidai

Folklorinių ansamblių šventė „Rudens sambūris“, skirta etnografiniams regionų metams 
paminėti, vyko Ventoje

Kruopių kultūros na-
muose kelios dienos 
prieš šventę veikė kau-
kių fabrikėlis. Vaikai ir 
jaunimas mokėsi da-
ryti kaukes ir ruošė Už-
gavėnių personažus
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Jau tradiciniu tapo vaikų folkloro festivalis „Žemaitiška dainiokem, 
rukoukemies“ , viena iš šio festivalio dalių buvo vaikų ir moksleivių – Lietu-
vos liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“  rajoninis turas. Į zoninį 
Žemaitijos turą buvo atrinkti Kultūros centro atstovas Džiugas Čiuta (vado-
vė Rasa Čiutienė).

Papilės kultūros namai prie Augus-
taičių malūno šiemet tradiciškai pakvietė 
visus švęsti Jurgines. 

Kaip ir kasmet Alkiškių kultūros na-
muose vyko „Mojavinių“ giesmių popietė. Į 
svečius buvo atvykę senelių namų gyven-
tojai.

Rajoninės „Sekminės“ šiemet vyko 
Jurakalnyje (Daubiškių k.). Šią berželiais 
kvepiančią  šventę stebėjo Lietuvos Liau-
dies kultūros centro komisija. 

   

Joninių šventė šiemet vyko Ventoje, kur buvo vaidi-
namas kolektyvinis viso rajono dramos kolektyvų spekta-
klis „Amerika pirtyje“, atlikti tradiciniai Joninių ritualai. 

„Javapjūtė – kaip prieš 100 metų“. Kruopiuose 
surengta etnografinė, praėjusio šimtmečio pradžią 
menanti javapjūtė. Rugius dalgiais kirto, į pėdus rišo ir 
gubas statė keliolika vietos ūkininkų šeimų. Jiems padėjo 
kelios dešimtys renginio dalyvių, suvažiavusių iš kitų rajono 
vietų. Po darbų visi linksminosi, vaišinosi etnogafinėje 
Bronės Petrylaitės ir Zigmo Petraičio sodyboje.

Su dalgele ūkininkas Jonas Kiminas Spektaklis ,,Marsiečiai darže“                                                         

  Kermošėlis Kruopiuose
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Rudens derliaus šventės prasidėjo 
Akmenėje nuotaikingu „Linksmuoju turga-
dieniu“, Naujosios Akmenės  L. Petravičiaus 
aikštėje nuo ankstyvo ryto šurmuliavo tradi-
cinis „Rudens kermošius“. 

O Kruopiuose kermošėlio tema buvo 
„Viskas iš moliūgų“. Šventė prasidėjo prem-
jera-kultūros namų vaikų dramos būrelio 
muzikiniu vaidinimu ,,Marsiečiai darže“

Lietuvos Respublikos Seimas 2015-uosius metus paskelbė Etnografinių regionų metais. Ta proga Papilėje orga-
nizuota tarpregioninė folkloro šventė „Ir paauga žalė lėipa“.

Akmenėje vyko linksma etnografinė šventė „Juzapėnės Akmenie“,  Ventoje – smagi liaudiškų kapelų šventė 
„Ten, kur Venta“.

Parodos
Naujosios Akmenės kultūros rūmų parodų salone 2015 metais surengtos 9 mėgėjų ir profesionalių autorių 

parodos.

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės 
krašto muziejuje: didžiausia Lietuvoje dieninių 
drugių kolekcija, gyvų drugelių oranžerija (va-
saros–rudens sezonu), fitozauro fosilijos, juros 
periodo uolienos su faunos ir floros liekanomis, 
tapybos, filatelijos, tautodailės ekspozicijos, edu-
kaciniai užsiėmimai ir kt.

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus 
Paragiuose (Lazdynų Pelėda – unikalus reiškinys 
lietuvių literatūros istorijoje); 

Simono Daukanto memorialinis muziejus 
Papilėje (S. Daukantas –  lietuvių tautos istorikas, 
švietėjas, rašytojas, pirmasis Lietuvos istoriją para-
šęs lietuvių kalba). Muziejaus interneto svetainė: 
www.akmenesmuziejus.lt.

Profesoriaus Jono Kazlausko parodos atidarymas

Antano Adomaičio parodos „Akmentikiai“ atidarymas

Tautodailininkų Jolantos ir Rimanto Balčiauskų  autorinė darbų paroda
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Muziejų darbuotojai

Įstaigos 
pavadinimas

2013 metai 2014 metai 2015 metai

darbuotojų 
skaičius

kėlė 
kvalifikaciją

darbuotojų 
skaičius

kėlė 
kvalifikaciją

darbuotojų 
skaičius

kėlė 
kvalifikaciją

Akmenės KM 4 3 4 3 5 4

Lazdynų Pelėdos 
muziejus 2 1 2 1 2 1

Simono Daukanto 
muziejus 2 1 2 1 2 1

Iš viso: 8 5 8 5 9 6

Muziejų darbuotojai:                                                                                                    

Kultūros renginiai, surengti muziejuose, ir lankytojų skaičius 

Įstaigos pavadinimas
2013 metai 2014 metai 2015 metai

renginių sk. lankytojų sk. renginių sk. lankytojų sk. renginių sk. lankytojų sk.

Akmenės KM 19 3400 39 3280 36 4064

Lazdynų Pelėdos 
muziejus 2 400 9 1010 12 950

Simono Daukanto 
muziejus 4 387 9 491 17 721

Iš viso: 25 4187 57 4781 65 5891

Parengtų projektų skaičius, gautas finansavimas                                                  

        

Parengtų projektų skaičius, gautas finansavimas detaliai:
Įstaigos pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai

Akmenės KM 2 – 12.453,66 eurų 4 – 5.792,40 eurų 1 – 500,00 eurų

Lazdynų Pelėdos muziejus 1, 3.000 eurų

Simono Daukanto muziejus 1 (finan. negautas) 1 (finan. negautas) 1 (finan. negautas)

Iš viso: 12.453,66 eurų 5.792,40 eurų 3.500 eurų

Surinkta spec. lėšų, gautas papildomas finansavimas iš rėmėjų, ir kt. šaltinių
Įstaigos pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai

Akmenės KM 1.562,21 eurų 1.468,85 eurų 2.281,48 eurų

Lazdynų Pelėdos muziejus renovacija 1,675.03 eurų 365,00 eurų

Simono Daukanto muziejus 44,60 eurų
289,62 eurų (rėmėjų lėšos)

94,06 eurų
1.563,94 eurų  (rėmėjų lėšos)

196,00 eurų
665,00 eurų (rėmėjų lėšos)

Iš viso: 1.896,43 eurų 4.801,88 eurų 3.507,48 eurų

Kėlė kvalifikaciją:

Lankytojų skaičius muziejuose
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Gyvų drugelių paroda
Į Akmenės krašto muziejų jau penkeri metai iš eilės lankytojus traukia oranže-

rijoje išsiritę gyvi drugeliai (projektas „Drugelių namai“ tęsiamas muziejaus lėšomis).

Edukacinės programos
Muziejuje nuolat vykdomos trys edukacinės programos: piešimas ant stiklo (vi-

tražiniais dažais), vilnos vėlimas, piešimas ant šilko ir audinio

Projektas „Žingsnis po žingsnio link kūno ir dvasios 
harmonijos“. Akmenės krašto muziejuje vyko seminaras-
praktinis užsiėmimas „Meno terapija“, kuriame dalyvavo 
būrys Ventos ir Akmenės moksleivių. Meno terapija pade-
da moksleiviams reikšti savo mintis ir jausmus piešiant. Kita 
projekto dalis – seminaras-praktinis užsiėmimas „Emocijų val-
dymas“. 

Dailės terapijos specialistė Inga Musulienė padėjo moks-
leiviams įsijungti į kūrybinį procesą, jį panaudoti ugdant save ir 
sprendžiant psichologines problemas.

Neformaliojo vaikų švietimo projektas 
„Jaunųjų žurnalistų būrelis“. Vaikai mokėsi žurna-
listikos, vyko į ekskursijas ir susitikimus su žurnalis-
tais, ėmėsi pirmųjų bandymų rašyti straipsnius, lan-
kėsi laikraščio „Būdas žemaičių“ redakcijoje.

Paragiuose esančiame Lazdynų Pelėdos me-
morialiniame muziejuje vyko tradicinė klojimo tea-
trų šventė „Sugrįžimai į Paragius“. 

2015 metais Teatrų tėvas profesorius Petras Bielskis šven-
tė puikų amžiaus jubiliejų. Profesorių pasveikino Savivaldybės 
vicemeras Apolinaras Nicius, Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.

Didelio lankytojų dėmesio susi-
laukia oranžerijoje skraidantys 
mėlynieji „drugeliai-pelėdos“ 
CaligoAkmenės gimnazijos 2a klasės mokinių užsiėmimai (mokytoja Nijolė Jablonskienė)

Projekto „Žingsnis po žingsnio link kūno ir dvasios har-
monijos“ dalyvių užsiėmimai Paragiuose (Lazdynų Pe-
lėdos muziejuje)
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„Muziejų naktis 2015“. Akmenės krašto muziejus kvietė dalyvauti muziejų nakties renginiuose, skirtuose 
Tarptautinei muziejų dienai. Atidaryta skulptoriaus, dailininko, interjero bei eksterjero dizainerio Pavelo Botia tapy-
bos darbų paroda „Drugelių sąskrydis“. Vyko muziejaus nakties kūrybinės dirbtuvės: vilnos vėlimo užsiėmimai, pie-
šimas ant stiklo vitražiniais dažais, naujas sauso piešimo būdas ant audinio. Skulptorius, dailininkas ir interjero bei 
eksterjero dizaineris Pavel Botia pristatė autorinę tapybos parodą „Muziejaus naktyje 2015“.  

 Simono Daukanto memorialiniame muziejuje vyko jau tradicine tapusi poezijos šventė „Lakštingalų naktis“. 
Eiles skaitė ne tik Akmenės ir Mažeikių krašto poetai, bet ir garbingi svečiai: tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos 
pavasaris 2015“ dalyviai iš Vilniaus, tarp kurių – ir viešnia iš Gruzijos.

„Lakštingalų naktyje“ grojo Juozas Kuraitis – vienas ta-
lentingiausių ir žymiausių Lietuvos saksofonistų, laimė-
jęs ar tapęs prizininku daugybėje konkursų Lietuvoje ir 
užsienio šalyse

Kasmet per Šv. Roką Paragiuose vykstančia tradicine 
švente „Sugrįžimai į Paragius“ susidomėjimas vis auga: 
šiemet žiūrovai net netilpo į daržinę, kurioje pastatyta 
naujoji scena

Poetas, vertėjas, eseistas Eugenijus Ališanka 
(kairėje) ir akmeniškis menininkas Antanas 
Adomaitis (dešinėje)

Garbingi „Lakštingalų nakties“ svečiai: literatas, kraštotyrininkas Aleksan-
dras Šidlauskas, rašytojas Vidas Morkūnas, akmeniškis menininkas Anta-
nas Adomaitis, aktorė ir pedagogė Meilė Kudarauskaitė, viešnia iš Gruzijos 
Mariam Ciklauri, vertėjas ir kritikas Arvydas Valionis, bardė Violeta Bučiūtė, 
poetas, vertėjas, eseistas Eugenijus Ališanka, poetas, prozininkas, vertėjas ir 
publicistas Benediktas Januševičius

Koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojai 
(M. Botiova, R. Šimkuvienė, L. Rimkuvienė, A. Savčikienė) ir jų mo-
kiniai

Naujosios Akmenės kultūros rūmų liaudies teatras. Režisierė An-
drėja Gričiutė
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Viešoji biblioteka

Bendra bibliotekų veiklos apžvalga                                                          Bibliotekų darbuotojai
Įstaigos pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai

Viešoji biblioteka: 8 8 8

Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius, saugykla 5 5 5

Spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyrius, mainai 4 3 3

Vaikų literatūros skyrius 2 2 3

Akmenės miesto filialas 3 4 4

Ventos miesto filialas 2 2 2

Agluonų kaimo filialas 1 1 1

Elgesių kaimo filialas 1 1 1

Jučių kaimo filialas 1 1 1

Kairiškių kaimo filialas 1 1 1

Kalniškių kaimo filialas 1 1 1

Kivylių kaimo filialas 1 1 1

Kruopių kaimo filialas 1 1 1

Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialas 2 2 2

Pakalniškių kaimo filialas 1 1 1

Sablauskių kaimo filialas 1 1 1

Vegerių kaimo filialas 1 1 1

Iš viso: 36 36 37

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo 
posistemė. Vieningas skaitytojo pažymėjimas – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose LIBIS skaitytojų 
aptarnavimo posistemio programinę įrangą naudojančiose bibliotekose. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros 
skyriuje, miestų, kaimų bibliotekų-filialuose skaitytojai registruojami skaitytojų formuliaruose.

Skaitytojų bibliotekose skaičius 
Įstaigos pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai

Viešoji biblioteka:

Skaitytojų aptarnavimo 
ir bibliografijos skyrius 969 1004 1012

Viso: 969 1004 1012
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Reikšmingiausi 2015 metų įvykiai, renginiai. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo skelbiamas prozos 
tekstų, rašinių, poezijos eilių rašymas tema „Mano gimtinės spalvos“.

Už aktyvų ir kūrybingą  prisidėjimą prie ketvirtosios „Knygų Kalėdų“ akcijos Viešoji biblioteka apdovanota Lie-
tuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka. 

Direktorė Zita Sinkevičienė dalyvavo  projekte „Bibliotekos pažangai 2“, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka. Laimėtas projektas „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje biblioteko-
je“. Projekto vertė 21385 eurų.

Svetainė www.akmene-
skrastoliteratai.lt   skirta bendruo-
menės narių įtraukimui į literatū-
rinę interneto svetainę. Siekiant 
padidinti Akmenės krašto literatų 
video medžiagos sklaidą buvo su-
kurtas youtube.com kanalas, kuris 
yra integruotas į tinklalapį. 

2015 metus Seimas paskel-
bė   Mykolo Kleopo Oginskio me-
tais. Lietuvių aktorė Virginija Ko-
chanskytė   Viešojoje bibliotekoje 
pristatė edukacinę literatūrinę 
programą „Gyvenimo ir kūrybos 
keliu“.

Nuo 1965 metų „Poezijos pava-
saris“ keliauja per Lietuvą ir per pasaulį. 
Po penkerių metų pertraukos į Viešąją 
biblioteką atvyko Tarptautinio poezijos 
festivalio „Poezijos pavasaris 2015“ poe-
tai iš Vilniaus, dalyvavo Akmenės krašto 
literatai. 

Tradicinėje „Poezijos rudens“ 
šventėje jau aštuntą kartą įteikta litera-
tės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė 
premija kraštiečiui pedagogui Stanislo-
vui Aukseliui. 

Literatūriniame vakare „Savitas 
žvilgsnis į gyvenimą“, kuriame dalyvavo 
kraštietis rašytojas ir vertėjas Vidas Mor-
kūnas.

Lankėsi Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis, „Vaikų biblio-
tekėlės“ dovanojimo akcijoje mecenatas padovanojo knygų rajono kultūros ir švietimo įstaigoms.
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Jaunimo politikos įgyvendinimas
Jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje 2015 metų programoje numatytos ir įgyvendintos priemonės 

jaunimo padėčiai gerinti ir iniciatyvoms skatinti.

Veiklos prioritetai, numatyti Savivaldybės 2013–2018 m. Jaunimo problemų sprendimo plane:
1. Užimtumas ir laisvalaikis (naujų jaunimo užimtumo formų kūrimas, sąlygos išnaudoti ugdymo įstaigų inf-

rastruktūrą aktyviam laisvalaikio praleidimui, sporto užsiėmimų būrelių organizavimo ugdymo įstaigose skatinimas). 
2. Sveikata bei prevencija (prevencinės veiklos gerinimas, sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas).
3. Jaunimo nedarbas (mokinių profesinio orientavimo stiprinimas).
4. Jaunimo politikos plėtra (jaunimo politikos stebėsenos ir vertinimo sistemos diegimas, jaunimo informavi-

mo gerinimas).
Savivaldybės taryboje patvirtintos Švietimo, kūno kultūros ir sporto paslaugų teikimo, Kultūros plėtros ir jos 

vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ir kitos programos taip pat daugiau ar 
mažiau yra skirtos ir jaunimui. Pagal šias programas dirbančių su jaunimu ir nevyriausybinių organizacijų veiklai atite-
ko apie 70,0 tūkst. Eur. Savivaldybės taryba 2015 metais jaunimo veiklai plėtoti skyrė 5,635 tūkst. Eur.

Statistiniai duomenys. 2015 m. Savivaldybėje yra 4 353 (Statistikos departamento duomenimis)  jauni žmo-
nės nuo 14 iki 29 metų. Veikia 23 registruotos nevyriausybinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Yra 9 
Skautų, Ateitininkų, Maltiečių ir kt. nacionalinių organizacijų padaliniai, 7 gimnazijų ir mokyklų mokinių tarybos. Ak-
tyviai Savivaldybės jaunimo veikloje dalyvauja 5 kryptingai veikiančios jaunimo grupės ugdymo įstaigose. Jaunimo 
aplinkos gerinimui didelį dėmesį skiria 2 miesto ir 28 kaimo bendruomenių organizacijos. 

Organizacinė struktūra. Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse koordinuoja ir padeda 
įgyvendinti Savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Svarstyti aktualūs jaunimo veiklos klausimai: dalyvavimas nacionali-
niuose projektuose „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, ,,Jaunimo savanoriška tarnyba“, Jaunimo garantijų iniciaty-
vos įgyvendinimas, jaunimo užimtumo, nedarbo problemos, keturių atvirų jaunimo erdvių, esančių Naujojoje Akmenė-
je ir Akmenėje, veikla, skelbtas Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkursas, 
teikta institucinė parama aktyviai veikiančiai Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai ,,Jaunimo aps-
kritasis stalas“. Įgyvendintas 21 jaunimo saviraišką skatinantis projektas.

Savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programa
Metai Lėšos Projektų skaičius Dalyviai

2013 10,0 tūkst. 15 projektų 2612 – iš jų 2164 jauni žmonės*

2014 10,0 tūkst. 17 projektų 1959 – iš jų 1703 jauni žmonės*

2015 2 896 Eur 21 projektas 2060 – iš jų 1815 jauni žmonės*
*Pastaba: kai kuriuose renginiuose galėjo dalyvauti tie patys dalyviai.

Savivaldybės organizuojamam Skatinamųjų sti-
pendijų skyrimo studentams ir mokiniams konkursui 
skirta 1000 eurų. Paskatinta Vytauto Didžiojo universite-
to II kurso studentė Viktorija Nociūtė, Šiaulių valstybinės 
kolegijos studentė Greta Zeleckytė, Ventos gimnazijos 
moksleivė Rūta Brazlauskaitė ir Ramučių gimnazijos 
moksleivis Domantas Bružas. 

Jaunimo politikos įgyvendinimo schema.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir mero pava-
duotojas Apolinaras Nicius pokalbio susitiko su akmeniš-
kiais studentais ir moksleiviais, kuriems paskirtos Savival-
dybės skatinamosios stipendijos
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Jaunimo veiklos. 2015 metais Jaunimo reika-
lų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos finansavo Akmenės rajono jaunimo ir 
jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis 
stalas“ projektą „Akmenė veikia“ (vadovas Tomas Mar-
tinaitis). Ypač sėkmingai Ventos gimnazistai dalyvavo 
tarptautinėje Edinburgo hercogo apdovanojimų pro-
gramoje (vadovė Daiva Skirienė). 

Jaunimo lyderiai mokėsi atstovauti organizaci-
jos interesams, plėtoti veiklą, naudingą bendruome-
nei. JAS organizavo tradicines patrauklias jaunimui 
akcijas: organizacijų mugę, Jaunimo savivaldos dieną 
Savivaldybėje, dalyvauta respublikinėje jaunimo va-
saros akademijoje Skuodo rajone „Kartu mes galime 
daug“, surengti rajono Jaunimo vasaros ir žiemos fo-
rumai. Įgyvendintos ir kitos patrauklios jaunimui prie-
monės, ugdančios jaunimo iniciatyvą, pilietiškumą, 
sveiką gyvenseną.

Spalio 8 dieną Savivaldybėje su-
rengta tradicinė Jaunimo savivaldos 
diena. Daugiau kaip šimtas moksleivių, 
dalyvavusių renginyje, turėjo galimybę 
išgirsti apie vietos savivaldą, susipažinti 
su valstybės tarnautojų, įvairių sričių spe-
cialistų, kitų rajono įstaigų ir organizacijų 
darbu. 

Lapkričio 11 d. Akmenės rajono 
savivaldybėje vyko jungtinis Akmenės ir 
Kretingos rajonų savivaldybių Jaunimo 
reikalų tarybos posėdis, kuriame kalbėta 
apie jaunimo politikos įgyvendinimo ak-
tualijas, neformalaus ugdymo krepšelio 
diegimo rezultatus, jaunimo erdvių veiklą 
savivaldybėse, dalintasi veiklos patirtimi.

 

Išplėstinis SJRT posėdis AJC „NewStone“. Centre SJRT pirmininkas, 
mero patarėjas Tomas Martinaitis

Jaunimo savivaldos diena Akmenės r. savivaldybėje

Jungtinio Akmenės ir Kretingos rajonų savivaldybių Jaunimo reikalų tarybos posėdžio dalyviai

Europos jaunimo savaitės renginys „Idėja“ Tomas Martinaitis ekspedicijoje ,,Misija Sibiras“
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Siekdamas spręsti jaunimo nedarbo problemas, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos kartu su  Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą. Pradėjo dirbti jau-
nimo garantijų iniciatyvos koordinatoriai.

Padėtis Akmenės rajono darbo rinkoje 2015 m. gruodžio 31 d.
Nedarbo 
lygis

Registruotų  
bedarbių

Jaunų bedarbių 
iki 29 m. sk. Absolventų Moterų Kaimo 

gyventojų Neįgaliųjų Ilgalaikų 
bedarbių

Vyresnių 
nei 55 m.

15,2 % 1921 352 (18,3 % nuo 
bendro sk.) 16 970 790 159 764 418

Turizmas. Kraštovaizdžio gerinimas

2015 metais buvo įgyvendinamos priemonės atsižvelgiant į parengtą Turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinę 
studiją, kurioje numatoma sudaryti kuo geresnes galimybes rajono gyventojams užsiimti aktyvia veikla bei organi-
zuoti turistinį užimtumą. 

Siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą, daug dėmesio skirta informacinių priemonių sklaidai: viešinama Tu-
rizmo galimybių studija, parengta pagal projektą „Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo tobulinimas“, 
platinami leidiniai: „Šiaulių regiono gidas“ lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, „Šiaulių regiono dviračių maršrutai“, „Akty-
vios pramogos. Šiaulių regionas“, ,,Šiaulių regiono turistinis žemėlapis“, kuriuose skirta dalis Akmenės rajono turizmo 
informacijai, visuomenei pristatyti įgyvendinti jaunimo pažintiniai projektai. Parengta informacija patraukliai pristaty-
ti ją nacionalinėje LITEXPO parodoje Vilniuje „Adventur“ – ir tarptautinėje parodoje Rygoje. 

Akmenės rajonas – unikalus savo geologine 
sandara. Iki šiol ši aplinkybė nėra pakankamai iš-
naudojama. Pasaulinė patirtis rodo, jog gamtos pa-
veldas gali būti naudojamas rekreacijai, pažintiniam 
turizmui ir mokslui. Šiuo tikslu pradėta įgyvendinti 
Akmenės rajono savivaldybės geologinio paveldo 
propagavimo ir geologinio turizmo vystymo koncep-
cija, sudaranti pagrindą tinkamas idėjas ir investicijas 
panaudoti vietovių turistinei rekreacijai, vystyti geo-
loginį turizmą. Akmenės rajono savivaldybė 2015 m. 
rengė ilgalaikį projektą „Geologinio parko Akmenės 
rajono savivaldybėje įkūrimas“. Atlikta projekto gali-
mybių studija ir investicijų projektas. Pagal pareng-
tus dokumentus planuojama išplėtoti viešąją infras-
truktūrą ir Akmenės geologinio paveldo objektus 
bei unikalų žmogaus sukurtą kraštovaizdį pritaikyti 
geologiniam, pažintiniam ir edukaciniam turizmui: 

įrengti privažiuojamus kelius, stovėjimo aikšteles, nutiesti dviračių takus, išvalyti karjerus, sudėti atitvarus, įrengti po-
žeminę ekspoziciją bei pastatyti muziejų, kuriame vyks edukaciniai užsiėmimai. Vienas iš įdomesnių geologinio parko 
objektų galėtų būti Šaltiškių triaso ir juros periodų parkas. 

Nuolat bendradarbiaujama ir diskutuojama su mokslininkais dėl geologinio paveldo išsaugojimo ir populia-
rinimo Lietuvoje. Siekiama sudaryti kuo patrauklesnes galimybes lankyti visus Akmenės rajone esančius geologinio 
paveldo objektus: Akmenės krašto karje-
rus, Menčių uolėtąjį ežerą, Papartynės ju-
ros periodo atodangą, Purvių ir Svirkančių 
atodangas, Avižlio ir Kaukolynės atragius, 
Skleipių akmenį ir kt.

Plėtojamas Savivaldybės, Ventos re-
gioninio parko ir Kamanų valstybinio gam-
tinio rezervato bendradarbiavimas krašto 
gamtosaugos ir propagavimo klausimais. 
Edukacinės programos sudaro galimybę 
geriau pažinti saugomas teritorijas ir puo-
selėti gamtą.

Šaltiškių molio karjeras   

Ventos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija
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Atsižvelgiant į atliktas turizmo plėtros studijas pagal esamas Savivaldybės biudžeto galimybes nuosekliai 
planuojamos veiklos, padedančios plėtoti turizmo sektorių Savivaldybės teritorijoje.

Sportas

Akmenės rajono sporto centre kultivuojamos penkios sporto šakos, dirba 11 mokytojų (3  atestuoti mokytojai, 
6 – vyresnieji mokytojai ir 2 mokytojai metodininkai).

Sporto centro auklėtiniai aktyviai dalyvavo ir pasiekė puikių rezultatų šalies bei tarptautinėse sporto varžybose.

Boksininkai. 2015 m. Lietuvos jaunių bokso čempionate Panevėžyje Aleksandras Nėcelis  iškovojo II vietą,  Do-
vydas Brazys ir Mantas Putvinskas – III vietą. Tarptautiniame bokso turnyre „Fightershop.lt“, Tauragėje Nedas Lukošius 
tapo čempionu.  2015 m. Lietuvos rajonų jaunimo bokso čempionate Pasvalyje Deividas Kristinis  ir Kęstutis Stupuras 
iškovojo II vietas, Erikas Gailis – III vietą. Lie-
tuvos kaimo bendruomenių jaunių bokso 
čempionate, kuris vyko Naujojoje Akmenė-
je, Dovydas Brazys, Gražvydas Partikas, Ar-
mandas Miežutavičius, Dovydas Bykovas iš-
kovojo pirmąsias vietas, Deivydas Bykovas 
II vietą, Gedas Petrošius III vietą. Finalinėse 
2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių 
bokso varžybose Panevėžyje  Mantas Kon-
trimas iškovojo sidabro medalį, Deivydas 
Bykovas – bronzos. Jaunuosius boksininkus 
ugdo mokytojas Mantas Mačius.

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato  naujasis takas ir apžvalgos bokštas

Sporto centro boksininkai
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Futbolininkai dalyvavo 2015 metų Lietuvos mo-
kinių (2002 m. gim.) mažojo futbolo 5X5  pirmenybių  fi-
nale Panevėžyje ir iškovojo II vietą. Mokytojai Raimondas  
Žilinskas ir Saulius Poška. 

Krepšininkai dalyvavo net 4 Lietuvos moksleivių 
krepšinio lygos čempionatuose. Geriausią rezultatą pa-
siekė vaikinai, gimę 1996–1997 m. jaunimo čempionate 
„Olimpinė taurė“ iškovoję I vietą. 

Lengvaatlečiai 
taip pat pasiekė puikių 
rezultatų. Lietuvos jau-
nučių lengvosios atle-
tikos pirmenybių finale 
Vilniuje Akmenės gim-
nazijos moksleivis Do-
mantas Jocas  1500 m 
kliūtinio bėgimo rung-

tyje iškovojo I vietą. Mokytojas Steponas Rinkūnas.
Stalo tenisininkai, kuriuos ugdo mokytojas Kęstutis Barauskas, sėkmin-

gai dalyvavo šalies ir tarptautiniuose turnyruose. Karolina Kuznecova iškovojo I 
vietą „Table tennis Friendschip cup“  Rygoje (Latvija) ir III vietą „Inetrnational table 

tennis Evelin Lestali 
memorial“  Tartu (Esti-
ja). Gabrielė Strodoms-
kytė tapo čempione, 
o Karolina  Kuznecova  
iškovojo III vietą „Riga 
City cup in Table tennis“ turnyre Rygoje.  Rajono merginų 
komanda Lietuvos jaunių (g. 1997–2000 m.)  sporto žaidy-
nių stalo teniso varžybose iškovojo IV vietą šalyje. Lietu-
vos jaunučių (g. 2003 m.) mergaičių komanda  stalo teniso 
čempionate Joniškyje iškovojo  III vietą.  Mergaitės I, o ber-
niukai – IV vietą iškovojo Lietuvos rajonų grupės finalinės 
stalo teniso pirmenybėse Telšiuose. Lietuvos moterų I lygos 
komandinio stalo teniso čempionato finale pasiekta II vieta 
ir iškovota teisė dalyvauti su stipriausiomis šalies komando-
mis aukščiausioje lygoje. 

2014–2015 mokslo metų Lietuvos mokyklų žai-
dynėse startavo 25 rajono bendrojo ugdymo mokyklų 
mokinių komandos. Akmenės rajonas tarp 30 rajonų (III 
grupė) užėmė aukštą V vietą. Puikiai žaidynėse startavo 
ir antrąsias vietas žaidynių  finale Kaune iškovojo Ramu-
čių gimnazijos stalo tenisininkės  ir Naujosios Akmenės 
„Saulėtekio“ progimnazijos berniukai, rungtyniavę kva-
drato varžybose.

Akmenės rajone aktyviai kūno kultūros ir sporto 
veiklą plėtoja 12 sporto klubų, kurių atstovai garsina ra-
joną siekdami aukštų rezultatų bei organizuoja ir vykdo 
įvairius sporto ir sveikatingumo renginius.

Jaunieji sporto centro futbolininkai

Krepšininkai su mokytoju Sauliumi Momkausku

Lengvaatletis Domantas Jocas

Aromeda Gerčiūtė, Vita Ruginytė, Paula Prelgauskaitė, mo-
kytojas Kęstutis Barauskas

„Saulėtekio“ progimnazijos kvadrato komanda ir mokytojas 
Eligijus Puzonas
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Karate klubas „Energija“, vadovaujamas įkūrėjo 5 dan meistro Vladimiro 
Silvaško, yra vienas seniausių Lietuvos kyokushin karate federacijos klubų. Klubo 
vadovas išrinktas geriausiu 2015-ųjų metų šalies kyokushin karate treneriu. Jo 
mokinys – klaipėdietis Lukas Kubilius tapo Pasaulio absoliutaus svorio čempiona-
to Japonijoje trečios vietos prizininku. Tame pat čempionate debiutavo Eventas 
Gužauskas. Europos jaunučių čempionate U-16  sėkmingai debiutavo čempionu 
tapęs klubo narys Paulius Žimantas. 

Akmenės rajono stalo teniso klubui „Mažoji raketė“ 2015 metai buvo išskirtiniai. Klubas šventė dvigubą 
jubiliejų – Akmenės rajono stalo tenisui jau 80 metų, o Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė“ – 20 metų. 
Šia  proga dvi dienas Naujosios Akmenės sporto rūmuose prie 12 stalo teniso stalų varžėsi 164 stalo tenisininkai iš  
17 Lietuvos miestų ir miestelių bei Latvijos Dobeles, Liepojos miestų ir Kaliningrado srities (Rusija). Pasibaigus varžy-
boms buvo įteikti klubo „Mažoji raketė“ garbės nario ženklai ypatingai nusipelniusiems Akmenės krašto stalo teniso 
puoselėtojams. Šiais ženklais apdovanoti a.a. Antanas Karvelis ir a. a. Augustinas Janavičius, ženklai perduoti šeimos 
nariams. Garbės ženklu apdovanotas klubo veteranas Alfredas Stratas, klubo pirmininkė Loreta Avelienė ir klubo atsa-
kingasis sekretorius Kęstutis Barauskas.  

Automobilių sporto klubas 
„Extempas“ veiklą vykdo jau dešimtus  
metus. Veiklus, energingas ir kūrybingas 
kolektyvas, vadovaujamas Margaritos Ska-
beikienės palaiko gerą tempą, aktyviai da-
lyvauja įvairiuose renginiuose, varžybose. 
Organizuoja automobilių kroso varžybas 
Akmenės rajone, Dabikinėlės kroso traso-
je. 2015 m. klubas „Extempas“ tapo vice-
čempionais automobilių kroso  Žemaitijos 
taurės varžybose, pasiekė puikių rezultatų 
ir Regionų bei Kurzemės taurės varžybose. 
Be to, aktyviai užsiima žiemos sporto po-
puliarinimu Akmenės rajone.

Karatistai su mokytoju V. Silvaško V. Silvaško ir P. Žimantas

Klubo „Mažoji raketė“ nariai – jubiliejinio  renginio dalyviai

Automobilių kroso startams pasiruošę...
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Ventos sporto klubas „Liga“, vadovaujamas kūno kul-
tūros mokytojo Vytauto Šiurkaus, organizavo dvi jėgos sporto  
varžybas, devynis sveikatingumo renginius ir dvi išvykas-žygius 
kalnuose (Rumunija ir Juodkalnija). Klubo nariai dalyvavo dvi-
dešimt penkiuose sporto bei sveikatingumo renginiuose šalyje.

Akmenės rajono šachmatų-šaškių klubo 
„64“ šachmatininkai, vadovaujami Alberto Valan-
čiaus, aktyviai dalyvauja Lietuvoje organizuojamuo-
se šachmatų turnyruose ir pasiekia gerų rezultatų, 
patys organizuoja įvairius šachmatų  turnyrus Akme-
nės rajone, pritraukdami vietinius šachmatininkus ir  
pasikviesdami šachmatininkus iš įvairių Lietuvos ra-
jonų ir Latvijos Respublikos.

Akmenės rajono sporto klubas „Akmeninis 
kumštis“. Klubas sėkmingai vykdė projektinę veiklą. 
Per metus įgyvendinti keturi projektai ir neformalaus 
vaikų švietimo programa „Kovinė savigyna“. Veikla 
vykdyta ne tik Naujojoje Akmenėje, bet ir Akmenės 
rajono kaimo vietovėse. Klubo pirmininko Manto 
Mačiaus iniciatyva kiekvieno mėnesio paskutinį se-
kmadienį  buvo vykdomos masinės treniruotės „Aš 
judu!!!”. Dauguma renginių tampo tradiciniais ir vis 
populiaresniais.

Akmenės rajono krepšinio klubo „Akmenė“ vyrų krepši-
nio komanda, vadovaujama trenerio Sauliaus Momkausko, jau 
dešimt metų džiugina rajono gyventojus gražiu žaidimu Lie-
tuvos Regionų lygos pirmenybėse, 2014–2015 metų sezone 
iškovota IV vietą. Komandos siekiai ir norai išlaikyti komandą, 
ugdyti ir užgrūdinti kuo daugiau rajono jaunimo, šios ir aukš-
tesnių lygų kovoms. 

Akmenės rajono futbolo klubo „Akmenė“ vyrų koman-
da Lietuvos futbolo federacijos II lygos Vakarų zonos vyrų 
futbolo pirmenybėse iškovojo bronzos medalius. Rajono ko-
mandą link medalių vedė treneriai Edmundas Liaudanskas ir 
Eugenijus Jogminas.

Šachmatų turnyras  Akmenės  gamtos ir kultūros parke

Ventiškiai  Rumunijos kalnuose

Masinės treniruotės „Aš judu!!!” dalyviai pasiruošę  judėti

Rajono vyrų futbolo komanda

SC-KK „Akmenės cementas“  krepšinio komanda

K. Januitis ir N. Stankus
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Socialinė parama

Svarbiausias socialinės paramos tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skurdą, bendromis pastangomis siekti, 
kad gerėtų labiausiai pažeidžiamų Savivaldybės gyventojų socialinė padėtis. Per 2015 m. socialinė parama suteikta 
trečdaliui gyventojų, užtikrinant socialines garantijas ir pagalbą, esant sudėtingoms gyvenimo aplinkybėms. Geriau-
si socialinės paramos teikimo rezultatai pasiekiami bendromis įvairiose institucijose dirbančių socialinių darbuotojų 
pastangomis. Savivaldybės globos įstaigose dirba 14 socialinių darbuotojų ir 39 socialinio darbuotojo padėjėjai, se-
niūnijose – 18 socialinių darbuotojų.

Savivaldybėje įdiegta Socialinės paramos šeimai informacinė sistema, leidžianti gyventojams užsisakyti 21 pa-
slaugą internetu (www.spis.lt). Gyventojams nebūtina atvykti į Savivaldybę – naudojantis internetu galima pateikti 
prašymą gauti išmoką vaikui, socialinę pašalpą, šalpos išmokas, mokinio maitinimą ir kt.

Savivaldybės socialinių paslaugų ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikėjai:
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS Akmenės rajono socialinių 

paslaugų namai
Akmenės rajono vaikų 
globos namai

Naujosios Akmenės lopšelio-
darželio „Atžalynas“ filialas Vaikų 
dienos centras

VAIKŲ DIENOS CENTRAI VšĮ „Gelbėkit vaikus“ 
Akmenės vaikų dienos 
centras „Akmenėliai“

VšĮ Ventos Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos vaikų dienos 
centras

Labdaros ir paramos fondo 
„Prieglobstis“ padalinys vaikų 
dienos centras „Vaiko kelias“

NEVYRIAUSYBINĖS 
ORGANIZACIJOS

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija

Ventos neįgaliųjų klubas 
„Dalia

Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas 
„Parama“

Naujosios Akmenės 
kaimiškosios seniūnijos 
neįgaliųjų klubas „Žėrutis“

Lietuvos pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ Naujosios 
Akmenės miesto bendrija

Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Akmenės viltis“

Papilės seniūnijos 
pagyvenusių žmonių klubas 
„Atgaiva“

Akmenės rajono artrito 
bendrija

Labdaros ir paramos fondas 
„Prieglobstis“

Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos 
Akmenės rajono filialas

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Akmenės 
skyrius

Akmenės rajono cerebrinio 
paralyžiaus bendrija

Akmenės rajono diabeto 
klubas „Sadutė“

Naujosios Akmenės miesto 
ir kaimiškosios seniūnijos 
žmonių su negalia bendrija

Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“

SENIŪNIJOS Naujosios Akmenės miesto Naujosios Akmenės 
kaimiškoji

Akmenės

Ventos Papilės Kruopių

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos paminėjimas – proga susiburti įvairiose Savivaldybės institucijose dirban-
tiems socialiniams darbuotojams
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Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pensinio amžiaus 
asmenims ir neįgaliems Savivaldybės gyventojams teikia bendrąsias ir 
specialiąsias socialines paslaugas. 

2015 m. rugsėjo mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Sta-
cionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuo-
jant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus“. Pertvarkyta 
daugiau kaip 4 tūkst. kv. metrų gyvenamojo ploto, įsigyta kom-
piuterinė technika, buitinė ir maisto gaminimo įranga, baldai. 
Globos įstaigoje įrengtos šildymo bei vėdinimo, vandentiekio, 
nuotekų, gaisrinės signalizacijos, iškvietimo sistemos, elektros 
instaliacija. Iš viso atnaujinti 23 vienviečiai ir 26 dviviečiai kam-
bariai, prie kiekvieno kambario įrengtos tualeto ir dušo patal-
pos.  Įstaigoje sudaryta galimybė transportuoti iš lovos nepa-
kylančius asmenis. Pakeisti abu penkių aukštų pastato liftai, 
neįgaliems klientams vežti į lauką įrengti du keltuvai. Atsirado 
daugiau galimybių gyventi po vieną, užtikrinant kiekvieno gy-
ventojo privatumą, įrengta bei patobulinta slaugytojų iškvieti-
mo sistema.                    

Socialinių paslaugų namų pagrindinė funkcija – teikti il-
galaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas savaran-
kiškumą praradusiems seneliams ir neįgaliesiems. 

Pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius pagal seniūnijas:

Seniūnijos pavadinimas
Pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius

2014 metai 2015 metai

Naujosios Akmenės miesto 41 44

Akmenės 26 23

Ventos 14 14

Papilės 11 10

Kruopių 7 8

Naujosios Akmenės kaimiškoji - -

Iš viso: 99 99

Socialinių paslaugų namuose organizuojamas gyventojų užim-
tumas

Modernizuotos patalpos slaugomiems Socialinių pas-
laugų namų gyventojams

Pagalbos namuose paslaugas teikiantys darbuotojai
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Akmenės rajono vaikų globos namuose įsteigtos 5 šeimynos, kuriose stengiamasi apgyvendinti giminystės 
ryšiais susijusius vaikus. Padedami socialinių darbuotojų, vaikai gaminasi maistą, patys skalbia rūbus, tvarkosi šeimy-
nos patalpas. 2015 m. globos įstaigoje gyvenantiems vaikams organizuota 20 išvykų, vyko 58 įvairūs renginiai.

Vaikų globos namuose gyvenančių globotinių (rūpintinių) skaičius metų pabaigoje: 

Metai Bendras globotinių 
(rūpintinių) skaičius

iš jų:

nustatyta laikinoji globa nustatyta nuolatinė globa 

2013 40 17 23

2014 29 4 25

2015 38 12 26

Vaikų globos namai ir 
2015 m. aktyviai dalyvavo pro-
jektinėje veikloje. Įgyvendin-
tas projektas „Akmenės rajono 
vaikų globos namų globotinių 
užimtumo kokybės gerinimas“: 
įrengta daugiafunkcė univer-
sali sporto aikštelė, nauji dvi-
račių takai, aptverta teritorija, 
įrengtas apšvietimas ir įsigytas 
sporto inventorius. Sukurtos 
sąlygos sportuoti ir turiningai 
leisti laisvalaikį ne tik globoti-
niams, bet ir Agluonų kaimo 
bendruomenės nariams, ypač 
vaikams ir jaunimui. 

Darbuotojų ir vaikų kruopščiu darbu sukurta graži Vaikų globos 
namų aplinka. Prie atnaujinto pastato šviečia gėlynų salelės, dekoratyvi-
niai medeliai, žaliojoje vejoje padaryti pasakų personažai. Vaikų globos 
namų aplinka 2015 m. pripažinta gražiausiai tvarkoma, įteikta lentelė su 
užrašu „Gražiausiai tvarkoma aplinka 2015“ bei 90 eurų piniginis dovanų 
čekis.

Malonu leisti laisvalaikį naujoje sporto aikštelėje

Vaikų globos namų gyventojai ir kolektyvas 
rūpestingai puoselėja savo namų aplinką
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Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms
Savivaldybės seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų dėmesio centre – socialinės rizikos šeimos, kurios 

nesugeba tinkamai pasirūpinti savo vaikais. Kad tokiose šeimose augantys vaikai gyventų su tėvais ir būtų saugūs, 
dideles pastangas deda 10 Savivaldybės seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų, kurie 127 šeimoms teikė ben-
drąsias socialines ir kai kurias socialinės priežiūros paslaugas.

 Socialinių darbuotojų pagalbininkai – su socialinės rizikos šeimų vaikais dirbantys vaikų dienos centrai.
  Jų paslaugomis stengiamasi ugdyti šei-

mos narių socialinius įgūdžius, kontroliuoti pik-
tnaudžiavimo alkoholiu atvejus ir spręsti kitas 
socialines problemas.  

Aktyviai dirbo vaikų dienos centrai: Nau-
josios Akmenės mokyklos-darželio „Atžalynas“ 
filialas, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ – „Akmenėliai”, Lab-
daros ir paramos fondo „Prieglobstis“ filialas – 
„Vaiko kelias”, VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos cen-
tras, kuriuose reikalingą socialinę pagalbą gavo 
apie 100 vaikų iš socialinių problemų turinčių 
šeimų. 

Socialinių paslaugų teikimo projektų įgy-
vendinimas nevyriausybinėse organizacijose ir 
vaikų dienos centruose

Nevyriausybinės organizacijos – pagrindi-
niai bendrųjų socialinių paslaugų rajono gyvento-
jams teikėjai. 2015 m. nevyriausybinės organizaci-
jos dirbo visose rajono seniūnijose.

Projektus parengė ir Savivaldybės adminis-
tracijai pateikė 3 vaikų dienos centrai. Visi pateikti 
projektai buvo įvertinti ir gavo Savivaldybės biudže-
to paramą – 15,5 tūkst. Eur. 

Eil. 
Nr. Vaikų dienos centro pavadinimas Vadovo vardas, 

pavardė
Paslaugų gavėjų 

skaičius per metus

1. Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ filialas vaikų dienos centras 
„Vaiko kelias“ Mindaugas Palionis 30

2. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ Dalia Janina Šileikienė 40

3. VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų 
dienos centras Daiva Urbonė 20

Projekto „Be namų negerai“ dalyviai

Akimirkos iš vaikų dienos centro „Vaiko kelias“ vasaros stovyklos



66

SOCIALINĖ PARAMA, VAIKO TEISIŲ APSAUGA, 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Projektus parengė ir Savivaldybės administracijai pateikė 7 neįgaliuosius ir senyvo amžiaus Savivaldybės gy-
ventojus vienijančios nevyriausybinės organizacijos. Visi pateikti projektai buvo įvertinti ir gavo finansinę Savivaldy-
bės biudžeto paramą – 10,4 tūkst. Eur. NVO apie 500 rajono gyventojų teikė įvairias socialines paslaugas, žmonės 
turėjo galimybę bendrauti, užsiimti mėgstama veikla, dalyvauti renginiuose, kartu keliauti ir pan.

Eil. 
Nr. Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Paslaugų gavėjų 

skaičius per metus

1. Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas „Parama“ Irena Lingienė 120

2. Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“ Birutė Skuodienė 30

3. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Naujosios 
Akmenės miesto bendrija Ana Žakienė 30 

4. Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos 
neįgaliųjų klubas „Žėrutis“

Irena Levinienė 50

5. Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“ J. Strigūnienė 40

6. Akmenės rajono artrito bendrija Ona Pivorienė 80

7. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Akmenės skyrius Violeta Karalienė 110

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas 
Nuo 2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas iš vals-

tybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų perduotas savivaldybėms, kurios įpareigotos organizuoti ir atlikti projektų paraiš-
kų vertinimą ir finansuoti atrinktus projektus. 2015 metais organizuotas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų konkursas, atliktas projektų paraiškų vertinimas ir projektų atranka, paskirstyta 34,8 
tūkst. Eur valstybės biudžeto ir 6,9 tūkst. Eur  Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikė šios nevyriausybinės organizacijos:

Eil. 
Nr. Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas

Nevyriausybinės 
organizacijos vadovo 

vardas, pavardė

Paslaugų gavėjų skaičius per 
metus

1. Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“ Irena Jatkauskienė 148 neįgalieji, 6 neįgalūs vaikai,
27 šeimos nariai

2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Akmenės viltis“ Dalė Mažėlienė 13 neįgaliųjų,   

1 neįgalus vaikas

3. Akmenės rajono neįgaliųjų draugija Zofija Švažienė 130 neįgaliųjų 

4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės 
rajono filialas Janina Paulauskienė 54 neįgalieji

5. Akmenės sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrija Lida Skačkauskienė 14 neįgaliųjų

6. Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios 
seniūnijos žmonių su negalia bendrija Klavdija Pušinova 93 neįgalieji

Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programa. 2015 m. Savivaldybėje buvo tęsiamas Priklausomybės 
nuo alkoholio mažinimo programos (toliau – Programa) įgyvendinimas. Savivaldybės tarybos sprendimu Programai 
skirta 14,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Programos įgyvendinimo partneriai buvo seniūnijos, VšĮ Akmenės 
rajono psichikos sveikatos centras, pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ir kt. Pagrindinis programos įgyvendinimo 
partneris – Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“. 

Viena iš Programos priemonių 
suteikia galimybę priklausomam asme-
niui pasinaudoti Šiaulių priklausomybės 
ligų centro teikiama medikamentinio 
gydymo paslauga ir procedūra, skirta 
susilpninti potraukį alkoholiui bei sukelti 
laikiną jo netoleravimo reakciją – taip va-
dinamu „kodavimu“.
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Po šios procedūros per 2015 metus 16 priklausomų 
asmenų nebevartojo alkoholio, susirado pastovų ar laiki-
ną darbą, vienas asmuo įsigijo verslo liudijimą ir sėkmingai 
dirba.

2015 m. spalio mėn. vyko Priklausomybės nuo al-
koholio mažinimo programos įgyvendinimo konferencija, 
kurioje dalyvavo programos vykdytojai, nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, bendruomenės nariai. Pažymėta, 
kad taikytos kompleksinės pagalbos priemonės priklauso-
miems asmenims naudingos, jų poveikis pasiteisino. 

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliųjų porei-
kiams. 2015 m. gyvenamasis būstas buvo pritaikytas 5 Sa-
vivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų poreikiams. Šiam tikslui 
7,9 tūkst. Eur skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 13,8 tūkst. Eur – 
Savivaldybės biudžeto lėšos. 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas. 2015 me-
tais specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas 408 pensi-
nio amžiaus asmenims: 

Seniūnijos pavadinimas Seniūnijose iš 
viso

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

didelių vidutinių nedidelių

Naujosios Akmenės miesto 190 170 20 -

Naujosios Akmenės kaimiškoji 34 24 10 -

Akmenės 53 40 13 -

Ventos 72 60 12 -

Papilės 49 39 10 -

Kruopių 10 9 1 -

Iš viso pagal specialiųjų poreikių lygį 408 342 66 0

Globa ir rūpyba. Atstovaujant rajono gyventojų interesams pateikta 16 išvadų civilinėse bylose: 7 dėl globos 
nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, 9 – dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo. Per 
metus eigoje pateikti 5 atsiliepimai į pareiškimus, pateikti 3 pareiškimai dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu.

Valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms. 2015 m. gauti 5 daugiavaikių motinų prašymai antrojo 
laipsnio valstybinei pensijai skirti. Parengti 4 teikimai Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių pensijų skyrimo 
komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl valstybinės pensijos skyrimo. 

Piniginė socialinė parama yra viena priemonių, turinčių įtakos skurdo ir socialinės atskirties mažinimui
Pagrindinių socialinių išmokų rūšys Piniginės paramos gavėjų skaičius Išmokėta suma,  tūkst. Eur

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui 218 202 228 90,3 83,6 95,1

Išmoka vaikui 1313 1247 1096 286,4 265,7 233,8

Parama mokinio reikmenims įsigyti 1180 998 830 53,3 45,1 37,8

Išmoka globojamam vaikui 117 106 99 170,2 148,5 137,4

Vienkartinė išmoka globojamam vaikui įsikurti 21 30 33 21,1 36,0 32,2

Socialinė pašalpa 2133 1818 1625 1372,6 1164,1 1004,9

Būsto šildymo, karšo ir geriamojo vandens 
kompensacija 3337 2947 2616 867,8 721,7 520,7

Valstybinės šalpos išmokos 896 890 905 1416,9 1408,7 1456,6

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 459 486 511 1212,3 1485,3 1609

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija 633 663 670 397,8 483,4 506,2

Laidojimo pašalpa mirties atveju 351 295 354 105,7 88,9 107,6

Iš viso 10658 9682 8967 5994,4 5931,0 5741,3
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2013–2015 metais socialinę pašalpą ir kompensaciją už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą ir geriamąjį 
vandenį nepasiturintiems rajono gyventojams Savivaldybė teikia vykdydama savarankiškąją savivaldybės funkciją. 
Socialinė pašalpa ir kompensacija tapo taiklesnė, pasiekianti tuos, kuriems ji labiausiai reikalinga, užkertant kelią 
parama pasinaudoti tiems, kuriems ji nepriklauso arba nėra būtina.  Vykdydama šią funkciją Savivaldybė skatino 
paramos gavėjus integruotis į darbo rinką. Asmenims papildomai skirta socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 
procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo.

Duomenys apie papildomai išmokėtą socialinę pašalpą
Eil.
Nr.

Seniūnijos pavadinimas Papildomai išmokėta socialinė pašalpa

Per 2014 metus Per 2015 metus

Gavėjai Suma, Eur Gavėjai Suma, Eur

1 Naujosios Akmenės miesto seniūnija 91 16547 74 12399

2 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija 15 1794 14 2893

3 Akmenės seniūnija 27 4593 28 5520

4 Ventos seniūnija 10 1419 2 609

5 Papilės seniūnija 5 909 14 2668

6 Kruopių seniūnija 2 1758 6 645

Iš viso 153 27020 138 24734

Darbingi nedirbantys ar nesimokantys ir nedalyvaujantys aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse darbingo 
amžiaus asmenys, kuriems skiriama socialinė pašalpa ar kompensacija už gyvenamųjų patalpų šildymą ir vandenį, 
telkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti. Vieniems gyvenantiems asmenims, dėl nepateisinamų priežasčių ne-
atliekantiems visuomenei naudingų darbų, piniginė socialinė parama neskiriama. Bendrai gyvenantiems asmenims, 
dėl nepateisinamų priežasčių neatliekantiems visuomenei naudingų darbų, piniginė socialinė parama – tik vaikams.

Neskirta piniginė socialinė parama neatlikusiems visuomenei naudingų darbų

Seniūnijos
pavadinimas

Visuomenei naudingi darbai

Per 2014 m. Per 2015 m.

Išduota
siuntimų

Dirbo
asmenų

Nedirbo ir neišmokėta 
socialinė pašalpa Išduota

siuntimų
Dirbo

asmenų

Nedirbo ir neišmokėta 
socialinė pašalpa

Gavėjai Suma (Eur) Gavėjai Suma (Eur)

Naujosios Akmenės 
miesto seniūnija 1797 1714 83 5976 1834 1774 60 5304

Naujosios Akmenės 
kaimiškoji seniūnija 404 387 17 1569 398 384 14 1288

Akmenės seniūnija 574 521 53 4696 683 636 47 4100

Ventos seniūnija 431 388 43 3112 397 361 36 3790

Papilės seniūnija 429 392 37 2488 389 364 25 2368

Kruopių seniūnija 219 208 11 1338 265 246 19 1452

Iš viso 3854 3610 244 19179 3966 3765 201 18302

Socialinės paramos skyrius kartu su seniūni-
jomis vykdė maisto iš intervencinių atsargų teikimo 
labiausiai nepasiturintiems asmenims programą. Per 
2015 metus maisto produktai buvo vežti 5 kartus, par-
vežta 70 tonų: miltų, makaronų, kruopų, cukraus, alie-
jaus, mėsos konservų ir kt. 
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Vaiko teisių apsauga

Darbas su šeimomis, įrašytomis į Savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą: 
vedama šeimų apskaita, lankomasi jose (lankytasi 360 kartų), vykdomos šeimų situacijų apžvalgos, atvejų aptarimai, 
planuojama pagalba šeimai (įvyko 64 situacijų, atvejų apžvalgos) bendradarbiaujama su seniūnijų socialiniais darbuo-
tojais, spendžiant šių šeimų problemas ir t. t.  Socialinės rizikos šeimų skaičius ir jų kaita:

     Vaikų, netekusių tėvų, globos (rūpybos) klausimų sprendimas. 2015-12-31 buvo 106  globojami (rūpi-
nami) vaikai. 67  vaikai iš jų gyvena šeimose, 39 – socialinės globos įstaigose. 

Metai Šeimose Institucijose Iš viso

2013 76 49 125

2014 67 35 102

2015 67 39 106

2015 metais  globa (rūpyba) nustatyta 25  mūsų rajono nepilnamečiams.
Vaikų globos klausimai svarstomi Visuomeniniais pagrin-

dais veikiančioje vaikų globos klausimų komisijoje. 2015 metais 
įvyko 33 šios komisijos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi 
globos nustatymo tikslingumo, pagrįstumo, laikinosios globos 
peržiūros, tęsimo, globėjų atrankos  bei šeimų įrašymo į sociali-
nės rizikos šeimų apskaitą  klausimai. Įvyko 12  laikinųjų globų 
(rūpybų) peržiūrų. 

Laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu (laikotarpiui, kai 
tėvai yra išvykę į užsienio valstybę)  nustatyta  30 vaikų.

Vaiko globos (rūpybos) šeimoje propagavimas.  Surengta 
socialinė-informacinė akcija „Vaiko globa – neįkainojama dova-
na“, informacija teikta savivaldybės internetiniame puslapyje, 

rajoniniame „Vienybės“ laikraštyje, susitikime su rajono bendruomenių atstovais. 

2015 m. parengtos 2 mūsų rajono globėjų (rūpintojų) šeimos.

Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos, 
Papilės seniūnijose vykdytos mini akcijos al-
koholio vartojimo prevencijai; organizuota 
vasaros stovykla vaikams „Aš galiu“; diskusijos 
su nepilnamečiais apie žalingų įpročių žalą (4 
susitikimai su nepilnamečiais); rašinių konkur-
sas „Kurį kelią renkiesi Tu?“, ekskursija į Šiaulių 
patologinės anatomijos ir Šiaulių VPK muziejų. 
Aktyvus pagalbininkas  šios programos įgyven-
dinime buvo iniciatyvinė jaunimo grupė „Tiesė“.

Akcija „Vaiko globa – 
neįkainojama dovana“
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Vaikų interesų gynimas teismuose. Parengta ir teismui pateikta 10 civilinių bylų dėl tėvų valdžios laikino ar 
neterminuoto  ribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) vaikams nustatymo, 16 administracinės teisės pažeidimų bylų, 
94 išvados  civilinėse bylose  dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, išlaikymo  dydžio pakei-
timo. Vaikų interesai atstovauti 197 teismo posėdžiuose.

Vaikų interesų atstovavimas baudžiamajame procese. Dalyvauta 20  nepilnamečių liudytojų, nukentėjusių-
jų, įtariamųjų apklausose. 

VTAS duomenimis 2015 m. užfiksuota 17 smurto prieš vaikus atvejų. Visi atvejai priskiriami fizinio smurto kate-
gorijai. 10 vaikų nukentėjo nuo bendraamžių, 2 – nuo svetimų suaugusių asmenų, 5 – nuo artimų asmenų.

Rizikos grupės vaikų sąrašuose 2015 m. buvo 20 rajono nepilnamečių. 11 nepilnamečių paskirtos  (pratęstos) 
minimalios priežiūros priemonės. 

Globos (rūpybos) priežiūra. Globojami (rūpinami) vaikai per metus buvo aplankyti 118 kartų.
Švietėjiška, organizacinė veikla. Organizuoti susitikimai, diskusijos su nepilnamečiais, priemonė „Visi kartu“, 

seminarai globėjams (rūpintojams), pasitarimai su medikais, teisėsaugos pareigūnais, socialiniais darbuotojais ir pan.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Prie Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos tikslų įgyvendinimo prisideda Lietuvos nacionalinei svei-
katos sistemai priklausančios šios sveikatos priežiūros viešosios įstaigos: Papilės ambulatorija (priklauso Kairiškių ir 
Klaišių medicinos punktai);  Ventos ambulatorija; Kruopių ambulatorija (priklauso Sablauskių ir Pakalniškių medicinos 
punktai); Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (priklauso Alkiškių, Agluonos ir Jucių medicinos punk-
tai), (PSPC) Akmenės rajono psichikos sveikatos centras; Naujosios Akmenės ligoninė; UAB „Antano Lizdenio sveikatos 
centras“; Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras (GMPC).

Savivaldybėje sėkmingai įgyvendinta Visuomenės sveikatos specialioji rėmimo programa – finansuoti 96 
projektai, skirta 99 403 Eur. Sveikatinimo veiklas vykdė visuomeninės organizacijos, biudžetinės įstaigos ir kt. Buvo 
tenkinta 18 prašymų kompensuoti korekcinius akinius; du asmenys buvo išvežti būtinajam hospitalizavimui.

Diskusijos su jaunimu Priemonės „Visi kartu“ metu

Dalijamės patirtimi su svečiais iš Latvijos Respublikos Seminaras globėjams (rūpintojams)
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Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas
VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centras vykdė projektą „Žinios atveria kelius pagalbai“: perskaitytos 6 

paskaitos (96 dalyviai). Rezultatai pranoko lūkesčius – projekto poveikis įvertintas gaunant tiesioginį grįžtamąjį ryšį iš 
organizuotų susitikimų bei renginių.

PSPC ir Specialiosios programos lėšomis suremontuotas kabinetas, kur pradėjo dirbti medicinos statistikas, 
įrengtos archyvų patalpos, pagerinti higienos rodikliai antro aukšto laukiamajame, personalui įrengta moderni rūbinė 
(Daukanto g. 7 Akmenė).

PSPC įdarbino 4 naujus gydytojus: šeimos gydytoją ir tris gydytojus odontologus. Įdarbinus naujus, jaunus 
gydytojus padidėjo profilaktinių vaikų dantų silantavimo paslaugų skaičius. Plečiamas paslaugų spektras – pasiruošta 
ir pradėta teikti dantų protezavimo paslauga rajono gyventojams.

VšĮ Papilės ambulatorija atnaujino odontologijos 
kabinetą, pagerėjo pacientų aptarnavimo ir personalo 
darbo sąlygos. Įsteigtas naujas akušerės etatas ir pradėjo 
dirbti akušerė. 

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė dalyvaudama 
projekte išsikėlė uždavinius: įkurti multisensorinį kamba-
rį, įsigyti priemonių, skirtų sensorinės sistemos funkcijos 
sutrikimams gydyti; narkotinių medžiagų nustatymo tes-
tų pagalba padėti paauglių tėvams bei policijos pareigū-
nams išsiaiškinti, kokias psichotropines medžiagas vartoja 
paaugliai; organizuoti slaugos darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo kursus.

Ligoninė įsigijo priemonių sensorinės sistemos 
funkcijos sutrikimams gydyti. Teikiamų paslaugų įvairovė 
pagerino Akmenės rajono vaikų ankstyvosios reabilitaci-
jos paslaugų kokybę (nuo 126 iki 165 pacientų), sustiprėjo 

materialinė bazė. 58 darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Buvo įsi-
gyta 75 vnt. testų narkotinėms medžiagoms nustatyti.

Naujosios Akmenės ligoninė iš savo lėšų nupirko 
naujos aparatūros ir šiuolaikiškai įrengė akių ligų kabi-
netą. Kabineto įrengimui išleista 44 583 eurų. Taip pat iš 
savo lėšų įsigijo procedūrinius staliukus, gipso stalą, vaistų 
transportavimo vežimėlį ir medicinines širmas.

GMPC Specialiosios programos lėšomis aprūpino 
darbuotojus apsauginiais vasariniais rūbais ir avalyne. 

Savivaldybė 2015 metais GMPC skyrė 45 500 eurų: 
37 500 eurų naujam GMP automobiliui įsigyti ir  8 tūkst. 
eurų  ligonių perkėlimo čiužiniams, automobilių remontui 
ir  padangoms įsigyti.

VšĮ Kruopių ambulatorija 2015 m. atnaujino įstai-
gos licenciją ir papildė teikiamų paslaugų sąrašą ambula-
torijoje ir Sablauskių medicinos punkte. Nuo 2015-08-07 
Sablauskių medicinos punkte pradėta teikti  šeimos me-
dicinos ir akušerio praktikos paslaugos (iki to buvo teikia-
mos tik bendruomenės slaugos), o Kruopių ambulatorijoje teikiamų paslaugų sąrašas papildytas akušerio praktikos 
paslauga.   

UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“ įgyvendino projektą „Vaikų danties ėduonies prevencija, asmens svei-
katos priežiūros paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje“. Buvo 
patikrinti 205 vaikai.

Akmenės rajone veikiantis dializės centras UAB „DIALIMEDA“, atliekantis ambulatorinės hemodializės procedū-
ras ir teikiantis kitas su tuo susijusias socialines paslaugas, užtikrino nuolatinį ir nepertraukiamą ligonių atvežimą ir 
parvežimą į dializės procedūras.

Papilės ambulatorijoje sutvarkytas odontologinis kabinetas

Multisensorinis kambarys Naujosios Akmenės ligoninėje

Akių ligų kabineto nauja įranga
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Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Rajono bendruomenė šias metais net 142 kar-
tus kviesta į sveikatinimo renginius, paskaitas bei praktinius užsiėmimus; gyventojai 104 kartus informuoti rajoninėje 
spaudoje, interneto svetainėse www.akmene.lt, www.akmenesvsb.lt. 

Nemažas dėmesys buvo skirtas tikslinei grupei – širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems asmenims. 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai įvykdė 270 sveikatinimo užsiėmimų įvairiomis temomis ikimoky-

klinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų vaikams.
Biuras vykdo privalomuosius sveikatos mokymus įvairių profesijų darbuotojams bei asmenims: privalomųjų 

higienos įgūdžių – 683 asmenims, privalomojo pirmosios pagalbos mokymų – 363 asmenims. Paruošti penki lanksti-
nukai (3800 vnt.), kurie bus platinami rajono bendruomenėje.

2015 m. biuro vykdyti renginiai rajono bendruomenėje:

Receptų konkursas „Mano skaniausias ir svei-
kiausias patiekalas“

Minint Pasaulinę maisto dieną, buvo organizuotas 
receptų konkursas, kurio metu siekiama formuoti visuo-
menės požiūrį į sveiko maisto ruošimą bei skatinti visus da-
lintis savo skaniausiais, įdomiausiais ir unikaliais patiekalų 
receptais. Dalyviams reikėjo atsiųsti vieną skaniausio ir 
sveikiausio patiekalo receptą su nuotrauka. Biuras sulaukė 
įvairių receptų iš 15 dalyvių, kurie buvo apdovanoti biuro 
įsteigtomis dovanomis. 

Šiaurietiškas ėjimas – judėjimo malonumui ir 
gerai sveikatai. Mokymai vyko nuo balandžio iki lapkri-
čio mėnesio, įvyko net 32 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 
352 šiaurietiško ėjimo su lazdomis entuziastai.  

Bėgimas „Rasos tvenkinio takais“ Akmenės miesto šventė „Visi keliai veda į Akmenę“

Sveikuoliškas ir linksmas Kruopių šeštadienis „Rudens forume“

Konkursas „Mano skaniausias ir sveikiausias patiekalas“

Šiaurietiškas ėjimas – judėjimo malonumui ir gerai sveikatai
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Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“
Sveikatos biuras vykdė I „Sveikuolių sveikuoliai“ kon-

kurso etapą. Konkursas vyko Akmenės vaikų lopšelyje – dar-
želyje „Gintarėlis“ ir Akmenės gimnazijoje, jame dalyvavo 13 
komandų (91 dalyvis) iš įvairių amžiaus grupių. 

   
  

Vaikų sveikata Akmenės rajone 2015 m. Atlikus profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus, pastebima, kad 
jų sveikata vis prastėja. Visuomenės sveikatos specialisčių duomenimis 2015–2016 mokslo metų pradžioje Akmenės 
rajono ugdymo įstaigas lankė 2251 mokinys, iš jų 2164 (96,1%) mokiniai pasitikrino sveikatą ir pateikė užpildytą 
patikrinimo formą.

Sveikų ir turinčių sveikatos sutrikimų mokinių skaičius ir procentinė išraiška, pateikiama lentelėje, lyginant 
pagal lytį ir klases.

1–4 klasės 5–10 klasės 11–12 klasė
mergaitės berniukai mergaitės berniukai mergaitės berniukai mergaitės berniukai

Sveiki mokiniai 450
(40,9 %)

419
(39,4 %)

152
(45,4 %)

103
(33,4 %)

211
(37,7 %)

226
(38,0 %)

87
(42,2 %)

90
(55,6 %)

Turintys sveikatos 
sutrikimų mokiniai

650
(59,1 %)

645
(60,6 %)

183
(54,6 %)

205
(66,6 %)

348
(62,3 %)

368
(62,0 %)

119
(57,8 %)

72
(44,4 %)

Pačios opiausios vaikų sveikatos sutrikimo problemos, keliančios didžiausią susirūpinimą, yra bendros visoms 
amžiaus grupėms, tai: 

1. Regėjimo sutrikimai.
2. Endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos, mitybos sutrikimai.
3. Skeleto, raumenų sistemos sutrikimai (netaisyklingos laikysenos).
4. Dantų ir žandikaulio būklės sutrikimai.

„Obuolio diena“, Papilės 
bendruomenės šventė

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ „Sveika mityba“ – vienas iš biuro parengtų lankstinukų



74

ŽEMĖS ŪKIS, MELIORACIJA, KAIMO PLĖTRA

Žemės ūkis

Akmenės rajone 2015 metais įregistruotų valdų skaičius trejų metų laikotarpiu sumažėjo 8,3 proc., pareiškėjų 
pateikusių paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti taip pat sumažėjo – 4,8 proc., mažėjimą lėmė ūkių stambėjimas. 
Vidutinis ūkio dydis rajone  29,4 ha, kai 2013 m. vidutinis ūkio dydis – 28 ha. 

Eil. 
Nr. Seniūnija

Įregistruotų žemės ūkio valdų 
skaičius, vnt.

Pareiškėjų, pateikusių pasėlių 
deklaracijas, skaičius

2013 m 2014 m. 2015 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

1 Naujosios Akmenės kaimiškoji 555 524 512 445 430 438

2 Papilės 526 492 481 391 382 365

3 Akmenės 407 382 374 330 315 304

4 Kruopių 281 268 250 219 213 203

5 Ventos 127 122 120 64 65 69

Iš viso: 1896 1788 1737 1449 1405 1379

Žemės Akmenės rajone derlingos, daugelyje ūkių vyraujanti žemės ūkio šaka – augalininkystė. 2015 m. pasėliai 
Akmenės rajono savivaldybėje sudarė 9,1 proc. viso Šiaulių apskrities pasėlių ploto. 2010–2015 m. laikotarpiu pasėlių plo-
tas Savivaldybėje padidėjo  6,5 proc. (nuo 32597 ha – 2010 m. iki 34847 ha – 2015 m.).

Akmenės rajono savivaldybėje, kaip ir kitose Šiaulių 
apskrities savivaldybėse, didžiausią visų pasėlių dalį sudaro 
grūdiniai augalai. 2015 m. grūdinių augalų pasėlių plotai 
sudarė 94,8 proc. ir yra beveik lygūs grūdinių augalų pasė-
lių plotams apskrityje (94,9 proc.). 2015 m. grūdinių augalų 
derlingumas siekė 5,8 tonos iš 1 ha, 22,4 proc. didesnis nei 
2014 m. Didėjantį derlingumą lėmė taikomos naujos tech-
nologijos ūkiuose.  

2015 m.  bendras deklaruotas žemės  ūkio naudmenų 
plotas 40390,51 ha, iš jų: ariama žemė – 34750,62 ha, pievos 
ganyklos – 4537,09 ha, sodai ir uogynai – 752,93 ha, daržo-
vės – 96,32 ha, miško plotai – 88,40 ha, kiti plotai – 165,15 ha.

Sukūrus palankią aplinką vystyti ir plėsti gyvulininkystės ūkius, realizuoti gyvulininkystės produkciją, tikimasi, kad 
ūkinių gyvūnų skaičius Akmenės rajone didės.  Savivaldybės taryba 2015-11-26 sprendimu Nr. T-216 yra patvirtinusi Kaimo 
plėtros fondo nuostatus – ūkininkams, laikantiems gyvulius, numatyta kompensuoti gyvulių produktyvumo kontrolės vyk-
dymo patirtas išlaidas. Tam tikslui buvo skirta 7025,25 euro, paramą gavo 26 gyvulių laikytojai. 

2015 metais ūkininkų ūkių registre įregistruota 35 nauji ūkiai.  Iš viso rajone yra 911 veikiančių ūkininkų ūkių. Jaunų-
jų ūkininkų iki 40 metų veikiančių ūkių yra 132. Šiais metais įregistruotas 21 jaunųjų ūkininkų ūkis.

Bitininkystė taip pat yra žemės ūkio sek-
torius, kurio pagrindinės funkcijos yra medaus 
ir kitų bičių produktų gamyba. Įregistruotų bi-
čių šeimų ir paramai už papildomą bičių maiti-
nimą priimtų paraiškų skaičius Akmenės rajone 
2013-2015 m.:

Akmenės rajone vidutinis primelžto 
pieno kiekis iš karvės 2014 m. buvo 8245 kg,  
2015 metais – 8783 kg. Apskrityje 2014 metais 
buvo 6806 kg, o 2015 metais 7099 kg. Akmenės 

rajone yra 13 specializuotų prekinių pienininkystės ūkių. Karves laiko 325 žemės ūkio subjektai. Rajone produktyviausios 
melžiamų karvių bandos primilžis 10559 kg.

Ūkinių gyvūnų skaičius Akmenės rajone:
Dėl afrikinio kiaulių maro nuo 2014 metų rug-

pjūčio 21 d. įsigaliojo reikalavimas visiems kiaulių 
laikytojams įregistruoti ūkiuose laikomas kiaules, jų 
laikymo vietas bei bandas. Šie gyvuliai registruojami 
bandomis, registracija yra nemokama, o duomenis 
privaloma atnaujinti kas ketvirtį. Per 2015 metus pri-
imti 475 prašymai dėl kiaulių registracijos: Kruopių 
seniūnijoje – 123, Akmenės seniūnijoje – 101, Papilės 
seniūnijoje – 168, Naujosios Akmenės kaimiškojoje se-
niūnijoje – 83.
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Žemės ūkio technika
Duomenys apie žemės ūkio technikos registravimą, techninių apžiūrų atlikimą 2013–2015 metais:

Eil. Nr. Darbų pavadinimas 2013 m. 2014 m. 2015 m.

1. Įregistravimo, išregistravimo ir duomenų keitimo skaičius per metus, vnt. 477 619 547 

2. Atlikta techninių apžiūrų, vnt. 1983 1109 2125 

Iš viso: 1983 1758 2125 

3. Surinkta valstybės rinkliavos už registracijos darbus,  Eur 7205 3689 8417

4. Surinkta valstybės rinkliavos už techninės apžiūros darbus, Eur 6934 8715 7288

Iš viso: 14139 12404 15705

5. Naujos technikos įregistravimas      42    67       14

Melioracija
Iš viso rajone  nusausinta 56 188,8 ha žemės, iš jos drenažu – 46 054,7 ha. Drenažo tinklas sudaro 25 153,59 km, ma-

gistraliniai grioviai 889,1 km, apsauginiai grioviai 360,1 km, hidrotechniniai statiniai –  936 vnt. iš jų tiltai – 11 vnt., kiti statiniai 
(lieptai) - 20 vnt., pralaidos –  905 vnt., tvenkiniai  – 4 vnt. Bendra balansinė  melioracijos statinių vertė – 31 367,28 tūkst. Eur. 
Bendras melioracijos statinių nusidėvėjimas 66,0 proc. 

Akmenės rajonui 2015 m. specialios tikslinės dotacijos valstybi-
nėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti melio-
racijai skirta 158,712 tūkst. Eur. Už juos atlikti šie darbai: Gumbakių, Pra-
galvio, Klykolių žemių užtvankų remontas ir  priežiūra už 4,45 tūkst. Eur. 
Griovių paprastojo remonto ir priežiūros  darbai atlikti Jučių, Medem-
rodės, Kivylių, Kruopių kadastro vietovėse už 123,531 tūkst. Eur. Sure-
montuota pralaidų – 4 vnt., drenažo žiočių – 149 vnt. Drenažo remonto 
darbai atlikti žemės ūkio paskirties žemėje 12,2 ha plote už 5,028 tūkst. 
Eur, drenažo remontas Padvarelių, Kairiškių, Daubiškių gyvenvietėse – 
2,0 ha plote už   6,450  tūkst. Eur. 

 Vektorizuoti melioracijos duomenys 14546,8 ha už 10,208 
tūkst. Eur, melioracijos objektų apskaitos pasportizacijai ir  centriniam 
duomenų bazės palaikymui panaudota 2,55 tūkst. Eur, dviejų projektų 
paruošimui ir ekspertizei panaudota 5,404 tūkst. Eur, techninių teisi-
nių dokumentų parengimas hidrotechnikos statiniams 3 vnt. už 1,089 
tūkst. Eur. 

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. 2015 m. iš ES 
lėšų įgyvendinti 4 projektai: „Agluonos upelio užtvankos hidrotechninių 
statinių rekonstrukcija“ už 333 089,53 Eur, „Asociacijos „Gulbinai“ narių 
Akmenės rajone dalies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstruk-
cija“ už 330 558,68 Eur, „Asociacijos „Litdana“ narių Akmenės rajone da-
lies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcija“ už 331 492,69 
Eur ir „Pagervių melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių 
melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ už 332 559,48 Eur.

Buvo pateiktos 6 paramos paraiškos: Melioracijos sistemų nau-
dotojų asociacija „Užupis“, „Smarkupis“, „Klišiai“, „Gumbakys“, „Uogis“, 
„Jonyla“, bendra vertė 1 035 000,00 Eur.

Kęstutis Vitkus su savo gražuolėmis avytėmis  Jaunoji ūkininkė K. Andruškienė su Šarole veislės buliais

Šiuolaikinė technika leidžia kokybiškai ir patogiai 
arti laukus. Kruopių seniūnijos jaunieji ūkininkai  
Gedas Adomaitis, Paulius Damskis, jo artojas Neri-
jus Kukanauza ir Asta Kiminienė

Cukaliovio upelis po rekonstrukcijos, Akmenės seniū-
nija
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Kaimo plėtra
 Kaimo bendruomenės vis aktyviau įsijungia į visuomeninę veiklą  ir rodo didelę iniciatyvą siekdamos pažan-
gos savo vietovėse. Ieško kelių ir būdų, kaip išspręsti savo ekonomines, socialines, aplinkosaugos, kultūrinio gyveni-
mo, švietimo problemas, siekia užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui. Tam tikslui Akmenės rajono savivaldybės 
taryba yra patvirtinusi  Bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programą. Šiai programai įgyvendinti 
buvo skirta 5800 eurų.  Lėšų panaudojimas:

Eil. 
Nr. Veiklos pavadinimas Bendruomenių ir visuo-

meninių organizacijų sk.
Panaudotos 
lėšos (Eur )

1. Bendruomenių veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų poilsio, švietimo 
klausimus 11 2391,33

2. Bendruomenių veiklos turinio plėtimas, bendruomenės kultūrinės, 
meninės ir dvasinės savimonės ugdymas 9 1350

3. Bendruomeniškumo skatinimas, bendruomenės narių iniciatyvumo didinimas 5 750

4. Įstatų keitimas 1 242,91

5. Steigimosi išlaidos 1 248,39

6. Tęstiniam projektui įgyvendinti 2 797,65

                                                            Iš viso: 29 5780,28
Nauji kaimo bendruomenių projektai skatina aktyvų kaimo žmonių dalyvavimą tiek valdymo procesuose, tiek 

savo vietovės ir krašto puoselėjimo bei kultūros išsaugojimo srityse. 797,65 Eur Savivaldybė prisidėjo prie Kruopių ben-
druomenės vykdomo projekto.

Tos bendruomenės, kurios dalyvavo ES projektuose arba tvarkėsi savo ar Savivaldybės skirtomis lėšomis, kaime 
pasikeitė viešosios erdvės, jose tapo turiningiau ir saugiau leisti laisvalaikį. 

Šiuo metu bendruomenių veikloje dominuoja poilsio, materialinės bazės stiprinimas, šiai veiklai išleista dau-
giausia lėšų (2391,33 eurai), kultūrinei veiklai išleista mažiau (1350 eurų). Tai yra klasikinis bendruomeninio gyvenimo 
vystymosi kelias. Tokia veikla padeda sutelkti žmones, sukurti bendruomeniškumo atmosferą, sumažinti priešiškumą ir 
nepasitikėjimą. Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. 
Nr. Veiklos pavadinimas

2015 m. VBT 
sprendimais 

įgyvendintų veiklų sk.

2015 m. veiklose 
dalyvavusių asmenų 

sk.

Veikloms įgyven-
dinti panaudotos 

lėšos, Eur

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems 
bendruomenės nariams ir / ar grupėms 3 82 645,30

2. Vaikų ir jaunimo užimtumas 4 274 1670,00

3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla 5 1339 2045,50

4. Sporto ir sveikatinimo veikla 3 900 3910,00

5. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų 
erdvių ir aplinkos kokybei gerinti 23 346 7640,00

6. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės 
sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla 5 588 919,20

Iš viso: 43 3529 16830,00

Kaimo plėtros fondo lėšos panaudotos:
- 575 Eur  Lietuvos ūkininkų sąjungos Akmenės skyriaus veiklai 
plėtoti;
- 1679 Eur konkurso „Metų ūkis – 2015“ organizuoti;
- 220,75 Eur seminaro ir išvykos į visuotinį Lietuvos pieno ga-
mintojų suvažiavimą organizavimui;
- 7025,25 Eur Akmenės rajono ūkininkams, kontroliuojantiems 
gyvulių produktyvumą.

Akmenės rajone buvo surengtas ūkininkų konkursas 
„Metų ūkis 2015“. Žemdirbius pasveikino Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius, mero pavaduotojas 

Apolinaras Nicius šauniausiems metų ūkininkams – pirmosios vietos laimėtojams Jolantai ir Vytautui Jurgeliams, an-
trosios vietos laimėtojams Aurelijai ir Viktorui Gedaminskiams, trečiąją vietą pelniusiems Ingridai ir Andriui Žąsinams, 
jaunųjų ūkininkų grupėje nugalėjusiems Kristinai ir Valdui Andruškoms, –įteikė atminimo dovanas.

Rudeninio arimo konkurse vėl nugalėtoju tapo artojas Kazys Joniškis iš Papilės seniūnijos. Kazys Joniškis Akme-
nės rajonui atstovavo  Respublikinėse artojų varžybose.   

Lietuvos ūkininkų sąjunga kiekvienais metais pakviečia rajonų konkurso nugalėtojus  į respublikinį konkursą 
„Metų ūkis“.  
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Savivaldybės pasiekimai

• „Auksinė krivūlė“. Akmenės rajono savivaldybė 
gavo svarbiausią Lietuvoje savivaldos apdovanojimą – tai 
Krašto apsaugos ministerijos apdovanojimas, kai Savivaldy-
bėje 2015 m. daugiausiai savanoriškai atėjo karo prievoli-
ninkų atlikti nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą, skai-
čiuojant procentais nuo Savivaldybės gyventojų skaičiaus.

Prizas pirmiausia yra skirtas visiems Akmenės rajono 
gyventojams, tiems pilietiškiems ir aktyviems žmonėms, 
kurie ne žodžiais, bet darbais kas dieną veikia krašto bei 
tėvynės labui. Atsiimant apdovanojimą dalyvavo ir   Šaulių 
9-osios Akmenės kuopos vadas Vygantas Vaičius.

• Tarp nugalėtojų – Savivaldybės projektai.  
2015 m. pabaigoje apdovanoti geriausi 2007–2013 m. fi-
nansavimo laikotarpiu Vakarų Lietuvoje įgyvendinti pro-
jektai. Iš trijų paskelbtų kategorijų mūsų Savivaldybės pro-
jektai užėmė dvi pirmąsias vietas: nominacijoje geriausias 
įgyvendintas projektas pagal priemonę „Probleminių te-
ritorijų plėtra“ – „Naujosios Akmenės centrinės aikštės su 
prieigomis kompleksiškas sutvarkymas“, nominacijoje ge-
riausias įgyvendintas projektas pagal priemonę „Prielaidų 
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

Konkurso „Metų ūkis 2015“ nugalėtojai Rajono konkurso „Metų ūkis 2015“ nugalėtojai kartu su 
buvusiu Žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi  

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja D. Tušienė 
ir Statybos skyriaus vedėjas R. Naglys, gavę apdovanojimus
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sudarymas“ – projektas „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kompleksinė plėtra Akmenės ir 
Ventos miestuose“. 

L. Petravičiaus pertvarkyta aikštė, praplėsta viešoji erdvė – viso rajono pasididžiavimas. Lauko ekrane gyvento-
jai galėjo stebėti tiesioginę Europos vyrų krepšinio čempionato transliaciją, vaizdus apie Akmenės krašto lankytinas 
vietas, verslo įmones, įstaigose vyksiančias šventes.

• Akmenės rajono savivaldybės meras 2015-05-29 išrinktas Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmininku. Tary-
bos tikslas – sprendimų, susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas. 

Nacionalinės regioninės plėtros tary-
ba (NRPT) į Europos Sąjungos fondų investi-
cijų veiksmų programos Valdymo komitetą 
nusprendė deleguoti Akmenės rajono merą 
Vitalijų Mitrofanovą. Nacionalinė regioni-
nės plėtros taryba yra sudaroma ir veikia 
vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu, 
kuris numato, kad tai yra konsultacinė gru-
pė, susidedanti iš ministerijų, kitų valstybės 
institucijų ir įstaigų, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos, socialinių ir ekonominių par-
tnerių atstovų ir regionų plėtros tarybų pir-
mininkų.

Šiaulių regiono sprendimu meras 
yra deleguotas į Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos valdybą ir atstovauja visam Šiaulių 
rajono kraštui, jis paskirtas į LSA Finansų ir 
ekonomikos komiteto pirmininko pareigas.

• Įspūdinga Akmenės rajono 65-mečio šventė,  paminėta įsimintinais renginiais. Svarbią vietą jubiliejinių 
renginių pynėje užėmė Akmenės gamtos ir kultūros parke pastatytas R. Rodžerso miuziklas „Muzikos garsai“. Tai ben-
dras Akmenės rajono muzikos mokyklų,  Kultūros centro, Šiaulių kamerinio orkestro ir Kauno muzikinio teatro jung-
tinis projektas.

• Atidaryti net du trečiojo amžiaus universitetai.

Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis surengtas Akmenės rajono savival-
dybėje 

Akmenės bendruomenėjeNaujosios Akmenės bendruomenėje
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SVEČIAI SAVIVALDYBĖJE

 
 

 
  
  

  

  

      

 
  

Švietimo viceministrė dr. N. Istomina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Regioninės 
veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Šiaulių aps-
kričiai L. Gvazdikienė

Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė, viceministras G. S. Ci-
ronka ir Seimo narys S. Bucevičius

Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė

Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas Žemės ūkio viceministras A. Ežerskis

Buvę ir dabartinis Savivaldybės vadovai K. Pakeltis, K. Inta, 
A. Lupeika, V. Mitrofanovas

Administracijos direktorė A. Laucienė priėmė kultūros vice-
ministrą dr. R. Jarockį
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Keliautojas P. Normantas

Alpinistas V. Vitkauskas     Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos virši-
ninko pavaduotojas, einantis viršininko pareigas, vidaus 
tarnybos pulkininkas K. Bautronis   

Rusijos Federacijos Generalinis konsulas A. GračiovasŠiaulių universiteto prorektorius dr. R. Bubnys
 

  Aplinkos viceministras L. Jankauskas

Susisiekimo ministerijos pareigūnai  Jurbarko rajono savivaldybės delegacija
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Savivaldybėje surengtas priėmimas akmeniškiui ver-
slininkui UAB „Avastata“ direktoriui Arniui Bijanskiui, pel-
niusiam 2015 metų „Globalios Lietuvos“ apdovanojimą „Už 
tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose“

Savivaldybės administracijos direktorė A. Laucienė ir Šiau-
lių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė 
A. Tutkutė pasirašė bendradarbiavimo sutartį
 

Utenos rajono savivaldybės delegacija      Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje A. Jasiūnienė

Savivaldybėje lankėsi Nacionalinės žemės tarnybos direkto-
rė Daiva Gineikaitė

Šiaulių apskrities savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų 
vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Vyriausybės atsto-
vas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis, meras Vitalijus 
Mitrofanovas, direktorė Aromeda Laucienė
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DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI

Gyventojai (Pagal LR Gyventojų registro tarnybos duomenis).
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2015 metais rajone gimė 224 vaikai, iš jų: 116 berniukų ir 108 mergaitės. Populiariausi berniukų vardai: Lukas, 
Domas, Kajus, Danielius, Dovydas, o mergaitės dažniausiai buvo pavadintos Godos, Patricijos, Emilijos, Liepos, Viltės, Ievos 
vardais. Rajone gimė treji dvynukai: dvi berniukų poros ir viena berniukas ir mergaitė. 82 vaikams buvo pripažinta, o 
15 teismo sprendimu nustatyta tėvystė. 

2015 metais mirė 352 žmonės: 177 vyrai ir 175 moterys. Pagrindinė mirčių priežastis kraujagyslių ir širdies ligos. 
Vyriausias amžiumi mirė 96 metų rajono gyventojas, o jauniausiam buvo 15 metų.

Susituokė ir buvo įtraukta į apskaitą 137 poros,  29 poros santuoką registravo bažnyčioje, pasirinktoje vietoje  
santuoką registravo 1 jaunavedžių pora, 7 poros santuokas registravo užsienio valstybėse. Skyriuje auksinės santuokos 
jubiliejų šventė 2 poros.

Naujaakmeniečiai Marytė ir Juozapas Labanauskai   
švenčiantys auksines vestuves

Akmenės miesto gyventojai Stanislava ir Petras Balskai su anūku
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Kontrolė
Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbai 2015 m. :
1. Atliko išorės finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo 

subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Parengė šias audito ataskaitas ir  audito išvadas dėl:
- Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 

vertinimo;
- Savivaldybės įmonės „Ekologinė laboratorija“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio;
- VšĮ Papilės ambulatorijos finansinių operacijų teisėtumo, buhalterinės apskaitos tvarkymo teisingumo 

vertinimo rezultatų;
- viešojo pirkimo sąlygų, būdo ir pagrindinių partnerystės sutarties sąlygų dėl Naujosios Akmenės sporto rūmų 

atnaujinimo, sveikatingumo komplekso įrengimo, jų eksploatacijos ir paslaugų  teikimo;
- Savivaldybės galimybių 2015 metais prisiimti skolinius įsipareigojimus;
- Savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti.
2. Įvykdė 5 Savivaldybės kontrolieriaus inicijuotas prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų 

nustatyti teisės aktų pažeidimai.   
3. Audituojamiems subjektams pateikė 70 rekomendacijų.

Auditas
2015 m. atlikti trys vidaus auditai ir pateiktos ataskaitos su išvadomis ir rekomendacijomis dėl:
- Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2015 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių 

įgyvendinimo.
- UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ veiklos efektyvumo ir vidaus kontrolės.
- Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro veiklos ir valdymo efektyvumo, vidaus kontrolės.

Teisės ir personalo klausimų administravimas 
Teismui pateikta iš viso  37  ieškiniai, prašymai, pareiškimai, atsiliepimai, skundai, triplikai, rašytiniai paaiškinimai.
Atstovauta apylinkės ir apygardos teismuose Akmenės rajono savivaldybei ir Akmenės rajono savivaldybės 

administracijai 18 bylų, iš viso dalyvauta 25 teismo posėdžiuose.
Administracinių bylų nagrinėjimas
Administracinė komisija prie Akmenės rajono savivaldybės tarybos nagrinėjimui gavo ir išnagrinėjo 6 adminis-

tracinių teisės pažeidimų bylas.
Priimant nutarimus paskirtos  administracinės nuobaudos – 6 piniginės baudos. Paskirtų baudų suma sudaro 

684,00 Eur. Apskųstas 1 nutarimas. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka paliktas galioti Administracinės komisijos 
priimtas nutarimas. Sankcionuoti 2 nutarimai.

Pirminės teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas
- Pirminė teisinė pagalba suteikta 500 pareiškėjų.
- Surašyti ar padėti surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą 232 pareiškėjams.
- Užpildyta metinių pajamų ir turto deklaracijų antrinei teisinei pagalbai gauti – 135.
Personalo administravimas
- Organizuotų konkursų skaičius – 10: įstaigų vadovų pareigoms – 1, Savivaldybės administracijos karjeros 

valstybės tarnautojų pareigoms – 6, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
pareigoms – 3.

- Pareigybių Akmenės rajono savivaldybės administracijoje skaičius: 2015-01-01 – 169,    2015-12-31 – 170. 
- Išduota valstybės tarnautojų pažymėjimų – 9. Atnaujinta VT pažymėjimų sertifikatų – 47.
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Tarnautojų mokymai

Gyventojų aptarnavimas

Gyventojai kreipėsi į Savivaldybę pateikdami 3633 prašymus. Daugiausia kreiptasi socialiniais klausimais – 638, 
būsto klausimais – 581.

Savivaldybėje daugėja elektroninių paslaugų vartotojų (2014 m. tokių vartotojų buvo 229). Didžioji dalis 
dokumentų Savivaldybėje 2015 m. gauta elektroniniu būdu – tai sudaro 46.21 proc. visų gautų dokumentų.

Valstybinė kalba
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės klausimais atlikta 17 patikrinimų: Naujosios Akmenės lop-

šeliuose–darželiuose „Atžalynas“, „Buratinas“, „Žvaigždutė“, Akmenės – „Gintarėlis“, ikimokyklinio ugdymo sk. „Berželis“, 
SĮ „Ekologinė laboratorija“, Akmenės r. socialinių paslaugų namuose, Akmenės r. savivaldybės kultūros centre; tikrintas 
kalbos taisyklingumas Akmenės rajono vaikų globos namų, Viešosios bibliotekos, Akmenės krašto muziejaus, UAB 
„Akmenės energija“ interneto svetainėse.

Civilinė sauga, ESVC
Civilinės saugos veiklos priemonių planas įvykdytas 103 proc.: iš planuotų 5 ekstremalių situacijų komisijos posė-

džių pravesta 6, surengtos Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos „Akmenės rajono teritorinių specialiųjų tarnybų 
ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo institucijų veiksmų organizavimas, kilus gaisrui švietimo įstaigoje.“                  

Ugniagesiai ruošiasi evakuacijos atlikimuiAutocisternos ZIL pristatymas
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Išleista ir išdalyta švietimo įstaigoms 40 plakatų „Nedegink žolės“, per vietinę televiziją ir spaudą gyventojai buvo 
ne kartą agituojami, mokomi naudotis pranešimo paslauga, įdiegiama mobiliajame telefone apie gresiantį pavojų ar 
ekstremaliąją situaciją.

Papilės ugniagesių grandyje spalio mėn. įvesta į eksploataciją naujai pertvarkyta visureigė gaisrinė autocisterna 
ZIL 131. Meras ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas padėkos raštais paskatino Papilės ugnia-
gesių grandies ugniagesius – gelbėtojus Petrą Janulį, Virginijų Norkų ir Žydrūną Spaičį.   

Informacinės technologijos

Telefoninis ryšys. Visose Savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose  bei uždarosiose bendrovėse fiksuoto 
ryšio paslaugas teikia TEO LT. 

Mobilaus telefoninio ryšio tiekėjai Savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose bei uždarosiose bendrovėse:

Akmenės rajono savivaldybėje 15 vaizdo stebėjimo kamerų (9 – Naujojoje Akmenėje, 2 – Akmenėje, 2 – Papilė-
je, 2 – Ventoje), kuriomis buvo užfiksuoti pažeidimai.

Akmenės policijos komisariato ataskaita apie vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus pažeidimus

Policijos 
komisariatas

Užfiksuota kelių 
eismo taisyklių 

(KET) pažeidimų

Užfiksuota 
teisėtvarkos 
pažeidimų

Nusikalstamų 
veikų

Suteikta 
pagalba

Surašytų ATP 
protokolų už 
pažeidimus

Iš viso 
pranešimų

Kiti Neblaivūs

Akmenė 116 1 25   2 66 144

Visuomenės informavimas
Informacijos, formuojančios teigiamą Savivaldybės įvaizdį, visuomenės informavimo priemonėse 2015 

metais didėjo – labiausiai virtualioje erdvėje.  Ši diagrama neatspindi duomenų iš šalies valstybinių įstaigų, minis-
terijų, vyriausybinių organizacijų, savivaldybių ir pan. interneto svetainių.

Rajono laikraštyje „Vienybė“ kas šeštadienį – skiltis „Savivaldybės savaitė“, kas mėnesį – trijų laikraščio 
puslapių apimties priedas „Savivaldybės žinios“. „Vienybės“ laikraščio redakcija, laimėjusi Finansų ministerijos 
surengtą Europos Sąjungos paramos Lietuvai viešinimo konkursą, vykdė projektą „Europos Sąjunga – Akmenės 
kraštui“. Jo dėka laikraštyje aprašyti Europos Sąjungos fondų finansuojami visi svarbiausi Savivaldybės projektai. 
„Vienybės“ laikraštis laimėjo lėšų ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo konkurse – rajono kultūros, is-
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torijos, tautodailės, kraštotyros veikėjai, jų darbai 
ir pasiekimai aprašyti nuolatinėse šviečiamojo po-
būdžio publikacijose. 

Nacionaliniuose, regioniniuose, vieti-
niuose laikraščiuose ir žurnaluose (daugiausiai 
„Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Šiaulių kraštas“, 
„Šiauliai plius“, „Šiaulių naujienos“, „Savivaldybių 
žinios“, „Veidas“, „Vakaro žinios“, „Valstiečių laikraš-
tis“, „Vienybė“, „Ūkininko patarėjas“, „Santarvė“, „Di-
dmiestis“, „Vakarų ekspresas“, „Kalvotoji Žemaitija“, 
„Žemaitis“, Žiemgala“, „Statyba ir architektūra“, „Tel-
šių žinios“, „Sveikata“ ir kt.) nemokamai išspausdin-

ta publikacijų, kuriose pasakota apie Akmenės 
krašto ypatumus, sportininkų, ūkininkų, gra-
žiausių sodybų šeimininkų, menininkų ir kitų 
profesijų atstovų pasiekimus, Savivaldybės 
veiklą.

Rajono laikraštis „Vienybė“ surengė tra-
dicinius, jau dvidešimtą kartą suorganizuotus, 
iškiliausių Akmenės krašto asmenų rinkimus 
„Metų darbai ir žmonės“. 

Per Ventos regioninę televiziją (VTV) 
parodytos 6 laidos apie Savivaldybės tarybos ir 
Administracijos veiklą,  Šiaulių apskrities te-
levizija sukūrė 12 laidų „Ventos vingiais“, skirtų 
formuoti teigiamą Akmenės krašto įvaizdį.  

Per nacionalinį ir komercinį radiją bei 
nacionalinę ir komercines televizijas (LRT, 
LNK, TV3, BTV, ŠTV, VTV, „Lietuvos ryto“, Info TV, 
„Žinių radijas“) nemokamai transliuota kelias-
dešimt trumpų siužetų iš Savivaldybės gyveni-
mo, Savivaldybės ir Administracijos, jos padalinių vadovų interviu. Ilgų siužetų buvo keletas. LRT laidoje „Labas 
rytas“ Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir Ventos muzikos mokyklos atlikėjai pristatė Akmenės rajoną ir 
anonsavo jo 65-mečio renginius. LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stu-
purienė pasakojo apie šios įstaigos ekspozicijas bei vykdomus projektus. TV3 laidoje „Statybų TV“ pasakota apie 
Kairiškių daugiafunkciame centre sumontuotą išskirtinę šildymo sistemą.

Tarptautiniai ryšiai
Akmenės rajonas pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Dobelės, Aucės (Latvijos Respublika), Konino (Len-

kijos Respublika), Bocholto (Vokietijos Federacinė Respublika), Briansko (Rusijos Federacija), Rečicos (Baltarusija) 
savivaldybėmis. Su Rustavi savi-
valdybe (Gruzija) pasirašytas ke-
tinimų protokolas dėl partneriš-
ko bendradarbiavimo. Užmegzti 
santykiai, pasikeista pirmine 
informacija su Olfus savivaldybe 
(Islandija), planuojama pasirašy-
ti ketinimų protokolą dėl abipu-
sio bendradarbiavimo.  

2015 metais dėl Europos 
Sąjungos ir Lietuvos politinių 
santykių krizės su Rusija ir Bal-
tarusija neįvyko dalis tradicinių 
oficialių vizitų.
 

Laureatai (iš kairės): K. Inta, A. Paulikas, N. Niciuvienė, M. Palionis su 
„Vienybės“ laikraščio redakcija.

Savivaldybės oficiali delegacija pirmąsyk pabuvojo Rustavi mieste (Gruzija), iš kairės: 
tarybos nariai V. Vanagas, A. Almanis ir mero pavaduotojas A. Nicius 



88

FAKTAI IR SKAIČIAI

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso monito-
ringo komiteto kvietimu Savivaldybės meras V. Mitrofano-
vas posėdžiavo Varšuvoje (Lenkija)

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso monito-
ringo komiteto kvietimu Savivaldybės meras V. Mitrofano-
vas posėdžiavo Strasbūre (Prancūzija)

Savivaldybės meras V. Mitrofanovas kartu su kitais Lietuvos 
savivaldybių asociacijos delegacijos sudėtyje lankėsi Azerbai-
džane Su Rustavi savivaldybe (Gruzija) pasirašytas ketinimų pro-

tokolas dėl bendradarbiavimo

Paragiuose, buvusio Lazdynų Pelėdos dvaro sodyboje, su-
rengtas Šiaurės Lietuvos savivaldybių, besiribojančių su 
Latvija, ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisie-
kimo ministerijos vadovų ir atstovų tarptautinis seminaras

Savivaldybės oficiali delegacija Aucėje (Latvija) pagerbė 
Paryžiaus teroro aukas

Akmenės krašte stovyklaujantys ukrainiečių vaikai
Savivaldybei atstovauta Briansko (Rusijos Federacija) šventėje

Savivaldybės meras V. Mitrofanovas susipažino su Pietų 
Afrikos respublikos atstovais, viešėjusiais Akmenės krašte

Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės pas-
tate įsikūrusių kitų įstaigų atstovai drauge su kitų pasaulio 
šalių piliečiais tylos minute pagerbė Paryžiaus teroro aukas  
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SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ DALYVAVIMAS OFICIALIUOSE UŽSIENIO MIESTŲ IR RAJONŲ, 
BENDRADARBIAVIMO PARTNERIŲ, RENGINIUOSE

Data Renginys Dalyviai

Aucės vietos savivaldybė (Latvijos Respublika) 

Liepos 6–11 d. Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Kūrybinė 
jaunimo veikla aplinkos pažinime“

6 Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos 
jaunuoliai ir 1 pedagogas

Liepos 23–25 Aucės miesto šventė ir Tarptautinis 
XX varinių instrumentų festivalis

3 asmenų oficiali delegacija 

Lapkričio18 d. Latvijos Nepriklausomybės dienos 
minėjimas

3 asmenų oficiali delegacija 

Bocholto miesto savivaldybė (Vokietijos Federacinė Respublika)

Rugpjūčio 2–7 d. Jaunimo tarptautinė stovykla
„Komandinis darbas – Team Work“ 

4 jaunuoliai ir 1 lydintis asmuo

Lapkričio pab.                                                                                                                             Tradicinė Kalėdinė mugė 2 tautodailininkai su savo kūriniais

Briansko miesto savivaldybė (Rusijos Federacija)

Rugsėjo 16–18 d. Miesto diena 2 asmenų oficiali delegacija 

Dobelės  vietos savivaldybė (Latvijos Respublika)

Birželio 5–6 d. Tradicinė Dobelės apylinkės šventė 3 asmenų oficiali delegacija 

Konino miesto savivaldybė (Lenkijos Respublika)

Kovo 20–23d. Tarptautinis kultūrų festivalis Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ansamblis 
(8 atlikėjai) ir 2 tautodailininkai su savo kūriniais

Birželio 10–14d. Tarptautinis vaikų dainų ir šokių festivalis Ventos muzikos mokyklos  solistė, jos mokytoja ir 1 
lydintis asmuo

Liepos 3–5 d. Miesto šventė „Konino dienos“ 3 asmenų oficiali delegacija 

Rustavi miesto savivaldybė (Gruzija)

Spalio 10–11d. 15-osios Rustavi miesto dienos 3 asmenų oficiali delegacija

UŽSIENIO MIESTŲ IR RAJONŲ, SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO PARTNERIŲ DALYVAVIMAS 
OFICIALIUOSE RENGINIUOSE

Data Renginys Dalyviai

Aucės vietos savivaldybė (Latvijos Respublika)

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai 3 asmenų oficiali delegacija

Birželio 4–7 d. Akmenės rajono 65-mečio ir tradicinė „Akmenės smuikelio“ šventė 3 asmenų oficiali delegacija

Lapkričio 20d. Verslo diena 3 asmenų oficiali delegacija 

Bocholto miesto savivaldybė (Vokietijos Federacinė Respublika)

Birželio 4–7 d. Akmenės rajono 65-mečio ir tradicinė „Akmenės smuikelio“ šventė 4 asmenų oficiali delegacija

Dobelės  vietos savivaldybė (Latvijos Respublika)

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai 3 asmenų oficiali delegacija

Birželio 4–7 d. Akmenės rajono 65-mečio ir tradicinė „Akmenės smuikelio“ šventė 3 asmenų oficiali delegacija

Lapkričio 24d. Vaikų teisių specialistų darbo susitikimas 4 asmenų delegacija

Konino miesto savivaldybė (Lenkijos Respublika)

Birželio 4–7 d. Akmenės rajono 65-mečio ir tradicinė „Akmenės smuikelio“ šventė 3 asmenų oficiali delegacija

Rustavi miesto savivaldybė (Gruzija)

Birželio 4–7 d. Akmenės rajono 65-mečio ir tradicinė „Akmenės smuikelio“ šventė 3 asmenų oficiali delegacija ir 
6 asmenų ansamblis „Me Rustveli“
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Akmenės seniūnija. Seniūnas Vladimiras Silvaško.

Akmenės seniūnijos teritorija užima 19055 ha, kurioje gyvena 4182 gyventojai. 
Seniūnijoje susikūrusios Akmenės miesto, Agluonų, Akmenės 2 kaimo, Dabikinės, Jučių, Padvarėlių, Viliošių 

kaimų bendruomenės. 

 Kiekvienais metais iki 2015 metų gyventojų skaičius seniūnijoje mažėjo. 2015 m. truputį padidėjo. Tai galėjo 
lemti keletas faktorių: į seniūnijos gyventojų skaičių patenka asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių as-
menų apskaitą Akmenės r. sav., keletas asmenų grįžo iš užsienio, nemažai gyventojų bendram skaičiui įtakos turėjo ir 
labdaros ir paramos fonde „Prieglobstis“ apgyvendinami ir ten gydomi asmenys. 

Kaip ir visoje Lietuvoje, Akmenės seniūnijoje moterų yra daugiau nei vyrų. 
2015 metais gimstamumas Akmenės seniūnijoje šiek tiek sumažėjo. 
Akmenės seniūnijoje pastebima tendencija, kad gimimų mažiau, mirtingumas išaugo ir tai, atrodo, turėjo lemti 

mažėjantį bendrą gyventojų skaičių. Tačiau žvelgiant į statistiką, gyventojų skaičius nors ir nežymiai, bet ūgtelėjo.
Viešųjų darbų organizavimas: 2015 metais Viešųjų darbų programai skirta 15 971 Eur, įdarbinta 38 žmonės.
Asmenų, dirbusių pagal Viešųjų darbų programą, pasiskirstymas Akmenės seniūnijos teritorijoje:

Vietovė Dirbusių vyrų skaičius Dirbusių moterų skaičius Dirbusių vaikų iš socialiai 
remtinų šeimų skaičius

Kaimai 4 8

Akmenės miestas 15 7 4

Iš viso 19 15 4

Vasaros sezonu buvo įdarbinti keturi jaunuoliai iš 
socialiai remtinų šeimų. 

Akmenės seniūnijoje, lyginant su 2014 metais, 
2015 metais asmenų, dirbančių pagal Viešųjų darbų pro-
gramą, skaičius žymiai sumažėjo. Darbų atlikta daug: nu-
pjauta 21 ir apgenėta 112 pavojingų medžių, sutvarkyta 
aplinka, malkinė mediena panaudota Jučių ir Agluonų 
kaimo bendruomenių patalpų šildymui, šienaujama ir 
prižiūrima 7 km ilgio Dabikinės upės ruožas, sukalta ir 
sukelta į medžius 30 inkilėlių, iškirsti krūmai (gatvėje iki 
Gulbinų k., nuo sąvartyno link Akmenės II kaimo, prie se-
nųjų kapinių aikštelės, Akmenės gamtos ir kultūros parke, 
kt.), išgenėtas ir sutvarkytas Kęstučio gatvės kvartalas ir 
Lebelių g. parkelis, išpjauti avariniai medžiai Zubovo dva-
ro parke, sukalta ir pastatyta 10 šiukšlių dėžių, atnaujinti 
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ir naujai įrengti gėlynai, pasodinta apie 200 medelių naujai kuriamame skvere, sutvarkyta Pragalvio upės užtvankos 
maudyklos teritorija, išbetonuotos laužavietės pušyne, įrengtos ir sutvarkytos buitinės patalpos (padarytos lentynos 
įrankiams, sutvarkyta patalpa labdaros būdu gautų daiktų, rūbų ir avalynės sandėliavimui, lauke apželdinta teritorija, 
padaryti suoliukai), nušienautas, iškirstas pasienio Lietuva–Latvija ruožas (7 km ilgio, 5 m pločio), nušienauti žalieji 
plotai, neveikiančių kapinaičių, lankytinų vietų teritorijos.

Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai
Nepalankios demografinės tendencijos – gimstamumo mažėjimas, šeimos struktūros kitimas (daugėja šeimų, 

kuriose yra tik vienas iš tėvų, dažniausiai – motina), visuomenės senėjimas, didėjanti jaunų žmonių emigracija – sąly-
goja socialinių problemų gausėjimą, didesnį formalios ir neformalios globos poreikį, dėl kurio auga socialinių paslau-
gų paklausa Akmenės seniūnijoje.

Socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai analizuojami pagal pagrindines 3 žmonių socialinės gru-
pes: senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys; socialinės rizikos asmenys; socialinės rizikos šeimos.

Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. Akmenės 
seniūnijoje nemažą gyventojų dalį sudaro senyvo amžiaus 
neįgalūs asmenys. Per 2015 metus 50 asmenų nustatyti 
specialieji poreikiai. 

Vienišų, senyvo amžiaus asmenų maitinimu pa-
deda rūpintis Maltos Ordino pagalbos tarnyba, kuri šiais 
metais 20-čiai tokių asmenų teikė nemokamus pietus. Ši 
tarnyba yra būtina, su ja palaikomas glaudus bendravimas 
ir bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti žmonių poreikių 
tenkinimą. Gruodžio mėnesį Maltos Ordino pagalbos tar-
nyba padedant Akmenės seniūnijai aplankė ir dovanomis 
džiugino 54 senyvo amžiaus, neįgalius ir vienišus asmenis. 

2015 m. būta džiugių akimirkų – seniūnijos se-
niūnas kartu su darbuotojomis sveikino ilgaamžius se-
nolius. Pasveikinimų sulaukė net 10 asmenų, šventusių 
90-mečius. Be to, pasveikinta ir seniausia Akmenės seniū-
nijos gyventoja, kuri atšventė 98 m. sukaktį. 

Akmenės seniūnijos socialinės darbuotojos nuolat lanko senyvo amžiaus, neįgalius ir vienišus asmenis, ku-
riems reikalinga pagalba tvarkantis dokumentus, reikalingus kompensacijai už komunalinius patarnavimus gauti. Rū-
pinamasi šių asmenų sveikatos būkle, todėl glaudžiai bendradarbiaujama su medicinos įstaigomis.

Kita socialinių paslaugų gavėjų dalis – socialinės rizikos asmenys.
2015 m. seniūnijoje sumažėjo benamių skaičius, nes Akmenės seniū-

nijos iniciatyva keliems buvo suteikti socialiniai būstai, pasirūpinta jų pa-
grindinėmis problemomis (apgyvendinimo, socialinių išmokų ir kt.). Vienam 
asmeniui, kurį laiką neturėjusiam nei gyvenamojo ploto, nei artimųjų ar gi-
minių, pas kuriuos galėtų prisiglausti, gyvenusiam kur papuolė, sudarytos 
sąlygos apsigyventi Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ centre. 

Šiais metais Akmenės seniūnijoje buvo priimta ir patenkinta 539 gy-
ventojų prašymai maisto produktams iš intervencinių atsargų programos 
gauti. 

Akmenės seniūnijoje svarbia problema išlieka čigonų tautybės as-
menys. Šiuo metu seniūnijoje jų skaičius yra sumažėjęs (bent jau deklara-
vusių gyvenamąją vietą) dėl intensyvaus nuolatinio judėjimo ir gyvenimo 
tai Akmenėje, tai Žagarėje (Joniškio r. sav.).  Šiuo metu gyvena 9 šeimos: iš 
viso – 44 asmenys. Darbingo amžiaus – 14 asmenų, vaikų – 30,  iš kurių 14 
lanko įvairias ugdymo įstaigas. Dvi šeimos nuolat išvyksta uždarbiauti į Vo-
kietiją ir planuoja ten pa-
silikti gyventi. Dauguma 
čigonų tautybės asme-
nų yra neįgalūs, niekur 
nedirbantys, gaunantys 

tik socialines išmokas. Tik keli čigonų tautybės asmenys stengiasi 
pritapti ir integruotis į visuomenę. Šiais metais daug tarpininkauta 
ir atstovauta siekiant nustatyti tėvystes čigonų tautybės vaikams. 
Kad jų socialinė atskirtis būtų kuo mažesnė, teikiamos socialinės 
paslaugos: dvi čigonų tautybės šeimos yra įtrauktos į socialinės 
rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, sąrašą dėl socia-
linių įgūdžių stokos, su šešiomis šeimomis dirbamas prevencinis 
darbas. Daugelis minėtų asmenų yra neraštingi. Seniūno iniciaty-

90-metė S. Mituzienė ir seniūnijos darbuotojos

Maisto paketų pristatymas i namus
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va šiais metais vyko keli susirinkimai, skirti būtent šiems asme-
nims, siekiant juos supažindinti su priešgaisrine sauga, vykdo-
momis naujovėmis Akmenės seniūnijoje, aptarti nesutarimus 
tarp kaimynų, padėti spręsti jiems kylančias problemas. Akme-
nės miesto šventės metu jie surengtė koncertinį pasirodymą. 

Ne mažiau dėmesio reikalaujanti socialinių paslaugų 
gavėjų grupė – socialinės rizikos šeimos. Tokių šeimų yra 19, 
apie 11 stebimų šeimų, kuriose kartais pasitaiko alkoholio var-
tojimo ir vaikų nepriežiūros atvejų, jos bet kada gali būti įtrauk-
tos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 

Šiais metais pagal Akmenės rajono savivaldybėje vyk-
domą priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programą buvo gydomi 4 asmenys iš socialinės rizikos šeimų ir 4 
seniūnijos gyventojai. Iš visų asmenų, kuriems įvestas antialkoholinis preparatas „Torpedo“, kol kas tik vienas asmuo 
pradėjo vartoti alkoholį.

Jau treti metai Akmenės seniūnija dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“. Akmenėje buvo išpildytos 46 vaikų sva-
jonės. Svajones įgyvendinti rinkosi ne tik įvairiuose Lietuvos miestuose gyvenantys geros valios žmonės, bet ir mūsų 
kraštiečiai, gyvenantys svečiose šalyse. Jų gerumas – gražiausia dovana. 

Dalyvaujant bendrame projekte su Akmenės miesto bendruomene, įsigyta ir šeimoms dalijamos asmens higi-
enos (šampūnas, muilas ir kt.) ir skalbimo priemonės. Seniūnija nuolat renka iš Seniūnijos ir kitų rajonų gyventojų ar 
organizacijų rūbus, avalynę, buities  apyvokos daiktus, baldus, kuriuos išdalija skurdžiai gyvenančioms šeimoms. 

2015 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas vienam Akmenės seniūnijos gyventojui, kuris vienišas, visiškai ne-
turintis, kas juo pasirūpina. Jam tiekti maisto produktai, sutvarkyta gyvenamoji aplinka, išvalytas kiemas, išvežtos 
šiukšlės, pasirūpinta medicininių paslaugų gavimu. Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja ir su Akmenės priešgaisrine 
gelbėjimo tarnyba, kurių iniciatyva pasirūpinta 8 gyvenamųjų būstų ir ten gyvenančių asmenų saugumu – įrengti 
dūmų detektoriai.

 Socialinių klausimų komisijoje 2015 m. surašyti 194 bui-
ties ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai,  12 protokolų, pateikta 
16 rekomendacijų su priimtais sprendimais. 

Akmenės seniūnija ir visuomeninė organizacija Akmenės 
bendruomenė vykdė įvairius darbus: vienas svarbiausių – seniū-
naičių susirinkimas, kurio metu kiekvienos seniūnaitijos atstovas 
išreiškė savo pasiūlymus saugesniam ir geresniam jų teritorijos gy-
ventojų gyvenimui užtikrinti. 

 2015 m. balandžio 25 d., kaip ir visoje Lietuvoje, Akmenės 
seniūnija, Akmenės I, Akmenės II, Akmenės III, Dabikinės, Agluonų 
ir kiti kaimai dalyvavo akcijoje „Darom“, kurios metu stengtasi pa-
dėti gamtai. Siekiama pernai išvalytą aikštelę prie UAB „Akmeres-
tos“ paversti rekreacine zona. Šiemet čia pasodinta keliasdešimt 
medelių. Į pagalbą atėjo ne tik Akmenės gimnazijos moksleiviai su 
pedagoge, bet ir nemažas būrys Akmenės miesto gyventojų ir en-
tuziastų. 

2014 m. gegužės mėn. pradėta graži tradicija – bėgimas „Už 
blaivią ir saugią Lietuvą“ buvo tęsiama ir 2015 metais. Kiekvieną 
mėnesį organizuojamuose bėgimuose dalyvauja nedidelis dalyvių 
būrelis, tačiau žinia pasklinda plačiai dėka „Akmenės kraštiečio“ fa-
cebook paskyros. Akmenės seniūnija prisijungė prie projekto „Šok 
su visa Lietuva“. 

2015 m. daug renginių vyko ir aktyvaus sporto susibūri-
mo vietose – „Extempe“, „Skate“ parke bei krepšinio aikštelėje. 
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„Extempas“ sporto klube vyko autokrosas „Regio-
no taurei 2015“ laimėti. Net kelis savaitgalius buvo 
organizuojama programa, tuo pačiu ir užimtumas 
jaunimui, skatinama dalyvauti ir mėgėjų rungty-
se, siekiama parodyti įvairius aktyvaus laisvalaikio 
leidimo būdus. „Skate“ parke šią vasarą jaunučius 
ir jaunuolius buvo galima išvysti BMX dviračių, rie-
dlenčių, riedučių varžybose. Krepšinio aikštelėje 
jaunuoliai jėgas išbandė 3x3 varžybose.

Prieš didžiausią Akmenės miesto šventę, sie-
kiant užtikrinti gyventojų ir Seniūnijos svečių sau-
gumą bei patogumą, Akmenės gamtos ir kultūros 
parke naujai pastatyti suolai ir vieta įgarsinimui. 

Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, 3 dienas vyko Akme-
nės miesto šventė, jau įgavusi naują pavidalą – šventė be alko-
holio. Liepos 24–26 dienomis Akmenės gamtos ir kultūros parką 
drebino „Akmeninė naktis“, įvairūs koncertai, varžybos, sportiniai 
pasirodymai ir antrus metus (siekiama, kad taptų tradicija) „Kūls-
veidžio“ varžytuvės. 

Nepamirštas bėgimas aplink Akmenės miestą (juo siekia-
ma skatinti sveiko gyvenimo būdą).

Šiemet miesto šventėje pristatyta ir naujovė – filmas po 
atviru dangumi. Juo susižavėjo ne tik vyresnio amžiaus asmenys, 
bet ir jaunimas. Pirmą kartą šventės metu buvo sveikinami jau-
navedžiai bei asmenys, šventę garbingas 50-ies ir 60-ies bendro 
gyvenimo sukaktis. 

Vasarą vainikavo „Uždarymo šventė“, kurios 
metu savo pasirodymus dovanojo Latvijos kyokus-
hin klubas „Samuraj“, Akmenės rajono sporto klu-
bas „Energija“ ir kiti.

Vasarą renginių netrūko ir užimtumas jauna-
jai Akmenės seniūnijos gyventojų kartai buvo užti-
krintas beveik kiekvieną savaitgalį. Be grandiozinių 
renginių vyko ir „Linksmasis turgadienis“ (tradicinė 
rudens šventė), kiti renginiai Akmenės muziejuje 
bei Akmenės kultūros centre.

Paskutinę metų dieną buvo apdovanoti 
mūsų krašto Aplinkos šventinio apšvietimo apžiū-
ros-konkurso nugalėtojai. Skelbtose trijose kate-
gorijose išrinkti nugalėtojai. Kategorijoje „Privatus 
gyvenamasis namas“ apdovanojimus pelnė E. ir R. 
Gailiai (Liepų g. 14, Padvarėlių k., Akmenės sen.), 
B. ir R. Jakaičiai (Alyvų g. 1, Akmenės II k., Akmenės 
sen.) bei Z. ir J. Švažai (K. Kasakausko g. 33, Akme-
nė). Antroje kategorijoje „Daugiabutis gyvenama-
sis namas“ nugalėtojais pripažinti Žemaitės g. 4 ir 
Sodo g. 7 namai, o kategorijoje „Įmonių, įstaigų ar 
organizacijų pastatas“ gražiausiai pasipuošusiais 

Akmenės seniūnijos pastatas

„Kūlsveidžio“ akimirka

Kinas po atviru dangumi

Bušido rungtynės

 Aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros-konkurso nugalėtojai
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pripažinti Akmenės krašto muziejus, UAB „Avastata“ ir Akmenės seniūnija (džiugu, kad ir vasarą Seniūnija gavo apdo-
vanojimą už gražiausiai tvarkomos įstaigos aplinką). 

Akmenės II kaimo visuomeninė organizacija Akmenupio bendruomenė vienija 132 narius. Jau tradicija 
tapo talkų organizavimas, o 2015 metais talkų buvo net aštuonios. Pavasario talką bendruomenės nariai orga-
nizavo solidariai su akcija „Darom 2015“. Po talkos skanavo ant laužo virtą žirnių košę. Bendruomenės iniciatyva 
kaime prastatyti konteineriai atliekoms rūšiuoti.

 Kovo 11-oji paminėta su senais draugais – Ka-
manų valstybinio rezervato kolektyvu. Skambėjo dai-
nos, Akmenės gimnazijos mokytojos I. Šiurkienės pra-
nešimas, bendrata prie arbatos. 

Akmenupio bendruomenė tapo improvizuotų 
Užgavėnių organizatore, kuriose dalyvavo kitų ben-
druomenių atstovai, NVO, akmeniškiai. 

Bendruomenė šv. Velykoms pasipuošė padary-
dama dekoraciją prie įvažiavimo į kaimą.

2015 metais įgyvendintas projektas „Kelias į 
sveikatą – fizinis ir emocinis bendruomenės narių akty-
vumas“. Aplankytas Anykščių kraštas, įvyko susitikimas 
su natūralių produktų propaguotoja, mūsų kraštiete 
Kristina Šilinskiene.

Bendruomenės narių iniciatyva papuošta eglutė, o gruodžio 27-ąją prie jos užsuko Kalėdų senelis su do-
vanėlėmis mažiesiems. 

Dabikinės bendruomenė 2015 metus pradėjo dalyvavimu bendrose Akmenės seniūnijos Užgavėnėse. 
Bendruomenių pasirodyme laimėjo pirmą vietą. Balandžio mėnesį solidarizavusis su visa Lietuva ši bendruo-
menė dalyvavo akcijoje „Darom 2015“. Bene labiausiai įsiminė dalyvavimas Akmenės miesto šventėje. Iš ryto 
šventiniame bėgime „Akmenės žiedas“  dalyvavo bendruomenės nariai Stasys Doveika, Daiva Pačerinskienė, Asta 
Doveikienė. Paminėtina, kad greičiausias iš  jų buvo Stasys Doveika, kuris bendroje įskaitoje atbėgo ketvirtas. Po 
šventinio bėgimo dalyviai rinkosi prie Stadiono gatvės 11 namo varžytis ir kitose sporto šakose. Šaškių varžybose 
Dabikinės bendruomenei atstovavo Kazys Milerius. 

Šiemet „Kūlsveidžio“ varžybose Dabikinės bendruomenės komanda varžėsi su dar devyniomis. Dabikinės 
komanda, nors ir nepakliuvo į geriausiųjų trejetuką, tačiau galėjo didžiuotis būdami ketvirti. Komandai atstovavo 
Egidijus Pačerinskas, Kastytis ir Gintas Gedaminskiai. 

Rugpjūčio mėnesį vyko popietė „Sveikatos stiprinimas sveikai maitinantis“. Dabikinės bendruomenė rin-
kosi į sveikos gyvensenos renginį, kurį vedė sveikos gyvensenos propaguotojas, kompanijos „Forever Living 
Products“, gaminančios plataus vartojimo produktus, turinčius teigiamą poveikį sveikatai ir gyvenimo kokybei, 
atstovas Vitalijus Gustys. 

Prieš pat rugsėjo 1-ąją vyko etnografinė vakaronė „Senolių skrynią atvėrus“. Jos metu koncertavo folklori-
nis ansamblis „Smiltelė“, vadovė Romena Šimkuvienė, metus vainikavo Kalėdinė bendruomenės vakaronė.

Agluonų kaimo bendruomenei „Zubovų dvaras“ 2015 metais taip pat netrūko švenčių, renginių ir iš-
vykų. Jau pirmosiomis naujųjų metų dienomis mažieji agluoniškiai rinkosi į renginį „Saldainių lietus“. O sausio 13 
d., prisijungiant prie visos Lietuvos, buvo uždegtos žvakelės aukoms atminti. Vasario mėnesį, nepaisant šalto oro, 
vyko šventė „Lekiu paskui roges“. Šventė, skirta Duonos dienai paminėti. Nepamirštas ir pasiruošimas Užgavė-
nėms bei dalyvavimas jose. 

Kovo 11-osios minėjimas

Rudenėlio šventės fragmentas
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Įspūdingiausi renginiai vyko vasarą ir rudeniop. Bendraujant ir bendradarbiaujant su Akmenės rajono vaikų 
globos namais, buvo atidarytas naujas sporto aikštynas. 

Kaimo bendruome-
nė „Padvarėliai“ 2015 m. 
intensyviai rūpinosi ir puo-
selėjo savo kaimo aplinką: 
buvo įrengti nauji gėlynai, 
sutvarkyta aplinka ir patal-
pos, skirtos bendruomenės 
reikmėms.

Pavasarį vyko 3 ben-
druomenės narių susirinki-
mai, kurių metu išrinkta nau-
ja valdyba ir jos pirmininkas. 

Surengta Atvelykio šventė ir šventė bendruomenės mamoms.
Jučių kaimo bendruomenė „Naudvaris“ 2015 metais šventė visas tradicijomis tapusias šventes. Užgavėnės – 

tai žiemos palydėtuvės, jos atšvęstos triukšmingiausiai, linksmiausiai su įvairiais personažais – persirengėliais. Ši 
bendruomenė prisijungė prie Akmenupio bendruomenės improvizuotų Užgavėnių. 

Neliko nepaminėtos ir Joninės – jau tapusios tradicine kaimo švente. 

Kruopių seniūnija. Seniūnė Rasa Statkuvienė.

Demografiniai duomenys.

Metų pabaigoje vyko „Kalėdinis susitikimas su Seneliu“, kurį 
vedė Ventos kultūros namų kolektyvas. Kalėdų Senelis teikė 
dovanas, mažieji dovanojo eilėraštukus ir daineles

Bene didžiausia vaikams šventė buvo mažųjų agluoniškių 
sporto diena
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Akmenės  rajono pakraštyje įsikūrusi Kruopių seniūnija. Jos plotas 12941 ha, iš jų 2860 ha – miškai. Mieste-
lyje veikia pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo skyriumi, ambulatorija, paštas, girininkija, gaisrinė, bažnyčia, 
kultūros namai, biblioteka. Įregistruotos Kruopių, Šapnagių kaimo „Gimtinė“, Spaigių bendruomenės, neįgaliųjų klubas 
„Ugnelė“ ir Carito filialas.   

2015-12-31 duomenimis atvykimą deklaravo 100 asmenų, išvykimą į užsienio šalis – 18.
Faktai ir skaičiai. Išduoti 23 leidimai laidoti. Iš jų 7 leidimai riboto laidojimo kapinėse.
Seniūnijos teritorijoje prižiūrimų žaliųjų teritorijų plotas 15,6 ha. Prižiūrimų šaligatvių plotas 156807 m2.
Įvykdytos priemonės. Kuriant saugią ir draugišką aplinką gyventojams, Pakalniškių ir Spaigių kaimuose įrengti 

autobusų laukimo paviljonai.   
Kruopių seniūnija, siekdama užtikrinti Kruopių dvaro parko lankytojų saugumą ir užkirsti kelią gamtai daromai 

žalai transporto priemonėmis, parke įrengė atitvarą. 
2015 metais buvo tvarkomos seniūnijos gatvės. Įsigyti namų numeriai, kurie išdalinti Kruopių seniūnijos gyven-

tojams. 
Siekiant užtikrinti mokinių saugumą gatvėje, Kruopių miestelyje 2015 m. įrengta iškilioji perėja šalia Kruopių 

pagrindinės mokyklos. Taip pat renovuota Kruopių kultūros namų aikštelė, kurioje vyksta renginiai, koncertai ir mugės. 
Pasitelkiant visuomenei naudingus darbus atliekančius asmenis Kruopių sen. buvo sutvarkyti šaligatviai, parkai, 

vandens telkiniai,  kapinės (15 neveikiančių ir 3 veikiančios), šienaujami ir apželdinami žalieji plotai.
Iš aplinkos apsaugos rėmimo programos skirtų lėšų Kruopių seniūnijoje sutvarkyta užšiukšlinta riboto laidojimo 

kapinių teritorija bei atlikti miestelio centrinės dalies apželdinimo darbai. Taip pat įrengta miestelio komposto dėžė, 
kuri pastatyta seniūnijos sodo teritorijoje.

Kruopių miestelio ūkininkų pagalba buvo atlikti medžių genėjimo darbai Vytauto Didžiojo, Papilės ir Dvaro 
gatvėse.

Seniūnijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. Vasario 7 d. buvo suorganizuotas seniūnijos darbuotojų 
neformalus susirinkimas ir aptartos problemos, su kuriomis susiduria darbuotojai teikdami paslaugas interesantams. 
Susirinkimo metu buvo numatytos priemonės, kurios didina darbo našumą – kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnau-
jinimas. Priemonės buvo įgyvendintos. 

Gruodžio 1–18 dienomis vykdyta anketinė gyventojų apklausa dėl seniūnijos paslaugų kokybės. Atliktos ap-
klausos rezultatai parodė, kad 93 procentai gyventojų liko patenkinti teikiamos informacijos kokybe.

Socialinė veikla. 2015 m. su socialinės rizikos šeimų vaikais dalyvauta projekte „Vaikų svajonės“. Vaikų svajonės 
buvo išpildytos 100 %. Kruopių seniūnija taip pat prisidėjo prie šio projekto. Gruodžio 22 d. suorganizavo adventinį 

renginį „Prie Kūčių stalo“.  Šventę organizuoti padėjo 
Kruopių kultūros namai, Kruopių biblioteka, Kruopių 
parapijos kunigas ir „Caritas“. Šeimos buvo vaišinamos 
tradiciniais  Kūčių patiekalais. Šventėje dalyvavo visos 
šeimos, įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašus. 
Renginį vainikavo Kalėdų Senelis, įteikęs vaikams jų 
išpildytas svajones.

Dalyvaujama projekte „Parama maisto 
produktais III“. Šiais metais maisto produktus gavo 241 
Kruopių seniūnijos gyventojas.

Suorganizuota tradicija tampanti labdaros 
akcija „Padėkime vieni kitiems“. Akcijos metu su-
rinkta drabužių, avalynės, baldų, kurie buvo išdalinti 
skurdžiausiai gyvenantiems asmenims ir šeimoms.

Sutvarkytas socialinis būstas ir pagerintos 
gyvenamos sąlygos šeimai, kuri apgyvendinta būste. 
Taip pat ruošiamasi apgyvendinti dar dvi šeimas.Kūčių vakarienė socialinės rizikos šeimoms
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Svarbiausi įvykiai ir šventės.
Suorganizuota tradicinė Kruopių vasaros šventė. Kruopių seniūnijos tradicinės vasaros šventės metu didelis 

dėmesys skiriamas jaunimo užimtumui per kultūrą ir sportą. Seniūnijos  vasaros šventė rengiama Šv. Onos dieną. 
Renginio pabaigoje taurėmis, medaliais ir prizais apdovanoti varžybų nugalėtojai. 

Savivaldybės apdovanojimą pelnė gražiausios rajone sodybos šeimininkai L. ir A. Šalavėjai, paskatinamasis 
prizas įteiktas Saunorių kaimo gyventojai  G. Meižienei.  

Nuo 2002 metų Kruopių seniūnija kasmet iškiliausius savo 
žmones įrašo į „Aukso raidės“ knygą. Šį kartą  bendruomenės 
sprendimu į šią knygą įrašytos dvi moterys –  dviejų knygų autorė 
Gražina Blinkinienė ir įvairių renginių aktyvi dalyvė, šmaikščių 
epigramų kūrėja, vaikų muzikinių gebėjimų ugdytoja Liuda 
Povilaitytė.

Kruopių seniūnija bendradarbiauja su Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinės 
Zoknių užkarda dėl pasienio ruožo priežiūros. 2015 m. buvo 
sutvarkyta 7 km pasienio ruožo.  Už bendradarbiavimą Kruopių 
seniūnija gavo apdovanojimą. Pasieniečiai  taip pat dalyvavo 
Kruopių vasaros šventėje, kurioje pristatė savo veiklą ir vaišino  
pasienietiška koše.

Kruopių seniūnijoje rūpinamasi ne tik saugia aplinka, bet 
ir bendruomenių užimtumu ir sveiku gyvenimo būdu. Prioritetas  
blaivioms šventėms, t. y. beveik visose šventėse draudžiama 
prekiauti ir vartoti alkoholį. Jau trečią kartą įvyko žaliavalgių 
šventė „Žaliasis Kruopių šeštadienis“, skirta pagerbti kraštietę 
gyduolę ir žaliavalgystės pradininkę Ann Wigmore. Miestelio 
parke buvo dalinamasi sveikos gyvensenos idėjomis ir patirtimi.

Kruopių seniūnijoje taip pat buvo apdovanoti gražiausiai 
pasipuoštę šventinio apšvietimo nugalėtojai. Kategorijoje 
„Įmonių, įstaigų ar organizacijų pastatas”, apdovanotas neįgaliųjų 
klubas „Ugnelė“. Kategorijoje „Privatus gyvenamasis namas su 
aplink esančia teritorija“ apdovanoti V. ir V. Norbutai, D. ir R. 
Norbutai, J. ir Z. Šimkai.

Bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos.
Kruopių seniūnijoje yra įsikūręs neįgaliųjų klubas „Ugnelė“. Gauna labdarą, kurią išdalija nepasiturintiems 

bendruomenės nariams. Bendruomenė „Ugnelė“ dalyvauja seniūnijos ir rajono mastu organizuojamuose renginiuo-
se. Savo projektine veikla mažina neįgaliųjų atskirtį visuomenėje.

Klubas „Ugnelė“ dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų teikimas bendruomenėse“. Šį projektą laimėjo ir gavo 
finansavimą teikti socialines paslaugas atokiuose kaimuose gyvenantiems senjorams ir neįgaliesiems. 

Kruopių bendruomenė 
stengiasi prižiūrėti ir puoselėti 
miestelio aplinką. Taip pat siekia 
perduoti senąsias tradicijas jau-
najai kartai. 2015 m. balandžio 
10 d. Kruopių miestelio centre 
įvyko atvelykio šventė „Vaikų Ve-
lykėlės“.  Ši šventė įsiminė ne vien 
tik gera dalyvių nuotaika, saulėtu 
rytmečiu, bet ir įdomia turininga 
veikla. Vaikai buvo supažindinti 
su kiaušinių marginimo tradi-
cijomis ir Šv. Velykų papročiais. 
Vaikai išsiaiškinę, ką simboli-
zuoja margučių spalvos ir raštai, 
prisimindami senąsias lietuvių 
tradicijas, puošė įstabaus dydžio 
kiaušinį. Kiaušinio muliažą ga-
mino Kruopių bendruomenės 
nariai, puošė mokyklos pradinių 
klasių ir ikimokyklinio skyriaus 
vaikai bei jų mokytojos.

Žaliavalgių šventės atidarymas

Seniūnijos vasaros šventėje dalyvavo pasieniečiai

Vaikų velykėlės
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Pošupių kaime (Joniškio rajonas) vyko penktoji Sūrių 
šventė, kurioje dalyvavo ir Kruopių bendruomenė bei tapo 
nugalėtoja. „Sūrio ir pelės – 2015“ sūrių sūriu išrinkti Kruopių 
bendruomenės pristatyti trys sūriai. Kruopiškė Genutė Apei-
kienė aiškino, kad jų kraštas, kur palaidota žaliavalgystės pra-
dininkė Ana Vigmor, gamina sūrius su sveikatos suteikiančiais 
priedais: melisomis, paprikomis, česnakais, kmynais.

Kruopių bendruomenė dalyvavo Žemės ūkio ministe-
rijoje skelbtame konkurse ir laimėjo projektą verslumo ska-
tinimui – įsigijo ledų gaminimo aparatą. Iš prekybos ledais 
gautas lėšas planuoja skirti miestelio aplinkos gražinimui bei 
visuomeninei veiklai.  

Kruopių bendruomenė kartu su Kruopių seniū-
nija, kaip ir kasmet, dalyvavo akcijoje „Darom 2015“. 

Šapnagių  kaimo bendruomenė „Gimtinė” 
dalyvavo  Akmenės rajono 2015 metų visuomenės 
sveikatos rėmimo programoje. Už projekte gautas lė-
šas  buvo nupirktos sūpynės ir smėlio dėžė. 

Šapnagių kaimo bendruomenė ir biblioteka  
2015 m. suorganizavo renginius ir šventes, kurie su-
buria kaimo gyventojus, skatina kūrybinę ir pažintinę 
veiklą. Bendruomenė tradiciškai organizavo Užgavėnių 
šventę. Persirengėliai žaidė žaidimus, dainavo, kepė 
blynus  ir  sudegino Morę ant laužo. Renginyje taip pat 
dalyvavo Viešosios bibliotekos  direktorė Z. Sinkevičie-
nė bei pavaduotoja D. Taraškevičiūtė. 

Šapnagių kaimo vaikai  susirinko į Velykinį ry-
tmetį. Vaikus pasitiko Velykų bobutė, kuri visus supa-
žindino su kiaušinių marginimo tradicijomis. Šventės 

metu bendruomenės narės kartu su vaikais papuošė didžiulį kiaušinio muliažą, kuris velykiniu laikotarpiu buvo eks-
ponuojamas Šapnagių parke. Bendruomenė taip pat dalyvavo akcijoje „Darom 2015“. 

Spaigių bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Kruopių bendruomene. Todėl noriai prisideda prie tra-
dicinių seniūnijos renginių organizavimo. Taip pat aktyviai dalyvauja Kruopių Šv. Marijos Onos bažnyčios parapijos 
veikloje bei prižiūri bažnyčios teritoriją.

Spaigių bendruomenė 2013 m. per Vietos veiklos grupę laimėjo projektą vaikų žaidimo aikštelei įrengti.  Tęsda-
ma savo darbus, bendruomenė per 2015 metus parašė 
du projektus vaikų žaidimo aikštelės aptvėrimui, krep-
šinio stovo ir futbolo vartų įsigijimui.

Bendruomenė dalyvavo akcijoje „Darom 2015“ 
ir sutvarkė vaikų žaidimo aikštelės teritoriją.

Saugumas. Kruopių seniūnijoje veikia saugios 
bendruomenės kaimynystės grupė. Šiai bendruome-
nės grupei priklauso seniūnijos darbuotojai, keturi po-
licijos rėmėjai, seniūnaitis bei aktyvūs bendruomenės 
nariai. Policijos rėmėjai aktyviai dalyvauja įvairiuose 
masiniuose renginiuose, kartu su apylinkės inspekto-
riumi palaiko viešąją tvarką seniūnijoje. 

2015 m. Kruopių seniūnijoje įvyko susitikimas 
dėl saugios kaimynystės miestelyje kūrimo ir plėtoji-
mo būtinybės. Apylinkės inspektorius kartu su vieti-
niais policijos rėmėjais ir bendruomenės pareigūne 
siekiant užtikrinti turto saugumą, lankėsi Kruopių se-
niūnijos parduotuvėse. Parduotuvių darbuotojai ir savininkai buvo informuoti, kaip pasirinkti tinkamiausias priemo-
nes turto saugumui užtikrinti. Įteikta informacinė medžiaga „Kaip saugoti save ir savo turtą“.

2015 m. Šapnagių bendruomenės pastate du kartus buvo suorganizuoti susitikimai su vietos gyventojais dėl 
neįgalių asmenų integracijos į visuomenę. Renginio metu buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai, susiję su Šapnagių 
kaimo saugios aplinkos ir kaimynystės kūrimu. Kruopių seniūnijoje vyko policijos rėmėjų ir bendruomenės pareigū-
nės susitikimas dėl Policijos rėmėjų nuostatų pasikeitimo. 

Šapnagių bendruomenės įsigytos sūpynės

Šapnagių bendruomenės suorganizuotas užgavėnių renginys

Spaigių bendruomenės nariai yra aktyvūs policijos rėmėjai
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NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENIŪNIJA. Seniūnas Rimvydas Juozapavičius.

Naujosios Akmenės miesto seniūnijos plotas 919,8 ha, iš jų 327 ha užima gyvenamieji kvartalai, 121 ha – gy-
ventojų sodai, 108 ha - miškai.

Mieste yra 46 gatvės, kurių bendras ilgis 38,6 
km. Sodininkų bendrijos gatvių tinklą sudaro  40 ga-
tvių.

Pateikiami aštuonerių metų duomenys apie 
seniūnijos teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių 
ir jų pasiskirstymą pagal lytį. 

Gyventojų skaičiaus pokyčiui  daugiausia 
įtakos turėjo kriziniai 2009 ir  2010   metai,  kuomet 
išvyko atitinkamai 919 ir  585 gyventojai. Galima da-
ryti prielaidą, jog nemaža dalis emigravo į užsienį, 
jaunimas išvyko studijuoti, o absolventai negrįžo į 
gimtąjį miestą. 2009 metais pirmiausia išvyko vyrai 

(622 asmenys),  2010 metais – labiau tarp emigrantų vyravo moterys (333 asmenys). 2011 metų vidinės ir išorinės mi-
gracijos pasekmė – mieste sumažėjo 287 gyventojų skaičius. 2011 metais įsivyravo tarp lyčių tam tikra lygybė: išvyko 
146 vyrai ir 141 moteris. 2012 metai – išskirtiniai, nes statistika skelbia, jog  gyventojų  skaičius Naujosios Akmenės 
mieste padidėjo 54 asmenimis.  

Įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas, asmenys, no-
rintys gauti valstybės paramą, turėjo tikslinti savo gyvenamąją vietą ir ją deklaruoti. Dėl šios priežasties gyventojų 
skaičius seniūnijoje „padidėjo“. 2013–2015 metais pastebima tendencija, jog iš miesto labiau išvyksta moterys negu 
vyrai. Galima daryti prielaidą, jog darbingo amžiaus moterims yra sunkiau susirasti darbą negu vyrams. Nors 2013 me-
tais „kraustymosi“ tempai mažėja, bet  2014 ir 2015 m.  vėl šoktelėjo. Paskutiniai dveji metai identiški, nes  gyventojų 
skaičius mažėjo atitinkamai 163 ir 162 asmenimis. 

Pateikiami aštuonerių metų gimstamumo 
ir mirtingumo rodikliai, kurie byloja liūdną tiesą – 
seniūnijoje žmonių miršta daugiau negu gimsta. 
Ne išimtis  – 2015 metai, kuomet natūralus gy-
ventojų prieaugis yra neigiamas: gimė 108 vaikai, 
o mirė 171 gyventojai. Tai sudaro 48,2 proc. visų 
Akmenės rajone gimusių kūdikių. Gimusių mažų-
jų miestiečių skaičius yra didesnis (4 vaikai), lygi-
nant su 2014 metais ir beveik pavijo optimistinius 
2009–2011 metus. Gyventojų mirtingumas labai 
panašus per pastaruosius  metus, išskyrus  2007 ir 
2014 metų laikotarpius.       

Pagal amžiaus grupes 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis Naujojoje Akmenėje daugiausia gyveno nuo 45 
iki 65 metų amžiaus žmonių – 2858 ir nuo 65 iki 85 metų – 1931. Tenka apgailestauti, kad praėjusiais metais žymiai 
sumažėjo amžiaus grupės nuo 25 iki 45 metų gyventojų ir tai yra pirmas atvejis per paskutinius aštuonerius metus, 
kuomet šio amžiaus grupė užleido 2-ąją vietą „senjorų“ grupei „65-85“.  Jau tapo tradicija, kuomet beveik visose am-
žiaus grupėse buvo daugiau moteriškosios lyties atstovių, išskyrus grupes iki 18 metų, kuriose daugiau vyriškosios 
lyties atstovų. Ypač ryškus skirtumas amžiaus grupėje „nuo 85 metų“, kuomet vyrų priskaičiuojama 2,75 karto mažiau 
negu moterų (2012 metais šis santykis buvo 3,1 karto mažesnis vyrų „nenaudai“). 

Kaip ir ankstesniais metais išlieka ta pati ten-
dencija, kuomet miestą palieka darbo rinkai paklau-
siausių ir  energingiausių grupių atstovai, t. y. nuo 25 
iki 45 metų. Šios amžiaus grupės atstovų mieste su-
mažėjo 2015 metais 107 gyventojais (2011 metais – 
tik 19 asmenų). Tačiau tai „švelnesnė“ situacija negu 
2010 metais, kuomet Naująją Akmenę paliko 145 as-
menys. Kitos amžiaus grupės išliko beveik stabilios. 
Išvada išlieka tokia pati, kaip ir ankstesniais metais: 
Naujosios Akmenės miestą  toliau palieka labiausiai 
profesinę patirtį sukaupę ir energingi asmenys, o 
santykinai didėja pensinio amžiaus gyventojų skai-
čius ir „super senjorų“ grupė (amžius nuo 85 metų) 

per aštuonerius metus ūgtelėjo nuo 130 iki 195 asmenų. 
Mieste 2015 m. gruodžio mėn. duomenimis buvo 772 bedarbiai, o nedarbo lygis sudarė 15,9 proc., t. y. 1,4  

procentiniais punktais didesnis negu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Nedarbo dinamika 2009–2015 metais 
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pateikiama schemoje, kurioje atsispindi „per-
maininga kova“ su nedarbu, kuomet 1-2 pro-
centiniais punktais tai didėja arba mažėja. 

Seniūnijoje dirbo 12 darbuotojų. Iš jų: 
5 savivaldoje, 5 socialiniai darbuotojai, 1 land-
šafto priežiūros specialistas, 1  kapinių prižiū-
rėtojas.

Seniūnija vykdė gyvenamosios vietos 
deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją. Per 2015 metus 922 
gyventojai deklaravo atvykimą į Naujosios Akmenės miesto seniūniją, 205 deklaravo išvykimą, iš jų elektroninių būdu 
prisideklaravo 22 gyventojai, išsideklaravo 29 miesto 
gyventojai, 25 gyventojai įtraukti į gyvenamosios vie-
tos neturinčių asmenų apskaitą. Seniūnijos gyvento-
jams išduoti 1549 dokumentai.

Dėl sumažintų perteklinių dokumentų seniūni-
jos darbuotojai 2015 metais išdavė apie 19 proc. ma-
žiau pažymų lyginant su 2014 metais. 

Paruošti ir išsiųsti 581 raštai įstaigoms. Užre-
gistruoti 389 gauti dokumentai. Atlikti 167 notariniai 
veiksmai. Sudarytos 45 darbo sutartys (viešieji darbai), 
1123 visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartys.

Projektinė veikla
2015 m. baigtas vykdyti Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies su prieigomis kompleksinio sutvarkymo  

projektas, kurio metu įrengtas naujas, modernus apšvietimas, iš kurių 31 vnt. gatvės, 13 vnt.  grindinio ir 8 vnt. parkų 
šviestuvai, sumontuotas šviečiantis fontanas, pasodinti 87 klevai, paklota 10,2 tūkst. kvadratinių metrų bazalto ir gra-
nito trinkelių, įrengtos naujos 77 vietų automobilių parkavimo vietos.

2015 m. Naujosios Akme-
nės mieste tęsiasi  pėsčiųjų ir 
dviračių takų atnaujinimo dar-
bai. 

Nauja danga „pasipuo-
šė“ Taikos,  Vytauto, V. Kudirkos, 
Gedimino gatvių atkarpos. Dėl 
gyventojų saugumo įrengtas 
pėsčiųjų takas ties Respublikos 
g.  daugiabučiu namu Nr. 18. 

2015 metais tęsėsi dau-
giabučių namų renovacijos 
procesas. Nauju rūbu sušvito V. 
Kudirkos g. daugiabučių namai 
Nr. 2, 4, 8, 12, 20, 22 ir Žalgirio g. 
Nr. 13, 15, 26, 27 bei 29. Pradėti 
renovacijos darbai  V. Kudirkos 

g. daugiabučių namų Nr. 1, 3, Taikos g. dau-
giabučio namo  Nr. 4 A, Žalgirio g. daugiabu-
čio namo  Nr. 7 ir Respublikos g. daugiabučio 
namo  Nr. 1.

Visuomenėje sklando visokių nuomo-
nių ir mitų apie renovaciją, jos tikslingumą ir 
reikalingumą, tačiau pasitelkus faktus, skai-
čiai kalba išraiškingai. Štai lentelėje pateikta 
dešimt renovuotų ir taupių namų   išlaidų už 
šildymą vidurkiai 2015 metų spalio–gruo-
džio mėnesiais. Toje pačioje lentelėje atsi-
spindi ir daugiabučiai namai „išlaidūnai“, ku-
rių vidurkiai už šildymą per tą patį laikotarpį 
yra didžiausi. Jų vidurkių santykis – 4,5 karto. 

L. Petravičiaus a. po rekonstrukcijos darbų
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Išlaidų už daugiabučių namų patalpų šildymą 2015 m. spalio– gruodžio mėn. vidurkiai

Eil. Nr. Taupus namas Vidurkis, Eur/m² Eil. Nr. Namas „išlaidūnas“ Vidurkis, Eur/m²

1 V. Kudirkos g. 22 0,21 1 Žalgirio g. 1 2,39

2 Respublikos g. 24 0,24 2 V. Kudirkos g. 16 1,63

3 Ramučių g. 39 0,26 3 Žalgirio g. 25 1,52

4 V. Kudirkos g. 20 0,27 4 Žalgirio g. 5 1,51

5 V. Kudirkos g. 8 0,34 5 Žalgirio g. 3 1,45

6 Ramučių g. 33 0,35 6 Vytauto g. 4 1,43

7 Respublikos  g. 1 0,37 7 Lazdynų Pelėdos g. 11 1,32

8 Žalgirio g. 27 0,39 8 P. Jodėlės g. 1 1,27

9 Žalgirio g. 26 0,41 9 Žalgirio g. 17 1,20

10 V. Kudirkos g. 4 0,43 10 V. Kudirkos g. 10 1,19

Vidurkis 0,33   1,49

Miesto viešojoje erdvėje tarp Respublikos ir Ramu-
čių gatvių gyvenamųjų  daugiabučių namų  formuojama 
poilsio  oazė. Ankstesniais metais įrengus vandens telki-
nius, bėgimo ir pėsčiųjų takus, 2015 metais baigta įrengti 
apšvietimo sistema, susidedanti iš 139 šviestuvų, naminių 
gyvūnų dresavimo aikštelė ir pasodinti įvairių rūšių me-
džiai. 

2015 metais seniūnija toliau tęsė skvero „Vaikų 
pasaulis“ lauko žaidimo įrenginių „arsenalo“ gausinimo 
darbus, įrengiant dar tris žaidimo aikšteles bei pakeičiant 
senus suolus naujais spalvingais.  Mieste atsirado naujos 
žaismingos gėlynų salelės ir akcentai, pasodinti viešoje 

miesto erdvėje 23 me-
deliai, o žiedinė san-
kryža papuošta 248 de-
koratyviniais augalais, 
atnaujinta veja Respu-
blikos g., įrengtos aikš-
telės ir pastatyti nauji 
suolai V. Kudirkos g.  
prie renovuotų daugia-
bučių namų Nr. 20 ir 22, 
suremontuotas pėsčių-
jų takas Respublikos g. 
tarp daugiabučių namų Nr. 6 ir Nr. 7, žiemos metu įrengiama ir prižiūrima ledo čiuožykla.

Įsimintini renginiai. Per 
2015 metus seniūnijoje buvo mi-
nimos ne tik valstybinės šventės, 
bet ir pažymimos atmintinos datos. 
Seniūnijos gyventojai buvo kvies-
ti dalyvauti įvairiuose renginiuose, 
kurie organizuoti kartu su Kultūros 
centru, Ramučių gimnazija, biblio-
teka, muzikos mokykla, darželiais ir 
bažnyčia.

Rugpjūčio 14–16 dieno-
mis vyko prasminga ir  įspūdinga 
Naujosios Akmenės miesto šventė. 
Šventinių renginių pradžia vyko Sti-
pirkių kapinėse, šventinant kryžių 
(autorius tautodailininkas S. Mise-

Respublikos g. daugiabučio namo Nr. 1 renovacijos darbai

Medelių sodinimo akcijos dalyviai

Tautodailininkas Simonas 
Misevičius                  

Romualdas Norvaišas parodos atidaryme
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vičius). Kultūros rūmuose vyko 
R. Norvaišo tapybos paroda. 
Vyko sportinės varžybos, ama-
tų mugė, programa vaikams ir 
tradiciniu dviratininkų  žygis 
rajono įžymiomis ir vaizdingo-
mis vietovėmis; šv. Dvasios At-
siuntimo bažnyčioje – Žolinių 
atlaidai. Prie bažnyčios buvo 
eksponuojami įspūdingo gro-
žio skėčiai-puokštės iš gėlių, 
pievų žolynų ir uogų. Koncerta-
vo rajono meno atlikėjai ir kiti 
kolektyvai.

Kartu su Savivaldybės administracija organizuotas ir gražiausiai  tvarko-
mos aplinkos apžiūra-konkursas ir atrinkta 11 sodybų, kurios tęsia gražias tradi-
cijas ir kasmet puošiasi vis originaliau ir išradingiau. Apžiūrėtos ir įvertintos šios 
gražiausiai tvarkomos sodybos: Inesos ir Egidijaus Meižių (Luokavos g. 1), Juze-
fos Grušienės (Beržyno g.  3), Jolitos ir Sigito Bružų (Algirdo g.  2) , Aušros ir Albi-
no Klimų (Klykolių g. 29), Vitalijos ir Vytauto Puzarų (Žvirbulių g. 3), Valentinos ir 
Kosto Jasučių (Statybininkų g. 31), Vidos ir Vito Stončių (Žalioji g. 23). Gražiau-

siai tvarkomos įstaigos pripažintos: 
lopšelis-darželis „Atžalynas“ (direk-
torė R. Petraitienė), Kultūros rūmai 
(direktorė Edita Statkienė). Gražiau-
siai besitvarkančiu daugiabučiu pri-
pažintas Respublikos g. 24 namas. 

Spalio mėnesį renovuotoje 
centrinėje L. Petravičiaus aikštė-
je šurmuliavo „Rudens kermošius 
2015“. Vyko ūkininkų ir amatininkų 
mugė, kermošius. Susirinkusius da-
lyvius ir žiūrovus džiugino Akme-
nės rajono meno mėgėjų kolektyvų 
pasirodymai, koncertavo Kultūros 
rūmų liaudiškų šokių kolektyvas ir 
liaudiškas muzikos ansamblis ir kiti. Savo išmonę ir sugebėjimus „kiemeliuose“ demonstravo daugybė įstaigų, visuo-
meninių organizacijų ir bendruomenių atstovai.

Gruodžio mėnesį organizuotas ir aplinkos šventinio apšvietimo apžiūra-konkursas. Tai Kalėdų šventės tradi-
cijas, estetiškos, patrauklios ir šventiškos aplinkos kūrimą skatinantis renginys. Šiais metais nugalėtojais pripažinti: 
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (direktorė Birutė Baltutienė), lopšelis-darželis „Atžalynas“ 
(direktorė R. Petraitienė), Inesa ir Egidijus Meižiai (Luokavos g. 1), Andžela ir Jonas Pociai (Statybininkų g. Nr. 6), Berta 
ir Darius Andriuškos (Karpėnų g. 9), Zita ir Gintautas Žilinskai (Vytauto g. 13), Respublikos g. daugiabučio namo pirma 

Dviratininkai pasiruošę žygiui į Kamanų rezervatą

Skėčiai- puokštės iš gėlių, pievų žolynų 
ir uogų

Tarptautinis šachmatų turnyras 

Pagerbti gražiausiai pasipuošusių kalėdiniais akcentais sodybų šeimininkai ir įstai-
gų atstovai

Namo langas lyg šv. Kalėdų atvirukas.                       
Autorė: Inga Suchodimcovienė
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laiptinė (iniciatoriai Ramunė ir Julius Šimkai), Nepriklausomybės al. daugiabutis namas Nr. 14, Emilija ir Pranas Kiudulai 
(Nepriklausomybės al. daugiabutis namas Nr. 2B), Raimondos Mačiuvienės parduotuvė, Audra ir Edmundas Montvilai 
(Klykolių g. 30), Lina ir Igoris Bauer (Karpėnų g. 11), Audronė  ir Adomas Prišmontai (Gedimino g. 34), Jolita ir Sigitas 
Bružai (Algirdo g. 2).

  Atlikus L. Petravičiaus aikštės rekonstrukciją, gimė idėja šią viešą miesto centrinę erdvę papuošti netradiciškai. 
Buvo pagamintas eglės karkasas, kuris apdėtas eglės šakomis ir papuoštas šviečiančiomis girliandomis. Iki kalėdinės 
eglutės įžiebimo Maltos ordino Akmenės skyriaus atstovai organizavo akciją „Maltiečių sriuba“. Kalėdinės eglės įžiebi-
mo metu koncertavo nuotaikingi rajono saviveiklininkai, dangų nušvietė fejerverkai. 

Projektas „Vaikų svajonės“ Savanoriškumas ir geranoriškumas – tai pagrindiniai projekto principai. Naujosios 
Akmenės miesto seniūnijoje buvo išpildytos 84 vaikų svajonės. Šventiniame renginyje dovanėles vaikams įteikė Ka-
lėdų Senelis.  

Seniūnaitijos. Seniūnijoje 5 seniūnaitijos, veiklą  vykdo šie seniūnaičiai: Senamiesčio seniūnaitija – seniūnaitė 
Ramunė Butavičienė, V. Kudirkos – Genovaitė Strazdauskienė, Respublikos – Jolanta Ada Januitienė, Ramučių – Alfri-
das Leliukas, Naujamiesčio – Ramūnas Znutas.

2015 m.  įvyko dvi seniūnaičių sueigos. Sueigose buvo svarstomi miesto biudžeto paskirstymo, gatvių priežiū-
ros ir remonto, aplinkos priežiūros ir tvarkymo, žaidimų aikštelių įrengimo, miesto švenčių organizavimo klausimai. 
Aptarta problematika, susijusi su  gyventojų socialine gerove, socialinės rizikos asmenimis ir šeimomis.

Vietos bendruomenės tarybos veikla. Vietos 
bendruomenių savivaldos 2015 metų programai įgyven-
dinti Naujosios Akmenės miesto seniūnijai skirta 5890 Eur. 
Lėšos panaudotos Naujosios Akmenės miesto ir bendruo-
menės „Berželis“ vasaros šventės renginiams daliniam fi-
nansavimui, lauko treniruoklių, žmonių su negalia patalpų 
remontui, Vaikų gynimo šventei organizuoti, jaunimo ke-
lionei po istorines rajono vietoves. 

Nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės
Akmenės rajono savivaldybėje socialinėje srityje 

veikia 16 nevyriausybinių organizacijų. Organizacijose 
dirbantys savanoriai gerai pažįsta savo bendruomenės 
narius, supranta jų poreikius.

Kalėdinės eglutės iškilmingas įžiebimas 

Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos vei-
klų finansavimas, Lt

13,5 m aukščio eglės karkaso montavimo epizodas        

Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas skvere „Vaikų pasaulis“
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Aktyvią veiklą vykdo ir miesto nevyriausybinės organizacijos, bendrijos. Tai bendrija „Bočiai“ (vadovė Ana Žakie-
nė), aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės rajono filialas ir klubas „Likimas“ (vadovės Janina Paulauskienė), sutrikusio 
intelekto žmonių globos draugija „Akmenės Viltis“ (vadovė Dalė Mažėlienė), Akmenės rajono artrito draugija (vadovė Ona 
Pivorienė),  Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija (vadovė Klavdija Pušinova), 
Telšių vyskupijos Naujosios Akmenės parapijos „Caritas“ (vadovas klebonas Olijandas Jurevičius), sutrikusios psichikos 
žmonių globos draugija (vadovė Lida Stačkauskienė), Alzheimerio klubas „Memora“ (vadovas Albinas Žičkus), diabeto 
klubas „Sadutė“ (vadovė Ieva Balabekovienė),  labdaros ir paramos fondas „Prieblobstis“ filialas vaikų dienos centras „Vaiko 
kelias“ (vadovė Lina Jocienė), Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Akmenės skyrius (vadovė Violeta Karalienė), Akme-
nės krašto Parkinsono bendrija (vadovė Danutė Rudienė). Daugiausia jos teikia socialines paslaugas neįgaliems, senyvo 
amžiaus asmenims. 

Naujosios Akmenės miesto seniūnijos teritorijoje įregistruotos dvi bendruomenės: „Berželis“ (vadovas Česlovas 
Kristinis) ir Naujosios Akmenės miesto bendruomenė (vadovė  Sigutė Norvaišienė).

Bendruomenės „Berželis“ nariai dalyvauja kultūriniuose renginiuose, koncertuoja ne tik miesto bendruome-
nei, bet ir vyksta į kitus rajonus, kasmet Naujosios Akmenės mieste rengia tradicinę vasaros gegužinę gamtoje. 

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė socialinę, kultūrinę veiklą tik pradeda vykdyti. Bendruomenės na-
riai  sukvietė į skverą „Vaikų pasaulis“  miesto vaikus ir jų tėvelius dalyvauti renginyje Vaikų gynimo dienai paminėti. Šven-
tės metu vaikai galėjo nupiešti didžiausią savo svajonę, žaisti lauko žaidimus, sportuoti, dalyvauti sportinėse atrakcijose 
ir estafetėse. 

Naujosios Akmenės miesto bendruomenės kultūriniame ir visuo-
meniniame gyvenime aktyviai dalyvauja Akmenės rajono moterų klubas 
„Akmenietė“. 2015 m. vykdytas projektas „Vietoj recepto į sveikesnį gy-
venimo būdą“. Pakviestas lektorius žolininkas Virgilijaus Skirkevičiaus. Da-
lyvauta akcijoje „Darom“,  renginyje, skirtame Vaikų gynimo dienai, kurta 
puokštė-skėtis Naujosios Akmenės miesto šventei, labdaringose akcijose,  
miesto kermošiaus šventėje. Pastatytas spektaklis miesto vaikams „Septy-
nios snieguolės ir vienas nykštukas“.

Sutrikusio intelekto žmonių globos draugijos „Viltis“ vienija 
15 narių, kuriems paslaugos bendrijoje buvo teikiamos visus metus. 2015 

metais draugija akty-
viai keliavo, bendravo, 
dalyvavo parodose eksponuodami savo pasigamintus rankdarbius. 
„Akmenės Viltis“ tęsia bendradarbiavimą su savo ilgamečiais draugais 
iš Latvijos Respublikos Dobelės miesto neįgaliųjų centru „Solis“, Ventos 
socialinės globos  namų 19 šeimyna,  muzikos mokykla, viešąja ir vaikų 
skyriaus  bibliotekomis. 

Naujosios Akmenės miesto bendrija „Bočiai“ savo veiklą 
vykdo nuo 1991 metų. 2015 metais „Bočių“ bendrijos kolektyvas orga-
nizavo „Bočių“ bendrijos sąskrydį „Širdim jauni“. Koncertinėje progra-
moje dalyvavo apie  500 asmenų saviveiklininkų ir svečių. Įsimintina 
išvyka – koncertas  Mažeikių r. Tirkšlių pušyne Žemaitijos krašto „Bočių“ 
sąskrydyje. Dalyvavo 13 rajonų saviveiklos kolektyvų. Iš viso apie 1000 
dalyvių. Organizuota  išvyka į Vilnių. Aplankyti Valdovų rūmai, Katedra, 
Bernardinų sodas, Seimo rūmai. 

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrijos nariai aktyviai dalyvavo 
miesto šventėse, renginiuose, mugėse, vyko į pažintines ir poilsines keliones, koncertavo, išradingai ir originaliai paminėta 
Tarptautinė neįgaliųjų diena. Dalyvavo „Maisto bankas“ organizuojamose akcijose.

Penktus metus iš eilės vykdomas Vandos Jasevičienės projektas „Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos 
centras „Atjauta“. Vaikams kasdien buvo organizuojamas nemokamas maitinimas, jų individualius poreikius tenkinantis 
laisvalaikis, vykdavo įvairūs užsiėmimai. Vasarą septynioli-
kai  vaikų organizuota jau dvidešimta stovykla Klykoliuo-
se. Ramučių gimnazijos jaunieji maltiečiai septintus metus 
iš eilės Naujojoje Akmenėje organizavo paramos akciją 
„Maltiečių sriuba“ ir ragino aukoti mūsų mieste vargingai 
gyvenantiems, vienišiems ir ligotiems seneliams. 2015 m. 
V. Jasevičienės vykdomas projektas „Maistas ant ratų“ pa-
gelbėjo 8 Naujojoje Akmenėje vargingai gyvenantiems 
seneliams. 

Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos 
(Liuteno) Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriais 
(vad. E. Surmann), jų dėka buvo suteikta materialinė pagal-
ba sunkiai besiverčiantiems Akmenės rajono žmonėms. 

LPS „Bočiai“ Naujosios Akmenės miesto bendrijos 
vadovė Ana Žakienė

Akcija „Maltiečių sriuba“
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NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA. 
Seniūnė Viktorija Malinauskienė.

Seniūnaitijos. Seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas. Antrus metus seniūnaitijų seniūnaičių funkcijas atlieka: 
Alkiškių seniūnaitijoje – I. Levinienė, Kivylių – R. Grinienė, Klykolių – A. Plienienė, Vegerių – A. Raudys, Sablauskių – 
R. Krištopaitienė, Ramučių – V. Mitrofanovas. Seniūnaičiai padėjo seniūnijai spręsti iškilusias problemas, organizuoti 
visuomenei naudingą veiklą, šventes bei renginius, tvarkyti aplinką. Minint Savivaldos dieną seniūnaičiams buvo 
padėkota už jų veiklą, išklausytos jų nuomonės ir pasiūlymai.

Įsimintini renginiai. Įgyvendinant seniūnijos 
parengtą Akmenės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Ak-
tyvaus poilsio skatinimas tradicinėje seniūnijos šventėje 
„Draugystės tiltai 2015“ rugpjūčio 21 d. Menčių paplūdi-
myje surengta tradicinė seniūnijos meno ir sporto šventė 
„Draugystės tiltai 2015“, kurioje dalyvavo visų seniūni-
jos bendruomenių atstovai. Bendruomenių komandos 
varžėsi tinklinio aikštelėje, galynėjosi traukdami virvę, 
individualiai varžytasi smiginio, rankų lenkimo ir kelmo 
metimo rungtyse. Šventėje koncertavo Alkiškių kultūros 
namų dalininkai, vadovaujami E. Narkuvienės. Alkiškiečiai 
susirinkusiuosius vaišino ant laužo virtu troškiniu. Vasaros 
pabaigos dangų nušvietė UAB „Balticana“ dovanotas fejerverkas.

Gražiausiai tvarkomos aplinkos apžiūros-konkurso vertinimo komisijos sprendimu  seniūnijoje 2015 m. gra-
žiausia buvo pripažinta L. ir M. Rezlerių sodyba Kivylių kaime. Šiuolaikiškai įrengtą sodybą puošia ornamentuoti takai, 
gražūs gėlynai, etnografiniai akcentai, pavėsinė, vandens baseinas. Paskatinamuoju prizu apdovanoti Z. ir P. Žaliai 
(Klykolių k.), sukaupę sodyboje daug etnografinių elementų, J. ir R. Vainoriai (Ramučių k.), kurių sodyba išsiskyrė pe-
dantiška tvarka.

Akmenės rajono aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros-konkurso vertinimo komisijos nariai šventiškiausiai 
apšviestų sodybų nugalėtojais pripažino šių sodybų šeimininkus: I. ir M. Mikalauskus (Sablauskių k.), R. ir V. Šiaulius 
(Sablauskių k.), V. ir A. Biliūnus (Ramučių k.), L. ir M. Rezlerius (Kivylių k.), kategorijoje „Įmonės, įstaigos ar organizacijos 
pastatas “ – Klykolių bendruomenės namus.

Nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veikla. Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neį-
galiųjų klubas „Žėrutis“, pirmininkė I. Levinienė.

Šventė „Draugystės tiltai 2015“
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Pagal vykdomą projektą „Neįgaliųjų sveikatinimas“ klubo na-
riai sveikatingumo popietėje klausėsi gydytojos Vidos Pužienės pa-
tarimų. Suorganizuotoje sporto dienoje susirinko šiaurietiško ėjimo 
entuziastai, kuriems padėjo, patarė Menčių gyventojas V. Znutas. Pa-
sportavę ir pasigėrėję rudenine gamta, dalyviai klubo „Žėrutis“ patal-
pose vaišinosi sveikuoliškais patiekalais, lauke virta žuviene. 2015 m. 
klubo nariai aplankė Klaipėdos delfinariumą ir jūros muziejų. 

Vykdydami projektą „Neįgaliųjų socialinės atskirties mažini-
mas“ klubo nariai dalyvavo kasmetinėje neįgaliųjų šventėje „Tau Vil-
niau“, kuriai kiekvienais metais yra ruošiamasi gaminant įvairius rank-
darbius ir suvenyrus. Grįžtant namo aplankytos garsiosios Merkinės 
apylinkės. 

Alkiškių kaimo bendruomenė, pirmininkas V. Juozapavičius. 
Į Atvelykio popietę „Pavasario džiaugsmai“ bendruomenės narius pa-
kvietė kultūros namų mėgėjų meno kolektyvų vadovė E. Narkuvienė. 
Margučių parodėlėje puikavosi kaimo auksarankio J. Meižio bei pui-
kiai kiaušinių marginimo vašku meną išmanančio R. Barzelio margu-
čiai. Visą popietę dalyvius linksmino Alkiškių kultūros namų jaunimo 
grupė „Atžalos“, buvo daug žaidimų, prizų ir siurprizų.

Liepos 10-ąją Alkiškių kultūros namuose vyko vasaros šventė 
„Tieskime tiltus“, kurią organizavo kultūros namų darbuotoja E. Nar-
kuvienė ir bendruomenės pirmininkas V. Juozapavičius. Atminimo 
dovanėlėmis buvo apdovanoti gražiai besitvarkantys aplinką alkiš-
kiečiai: E. Černikevičienė ir A. Vaičekauskas, V. ir P. Vainauskai, D. ir R. 
Kundrotai, keturbučio atstovė E. Šalkauskienė, aktyviai dalyvaujantys 
bendruomenės veikloje L. ir R. Barzeliai. Šventėje koncertavo Užlie-

knės kultūros namų kaimo kapela „Gluosnis“ bei jaunimo estradinis ansamblis „Vakaras“. Palydint senuosius metus 
buvo įžiebta kultūros namų kieme gražiai papuošta bendruomenės eglė.                            

Kaimo bendruomenė „Ramučių užuovėja“, 
pirmininkė E. Kateivienė.  2015 m. bendruomenė už 
aktyvų dalyvavimą „Akmenės rajono vietos veiklos 
grupės ir potencialių vietos projektų vykdytojų akty-
vumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ projekte buvo 
apdovanota padėkos raštu. Didelis bendruomenės na-
rių būrys dalyvavo bendruomenių kultūrinėje šventė-
je-sąskrydyje „Tai mes“. Įgyvendintas projektas „Sveikas 
gyvenimas – ir jaunam, ir senam“. Pasibaigus rudens 
darbams bendruomenės pirmininkė E. Kateivienė pa-
sikalbėti, pabendrauti ir pasilinksminti bendruomenės 
narius pakvietė į tradicinę vakaronę „Praeitis ir dabar-
tis“. Susiėjimą praturtino įdomūs mero patarėjo T. Mar-
tinaičio įspūdžiai apie kelionę ir jaunimo ekspediciją 
„Misija Sibiras“. Kaimo gyvenimo akimirkų vaizdo pro-
jekcijų iš archyvinių nuotraukų bei buvusių renginių 
vaizdo įrašų ir fotografijų parengė V. Norkus. Pagerbti gražias amžiaus sukaktis 2015 m. minėję bendruomenės nariai, 
apdovanoti gražiausių sodybų šeimininkai.

Bendruomenės mažieji džiaugėsi papuošta kalėdine eglute (padovanojo A. Diemontas) ir Kalėdų Senelio do-
vanomis.

Kivylių gyvenvietės bendruomenė, pirmininkė R. Kristinai-
tienė. Bendruomenė įgyvendindama projektą „Sveikos gyvensenos 
žingsniai bendruomenėje“ surengė stalo teniso ir tinklinio turnyrus, 
sportinių žaidimų popietę. Tradiciniame tinklinio turnyre dalyvavo 
Kivylių, Naujosios Akmenės miesto ir Ramučių gimnazijos koman-
dos. Apdovanoti naudingiausi žaidėjai, padėkota ūkininkui A. Ka-
navolui už tinklinio žaidimo puoselėjimą Kivyliuose. Po varžybų da-
lyviai vaišinosi arbata, cepelinais. Vaišes ruošė R. Dukavičienė, L. Žy-
mančienė, R. Grinienė ir J. Grobienė. Kivyliškiai gražino savo kaimo 
aplinką – įrengė gėlyną prie autobusų stotelės.

Kivyliškiai aktyviai dalyvavo organizuojamoje talkoje „Darom 
2015“. Pasiskirstę į 4 būrius rinko šiukšles prie Kivylių tvenkinio pa-
krančių, prie pakelės link Klykolių. 

Belaukiant sniego

Senuosius palydint

Talka „Darom“ Ramučiuose

Žolinė Kivyliuose
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Bendruomenė buvo pakviesta į N. Normantaitės knygos pristatymą, J. Leitaitės ir „Ambrozijos“ koncertus, į 
Šiaulių dramos teatrą. 

Gruodžio 14-tosios vakarą Kivyliuose sužibo Kalėdų eglutė. Prie eglutės susirinkę vaikai ir suaugusieji prisiminė 
savo vaikystės eilėraščius, vaikai dainavo, deklamavo.

Kaimo bendruomenės „Klykolių sodžius“, pirmi-
ninkė A. Plienienė. 2015 m. po kapitalinio remonto atidaryti 
pagražėję bendruomenės namai. Klykolių bendruomenės 
nariai buvo aktyvūs tvarkant bendruomenės namų bei kai-
mo centro aplinką. Sulaukta daug svečių, pravesti kiaušinių 
marginimo mokymai seniūnijos mastu, bendrauta vakaro-
nėje su maltiečiais iš Ramučių gimnazijos ir Vokietijos, pami-
nėta senjorų diena. 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo talkoje 
„Darom 2015“, tvarkė bažnyčios aplinką, prie renovuotų 
bendruomenės namų rinko likusias statybines atliekas, 
šiukšles prie Vadaksties upės. Visus 40 talkininkų žemės 
ūkio bendrovės vadovas V. Šukys pakvietė prie karštų 
žirnių katilo.

Šventėje „Nuveiktų darbų apžvalga“ bendruomenės nariai aptarė nuveiktus darbus, pasveikino gyventojus, 
atšventusius jubiliejines metų sukaktis, pagerbė aktyviausius bendruomenės narius. Šventę vedė R. Vorienė, jai skam-
biomis melodijomis ir dainomis talkino Naujosios Akmenės miesto „Berželio“ kapela, vadovaujama Č. Kristinio. Ben-
druomenė išbandė naują projektorių ir vaizdžiai pademonstravo daugumą nuveiktų darbų.

Menčių kaimo bendruomenė, pirmininkė S. Šimkie-
nė. Menčių kaimo bendruomenė prižiūrėjo Menčių paplūdi-
mį, tvarkėsi savo kaimo aplinką. 

Menčių paplūdimyje vyko tradicinė seniūnijos ben-
druomenių meno ir sporto šventė „Draugystės tiltai“. Menčių 
gyventojai noriai prisidėjo prie šios šventės organizavimo, 
teritorijos paruošimo šventei.      

Palydint senuosius metus pasveikinti Menčių ben-
druomenės didelius ir mažus buvo atvykęs Kalėdų Senelis su 
didžiule svita. Pačią vyriausią Menčių gyventoją Oną Griga-
liūnienę Kalėdų Senelis nuvyko pasveikinti į namus.

Sablauskių kaimo bendruomenei „Žiburys“ pirmi-
ninkė M. Pelenienė. 

Bendruomenės pirmininkė M. Pelenienė, kultūros 
darbuotoja E. Narkuvienė ir bibliotekininkė V. Janušauskienė 
sukvietė sablauskiškius į Atvelykio šventę. Vaikams buvo pri-

Klykoliškės su svečiais

Klykolių jaunimas talkoje

„Draugystės tiltai 215“ Menčiuose

Kalėdų Senelis Menčiuos

Sporto šventė Sablauskiuose
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mintos Velykų tradicijos, organizuojamos įvairios margučių rungtys. Dalyviai klausėsi bendruomenės namų mergaičių 
ansamblio atliekamų dainų. Kol vaikai žaidė žaidimus, mamos margino kiaušinių trafaretus, gražiausiu buvo išrinktas 
V. Kalikaitienės margutis. Vasarą organizuotoje sporto šventėje suaugusieji ir vaikai dalyvavo įvairiose sportinėse var-
žybose, dalyvius linksmino ansamblis „Už kūtės“.

Gruodžio mėnesį Kalėdų Senelis mažuosius vaikučius pakvietė prie eglutės. 

PAPILĖS SENIŪNIJA. Seniūnas Antanas Vaičius. 

Demografinė padėtis

2014 m. 2015 m.
Bedarbių sk. / nedarbingumo lygis proc. 241 13,4 246 14,1
Daugiavaikių šeimų sk. 58 55
Suaugusių asmenų su negalia sk. 289 214
Neįgalių vaikų  sk. 37 24
Soc. rizikos šeimų sk.: 19 18

- jose auga vaikų 59 58
Vienišų pensininkų 20 18
Aptarnaujami vieniši pensininkai namuose 10 11
Nustatyti specialieji poreikiai                32 43
Paramą maisto produktais gavusių žmonių sk. 636 723

Seniūnijos administravimas ir veikla 2015 m.
Seniūnijoje, įskaitant seniūną, dirba 9 darbuotojai: padėjėja, vyresnioji buhalterė, socialinio darbo organizato-

rė, 2 socialinės darbuotojos, teikiančios paslaugas socialinės rizikos šeimoms (1,5 etato), tarnybinių patalpų valytoja 
(0,5 etato), 2 kapinių prižiūrėtojai (1,25 etato), gyventojus aptarnauja Socialinės paramos skyriaus specialistė, priiman-

Sablauskiškiai gieda himną  Šventei pasiruošę
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ti iš gyventojų dokumentus socialinės išmokoms gauti ir Žemės ūkio skyriaus specialistė.
Seniūnijos veikla: atlikta notarinių veiksmų – 103, išduota pažymų gyventojams – 189, surašyta buities tyrimo 

aktų – 159, parašyta raštų įvairioms institucijoms – 206, leidimų laidoti – 64, užregistruota mirčių – 25, ir kt.
2015 m. seniūnijoje nemokamus viešuosius darbus už gaunamas socialines pašalpas kiekvieną mėnesį viduti-

niškai atliko 86 seniūnijos gyventojai. 
Komunalinis ūkis, viešieji dabai
2015 m. iš viešųjų darbų seniūnijoje buvo įdarbinti 33 žmonės. Viešųjų darbų pagalba atlikti darbai:
- nuo pavasario iki rudens tvarkyti, šienauti I ir II piliakalniai, istorinių, kultūros paveldo objektų ir gamtos pa-

minklų teritorijos, 24 neveikiančios kapinės, Apžadų kapeliai, Jurakalnis, pakelės, miestelio žalieji plotai, teritorijos 
aplink stogastulpius, gamtos paminklus; rinktos šiukšlės Ventos ir Virvytės upių pakrantėse; tvarkyti Papilės miestelio 
ir Eglesių parkai, vardinis ąžuolynas;

- klubas „Parama“ įdarbino 4 viešųjų darbų darbininkes socialiniams darbams, kurios teikė nemokamas rūbų 
skalbimo, patalpų valymo ir kitas paslaugas neįgaliesiems ir socialiai remtiniems, vienišiems žmonėms.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veikla
Veiklą tęsė 7 kaimo bendruomenės: Klaišių KB „Klaišių dvaras“, Kairiškių KB, Kalniškių KB, Eglesių KB „Papartis“, 

Daubiškių KB, Draginių KB, Papilės miestelio bendruomenė, veiklaus jaunimo Asociacija „Šiaudinukai“. Taip pat sė-
kmingai veiklą vysto pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“,  neįgaliųjų žmonių klubas „Parama“, neįgaliųjų draugija 
bei seniūnijos Rėmimo fondas. 2015 m. įsikūrė dar viena bendruomenė – Raudonskardžio, jungianti Papilės miestelio 
Raudonskardžio 1-osios ir 2-osios gatvių gyventojus.

Papilės seniūnijos rėmimo fondas, administratorius Antanas Vaičius. 
Fondas tęsė tradiciją ir kvietė rinkti 2014 metų Kilniausio poelgio no-

minantą. Didžiausio visuomenės ir bendruomenės narių palaikymo sulaukė 
Angelės Buinienės ir Jolantos Irnienės kandidatūros, todėl valdyba nusprendė 
nominuoti abi kandidates. Angelė Buinienė,  S. Daukanto gimnazijos nefor-
maliojo ugdymo gėlininkų būrelio vadovė pastebėta  už geranorišką pagal-
bą miestelio bendruomenei, Papilės parapijai, kultūros namams apipavidali-
nant  scenas kultūros namų ir bendruomenės renginiams,  puošiant aplinką, 
tradicinių, valstybinių ir religinių švenčių progoms.  Antrąja laureate valdybos 
sprendimu tapo Jolanta Irnienė. Dėka Jolantos parengtų ir laimėtų projektų 
ne tik Papilės miestelio bendruomenė turi galimybę rengti šventes, keliauti, 
įsigyti būtinų priemonių, kaip partnerius įjungia kitas kaimų bendruomenes, 
senjorų ir neįgaliųjų klubus, sporto entuziastus. Jolanta yra nuolatinė senjorų 
ir neįgaliųjų klubų pagalbininkė rengiant projektus. Abi nominuotos laureatės 
bendruomenės labui dirba be atlygio.

Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų aktyvui organizuota išvy-
ka į Telšių Žemaitės dramos teatrą, Išvykos dalyviai žiūrėjo nuotaikingą Domino teatro  komediją „Bus sunku…”  Fondo 
lėšomis išlaikoma internetinė svetainė www.papile.lt.

Atsižvelgdami į 2014 m. vasario 16-osios paminėjimo Papilėje metu įsteigto komiteto Lietuvos Nepriklausomy-
bės 100-mečiui pasitikti ir jo įamžinimui kvietimą prisidėti idėjomis ir lėšomis prie šios datos įamžinimo, fondo nariai 
platino informaciją ir rinko paramą. Į kvietimą atsiliepė fiziniai asmenys, skyrę 2 proc. nuo sumokėto fizinių asmenų 
pajamų mokesčio. 

Daubiškių kaimo bendruomenė, pirmininkas Romaldas Vaitiekus.
Bendruomenė 2015 metais baigė įrengti vaikų žaidimų aikštelę, pasodino medelių. 
Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšomis (300 Eur) organizavo žygį baidarėmis Ventos upe, kuriame 

dalyvavo 48 bendruomenės nariai.

Pagal Akmenės rajono savivaldybės  sveikatos rėmimo programą „Būk aktyvus bendruomenės narys“ tris šešta-
dienius rinkosi tvarkyti viešąsias bendruomenės erdves, o baigiamuoju akcentu buvo pažintinė kelionė po Anykščius. 

Kilniausiojo poelgio nominacijos laure-
atės (iš kairės)  Angelė Buinienė ir Jolan-
ta Irnienė

Daubiškiečių kelionė Ventos upe ir po Anykščių kraštą
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Draginių kaimo bendruomenė, pirmininkė Lina Ivaškevi-
čienė.

2015 metais bendruomenė kaip projekto partneriai da-
lyvavo Papilės miestelio inicijuoto projekto „Su sportu susijusių 
iniciatyvų ir sveikesnio gyvenimo būdo propagavimas Papilės 
seniūnijoje-3“ veiklose. Įgyvendinant šį projektą dalyvavo ištver-
mės žygyje pėsčiomis po Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-
draustinį. Baigiantis 2015 metams tradiciškai puošė kaimo šven-
tinę eglutę, bendruomenės vakaronėje įvertino praėjusių metų 
rezultatus, aptarė naujas veiklas 2016 metams.

Eglesių kaimo bendruomenė „Papartis“, pirmininkė Ire-
na Rimkienė. Pirmą kartą organizuota Žvejo diena bei dalyvauta 
Užgavėnėse Akmenėje.

Sėkmingai dalyvauta sporto varžybose tarp Papilės seniūnijos bendruomenių (III vieta tinklinio turnyre ir ma-
siškiausios komandos nominacija) bei viktorinoje „Neatrasta Europa“ (I vieta). 

Metų pabaigoje bendruomenės pirmininku išrinktas Martynas Šlimas. Bendruomenės pirmininkė Irena Rimkie-
nė bendruomenei vadovavo nuo 2004 m. 

Kairiškių kaimo bendruomenė, pirmininkė Rita Masiulienė.
Kairiškiečiams po truputį duris atveria renovuotas mokyklos pastatas: jau įsikūrė biblioteka, medicinos punk-

tas, darželio grupė. Vietos gyventojai nekantrauja, kada pilnai veiklą išplėtos Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, 
Trečiojo amžiaus universitetas. 

Kasmet Apžadų kapeliuose švenčiamos Šeštinės. Tai ne tik  religinė iškilmė, bet ir proga susitikti čia seniau gy-
venusiems kairiškiečiams, pasiklausyti gyvos muzikos, pagal senuosius papročius tinkamas laikas pirmajai gegužinei. 
Šeimininkės prisiima didelį rūpestį – visus prisidėjusius prie šventės organizavimo pavaišinti jei ne po šešis „kleckus“, 
tai bent po porą.

Užgavėnes šventė su užmoju: didelis būrys tradicinių  personažų dainavo, žaidė, gydė, būrė, šmaikštavo... Ant 
improvizuotos krosnelės kepė blynai, sudeginta Morė.

Kairiškiečiams rūpi aplinka, kurioje gyvena. Todėl kasmet įsijungia į akciją „Darom“, šią vasarą, dalyvaudami 
„Mes rūšiuojam“ atsikratė senos buitinės technikos. Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšomis įsigijo trime-
rį viešiesiems plotams šienauti.

Gausiai susirinkę kairiškiečiai paminėjo Mindaugo ka-
rūnavimo dieną. Iškilmingam „Tautiškos giesmės“ giedojimui 
rinkosi parke. Šią vasarą parkas tapo populiaria vaikų, jauni-
mo ir suaugusiųjų susibūrimo vieta. Mat čia pastatyti trys tre-
niruokliai, įrengtos sūpynės, suoliukai. Vasarai besibaigiant 
susiorganizuota dar viena vasaros šventė su gyva muzika, 
aktyviausių žmonių pagerbimu, žaidimais.

Aktyvui rūpi sveikatinimo veikla, įtraukianti įvairaus 
amžiaus gyventojus. Atnaujinta tinklinio aikštelė. Įvykdytas  
projektas „Pramogaujame, žaidžiame, kuriame“ pagal Akme-
nės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeni-
nių organizacijų rėmimo programą. Daugiau kaip 30 akty-
viausių bendruomenės narių Balsių stovyklą pasiekė dvira-
čiais. „Balsių slėnyje“  kiekvienas pasirinko trasą pagal savo 
jėgas. Pagal kitą projektą vyko  į Šiaulių IMPULS sporto klubą. 

Šiemet pavyko organizuoti veiklas, kurios sudomintų 
jaunimą. Dalyvavo Papilės seniūnijos rėmimo fondo vykdo-
mo projekto „Europa, kurios nepažįstu“ viktorinoje. O Pyragų 
dienos suėjimas daugiau įtraukė moteris: ragavo įvairiausius 
kepinius, dalijosi receptais.

Bendruomenės aktyvas kartu su Akmenės rajono de-
legacija dalyvavo bendruomenių kultūrinėje šventėje sąs-
krydyje „Tai mes“, kurį  Kėdainių arenoje organizavo „Žinių 
radijas“ kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kaip ir kasmet, kaip ir kitur, gruodžio viduryje kairiš-
kiečiai laukia didžiųjų metų švenčių pradžios – eglės įžiebi-
mo. Susirinko daugybė nykštukų, atėjo Kalėdų Senis, dalyviai 
ragavo vietos šeimininkių keptus meduolius ir bandeles, ki-
tus skanumynus, gėrė karštą arbatą, skambėjo muzika.

Kuo skiriasi miesto ir kaimo renginiai? Mieste dažniau-
siai kažkas kažką rodo, dainuoja, o žiūrovai tik žiūri. Bendruo-

Eglesių komanda bendruomenių viktorinoje „Neat-
rasta Europa“ užėmė I vietą

Kairiškiečiai parke po projekto „Viešųjų erdvių sutvarky-
mas Sablauskių ir Kairiškių kaimuose“ įgyvendinimo

Kairiškiečiai bendruomenių kultūrinėje šventėje „Tai mes“
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menės šventėse dauguma yra dalyviai: prisidėję renginį organizuojant iš  anksčiau arba šventės dieną. Bendruomenė 
gyva, nes į jos veiklą įvairiomis formomis įsijungia daug žmonių. Įsijungia todėl, kad nori bendros veiklos: gražinti 
Kairiškių gyvenvietę, prasmingai poilsiauti. 

Klaišių kaimo bendruomenė „Klaišių dvaras“, pirmininkė Irena Jarutienė.
Pavasaris – bendruomenės aktyviausias laikas. Bendruo-

menės jaunimas ir vaikai sutvarkė bendruomenės viešąsias teri-
torijas.  Tvarkyti aplinką padėjo ūkininkė Bronė Mačiulienė.

Vaikų parengtu vaidinimu, šokiais pasveikintos bendruo-
menės mamos ir močiutės su Mamos diena.

Klaišiškiai kasmet stengiasi suburti komandą seniūnijos 
sporo varžytuvėms. Šiais metais Klaišių komanda pripažinta 
Azartiškiausia komanda.

Kaimo bendruomenėje labiausiai laukiama šventė – Kalė-
dos. Įžiebta eglutė, vaikučius aplankė Kalėdų Senelis su pagalbi-
ninkais Ožkele ir Bobute atvyko nešinas dovanomis. Karnavalas 
„Mūsų Kalėdos“  vyko su vaidinimu, šokiais, dainomis ir žaidi-
mais.            

Papilės miestelio bendruomenė, pirmininkė Dovilė Joniškienė.
Papilės miestelio bendruomenė 2015 metais teikė seniūnijos gyventojams socioedukacines ir sociokultūrines 

paslaugas. 
Veiklai vykdyti bendruomenė teikė paraiškas Akme-

nės rajono savivaldybei, Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijai, Lietuvos kultūros tarybai, Kūno kultūros ir sporto de-
partamentui prie Vyriausybės. Kadangi pateiktos paraiškos 
finansuotos dalinai, kreipėmės į rėmėjus: įmones, privačius 
asmenis. Sulaukę finansavimo ir paramos kartu su projektų 
partneriais Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubu „Parama“, Pa-
pilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubu „Atgaiva“, Papilės 
seniūnija, Draginių kaimo bendruomene, Eglesių kaimo ben-
druomene „Papartis“  įgyvendinome 4 projektus. Projektas 
„MES“, skirtas jaunimo užimtumui didinti, bendruomenišku-
mui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu Papilės seniūnijos 
jaunimas dviračiais nukeliavo į Aucę (Latvijos Respublika), kur 
su vietos jaunimu paminėjo Europos dieną, vykdė kitas pro-
jekte numatytas veiklas.  

Įgyvendintas tęstinis projektas „Su sportu susijusių ini-
ciatyvų ir sveikesnio gyvenimo būdo propagavimas Papilės 
seniūnijoje“. Surengtos tradicinės Papilės seniūnijos bendruo-
menių sporto varžytuvės. Neįgalūs seniūnijos vaikai dalyvavo 
delfinų terapijos seanse, neįgalūs asmenys dalyvavo Judrumo 
dienoje Palangoje, senjorai mankštinosi sporto klube „Impul-
sas“, o patys ištvermingiausieji dalyvavo žygyje pėsčiomis po 
Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį. Tris kartus 
per savaitę bendruomenės sporto salėje vyko stalo teniso 
treniruotės, ėjimai šiaurietiškomis lazdomis. Projekto lėšomis 
organizuotas tradicinis stalo teniso turnyras šviesios atmin-
ties sporto entuziastui Augustinui Janavičiui atminti, įsigyta 
sportinio inventoriaus. Projekto „Papilės seniūnijos vaikų ir 
jaunimo užimtumo didinimas ir bendruomenės stiprinimas“.  
Projekto įgyvendinimo metu Papilės krašto vaikai ir jaunimas 
ieškojo informacijos apie unikalią vietovės istoriją, dalyvavo 
diskusijose apie Juros periodą, slėpiningą dinozaurų gyveni-

mą. Į projekto veiklas aktyviai įsijungė jaunos šeimos, auginančios mažamečius vaikus, neįgalūs asmenys, vyresnio 
amžiaus žmonės. Projekto metu sukurtas fotoalbumas apie Papilės kraštą, sudarytas Papilės krašto augalijos herbariu-
mas, pagaminta papuošalų iš odos, kitų medžiagų, pastatytas spektaklis „Blynai spintoje“ pagal  J. Baltrukonytės knygą. 

Bendradarbiaujant su Papilės seniūnijos rėmimo fondu, įgyvendintas projektas, skirtas tradicinei Papilės mieste-
lio šventei organizuoti: surengtas populiariosios muzikos koncertas, sakralinės muzikos popietė.

Papilės miestelio bendruomenė, klubas „Parama“, bendradarbiaudami su Papilės kultūros namais, organizavo 
Literatūrinį kermošių. 

Artėjant Vėlinėms kartu su S. Daukanto gimnazijos 7-os klasės moksleiviais (auklėtoja Regina Žąsytienė), klubo 
„Parama“ moterimis vykdė socialinę akciją „Uždek atminimo žvakelę“, kurios metu uždegė žvakutes, padėjo puokšteles, 

Bendruomenių sporto varžytuvių estafetėje ant ka-
muolio Laura Lukošiūtė

Dviračių žygio dalyviai prie Latvijos Respublikos sienos

 Spektaklio „Blynai spintoje“ akimirka
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sukurtas jaunųjų gėlininkų (vadovė Angelė Buinienė) ant Papilės kraštui nusipelniusių žmonių ar artimųjų užmirštų 
kapelių.

Palaikydami žurnalo „Sodo spalvos“ iniciatyvą 2015 metus paskelbti „Saulėgrąžų metais“, kvietėme seniūnijos 
gyventojus prisidėti prie šios akcijos: sėti, auginti saulėgrąžas prie namų, viešose erdvėse, jas fotografuoti ir dalyvauti 

fotokonkurse. Interneto naudotojai, iš Papilės krašto svetainėje ir socialiniame tin-
kle Facebook Papilės bendruomenės paskyroje paskelbtų 32 fotografijų pačia gra-
žiausia išrinko 26-uoju numeriu pažymėtą nuotrauką. Jos savininkė Jūratė Šiurku-
vienė apdovanota bendruomenės piniginiu prizu. 

Norėdami visuomenę išsamiau supažindinti su savanoriškos veiklos galimy-
bėmis ir aktyviau įtraukti į bendruomenės veiklą naujus narius, kasmet renkame 
bendruomenės Metų savanorį ir įteikiame nominantui Socialinės tarnystės nomi-
naciją. 

Už kūrybišką darbą su vaikais ir jaunimu, vaikų poilsio stovyklėlių organiza-
vimą 2015 metų nominacija skirta Papilės seniūnijos socialinei darbuotojai, aktyviai 
bendruomenės narei Dovilei Spaičienei.

Pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“, pirmininkė Janina Strigūnienė. 
2015-ieji metai  klubui buvo turiningi veikla: renginiais, pažintinėmis, poilsio, pili-
griminėmis kelionėmis, kūrybinėmis versmėmis.  

Pasitelkę išmonę ir kūrybinius gebėjimus klubo aktyvas surengė Užgavėnes. Šventė visi prie susinešto ir žemai-
tiškais valgiais nukloto stalo.

„Melo dieną“ klubui paminėti padėjo S. Daukanto gimnazijos mokytoja Birutė Vireikienė su savo ugdomais pra-
dinukais, o Atvelykio vakaronei koncertuoti atvyko Mažeikių „Tėviškės namų“ senjorai.

Iki balandžio pabaigos atgaiviečių margučių, megztų, nertų, medžio ir kt. rankdarbių velykinė paroda buvo eks-
ponuojama S. Daukanto muziejuje.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ auklėtiniai senjores, močiutes sveikino su Motinos diena.
Aktyvi ir klubo literačių „Vėlyvių“ kūrybinė veikla. Savo poezijos posmus jos skaitė ne tik klubo renginiuose, 

dalyvavo poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis“ renginyje Šiauliuose, „Rudens poezijos“ popietėje 
Papilės K. Narščiaus bibliotekoje, Akmenės vaikų globos namuose.

Fotokonkurse nugalėjusi nuotrauka ir bendruomenės prizas jos autorei Jūratei Šiurkuvienei

Parodos dalyvės (iš kairės) klubo pirmininkė J. Strigūnienė, 
J. Kyzikienė, A. Z. Silius, Z. Stupurienė

Papilės miestelio bendruomenės 
metų savanorė, Socialinės tarnys-
tės nominantė Dovilė Spaičienė

„Atgaivos“ klubo rankdarbių velykinė paroda S. Daukato mu-
ziejuje
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„Atgaivos“ klubo nariai kasmet daug keliauja. 2015 metais 
aplankytas Rokiškio, Raseinių kraštas, Šiaulių universiteto botani-
kos sodas, Menčių ir Šaltiškių karjerai, aktyviai pailsėjo dalyvaudami 
edukacinėje programoje Šiaulių SPA „Impulse“. Taip pat vyko į pili-
grimines keliones į Meilaičius, Žemaičių kalvariją, Šiluvą. Su maisto 
lauknešėliais aplankė Šiaulių šunų globos namus. 

Klubo nariai surengė Gedulo ir vilties dienos paminėjimą. Kartu su tremtiniais ir jų artimaisiais meldėsi Šv. 
Mišiose bažnyčioje, vėliau rinkosi prie Papilės geležinkelio stoties, kur uždegė žvakutes, klubo ansamblis padainavo 
tremtinių dainų, pasidalino liūdnais prisiminimais. Renginyje dalyvavo ir išgyvenimus papasakojo išeiviai Laima ir Jo-
nas Šalčiai, gyvenantys JAV ir kartkartėmis sugrįžtantys atostogauti į Papilę. 

Spalio pradžioje paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena su menine programa ir Alkiškių kultūros 
namų koncertu. Besibaigiant metams pagerbti tų metaų jubiliatai, o juos be klubo aktyvo dar sveikino Šiaulių „Bran-
dumos“ senjorai. 

Metų renginius vainikavo adventinė draugystės vakaronė „Po vienu skėčiu“, kurioje dalyvavo Papilės kultūros 
namų ansamblis, Sedos literatai, seniūnijos neįgaliųjų klubas „Parama“, bibliotekos darbuotojos, neįgaliųjų draugijos 
atstovai. 

Neįgaliųjų klubas „Parama“, vadovė Irena Lingienė. 
Klubas „Parama“ vykdė tęstinį projektą „Papilės seniūni-

jos neįgaliųjų socialinės izoliacijos mažinimas bendruomenės 
pastangomis“, kurio metu neįgaliesiems, vienišiems senyvo 
amžiaus žmonėms, nepasiturinčioms daugiavaikės šeimoms ir 
socialiai remtiniems asmenims buvo teikiamos skalbimo, dušo, 
pagalbos į namus paslaugos. Buvo parengta vokalinio ansam-
blio koncertinė programa, su kuria atlikėjai sėkmingai pasirodė 
klubo „Dalia“ (Ventoje) organizuotame renginyje.

Projekto partnerio statusu klubas dalyvavo Papilės mies-
telio įgyvendinamo projekto „Su sportu susijusių iniciatyvų ir 
sveikesnio gyvenimo būdo propagavimas Papilės seniūnijo-
je-3“ įgyvendinime. Projekto metu organizuota „Obuolio diena“. 
Rugsėjo mėnesį ne tik klubo nariai, bet ir miestelėnai buvo kvie-
čiami  į Sveikatingumo mėnesio užsiėmimus. Susidomėję šiuo 
pasiūlymu, ėjo šiaurietiškomis lazdomis, šoko, gamino ir ragavo 
sveikuoliškus patiekalus. Vaikai su negalia dalyvavo delfinų te-
rapijos seanse, vyresni – judrumo dienoje pajūryje, keliavo pės-
čiomis po Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį.  

Kartu su miestelio jaunimu klubo nariai dalyvavo socia-
linėje akcijoje „Uždek atminimo žvakelę“, Papilės miestelio ben-
druomenės įgyvendinamame projekte „Papilės seniūnijos vaikų 
ir jaunimo užimtumo didinimas ir bendruomenės stiprinimas“: 
kūrė, keliavo, padėjo organizuoti „Draugo dieną“ bendruome-
nėje, jos metu surengė Blynų šventę.

Klubo „Parama“ veikla 2015 metais suteikė galimybę 
atitrūkti nuo kasdienos rūpesčių, pajusti atgaivą sielai, kūnui, 
palengvino buitį, padėjo pamiršti ligas, suteikė bendravimo 
džiaugsmo.

Atgaiviečiai mini Gedulo ir vilties diena. (Pirmejii iš kairės Laima ir Jo-
nas Šalčiai)

Grupė atgaiviečių prie Agailių koplyčios

Socialinės akcijos „Sveika širdis“ dalyviai

Blynų kepėjos (iš kairės) Birutė Daunienė, Janina 
Šmukštienė, Irena Lingienė
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Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Papilės padalinys, vadovė Elena Vaičiuvienė
Padalinio neįgaliųjų veikla  buvo vykdoma pagal 2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ben-

druomenėje projektą. Projekte dalyvavo 30 neįgaliųjų iš 56 narių. Asmens asistento paslaugomis pasinaudojo 10 ne-
įgaliųjų (vad. Zofija Švažienė). Biosocialinių funkcijų atkūrimo programoje dalyvavo 10 neįgaliųjų (masažuotoja Aistė 
Vainutienė). Neįgaliųjų mėgėjų dramos ratelio užsiėmimuose dalyvavo 10 narių (vad. Dalia Bagdonavičienė). 

2015 m. neįgalieji aktyviai dalyvavo pažintinėse ekskursijose. Aplankė Šiaulius, grožėjosi Šiaulių botanikos sodo 
augmenija, ypač nuostabia rododendrų ekspozicija. Susipažino su šokolado muziejaus istorija. Dramos teatre žiūrėjo 
spektaklį „Trys draugai“. Pabuvojo Biržų krašto lankytinose vietose, Telšiuose, grožėjosi Masčio ežero pakrante, muzie-
jais, katedra. 7 neįgalieji penkias dienas poilsiavo prie jūros Šventojoje. Rugsėjo mėn. kartu su Akmenės ir Sablauskių 
neįgaliaisiais lankėsi Anykščiuose. Apžiūrėjo daugelio vaikystėje lankytas istorines vietas, muziejus, susipažino su dar 
neseniai įkurtu medžių lajų taku, lankėsi Anykščių vyno fabrike.

Seniūnaitijos. Papilės seniūnija yra suskirstyta į 9 seniūnaitijas. Seniūnaičiai informuoja, teikia pasiūlymus se-
niūnui dėl gyvenviečių gatvių apšvietimo, kelių priežiūros, gyventojų saugumo, teritorijų, gyvūnų priežiūros ir kitais 
klausimais. 

Seniūnijos metų įvykiai ir darbai. Papilės seniūni-
jai 2015-ieji metai paliko ir gerų darbų, ir įsimintinų datų. 

Šventiškumo  Vasario 16-osios paminėjimui Papilė-
je suteikė eisena su tautinėmis vėliavomis. Seniūno Anta-
no Vaičiaus sumanymui surengti Vasario 16-osios šventi-
nę eiseną pritarė jaunieji Šauliai ir į atsargą išėję kariškiai 
papilėniškiai: Jonas Mažylis, Alfonsas Daunys, Klemensas 
Paulauskis. Šaulių kuopos jaunimo suneštomis tautinėmis 
vėliavomis pasidabinusi eisena po Šv. Mišių J. Basanavičius 
gatve ėjo iki S. Daukanto paminklo. 

Gegužės 6 d. Lietuvos 100-mečio paminėjimo Pa-
pilėje komiteto narius gydytoją Algirdą Gauronskį, archi-
tektą Šarūną Sabaliauską, Papilės Šv. Juozapo bažnyčios 
kleboną kun. Joną Jucį ir seniūną Antaną Vaičių priėmė 
JE Telšių vyskupas Jonas Boruta. Komiteto nariai pasidali-
no mintimis apie Lietuvos 100-mečio įamžinimą Papilėje, 
J. Basanavičiaus gatvės ir aikštės prie bažnyčios sutvar-
kymą. JE vyskupas Jonas Boruta pritarė, kad sakralaus 
paminklo šiai progai vieta aikštėje prie bažnyčios būtų 
tinkama.

Baigus miestelio vandentvarkos pro-
jektą gyventojai savarankiškai ir padedami 
seniūnijos į savo namus įsivedė vandentiekio 
ir kanalizacijos tinklus ir juos prisijungė prie 
magistralinių tinklų.

Pasitelkus viešųjų darbų darbininkus 
įrengti UAB „Ventos meistrų“ pagaminti  auto-
busų sustojimų paviljonai Papilės miestelyje, 
Biliūniškų, Gumbakių, Eglesių ir Klaišių kai-
muose. 

Baigti Papilės kultūros namų renovaci-
jos darbai, renovuotame Papilės S. Daukanto 
gimnazijos Kairiškių skyriaus pastate įkurtas 
daugiafunkcis centras.

Išsamiau apie Papilės krašto įvykius, 
darbus, pasiekimus ir šventes rasite užsukę į  
svetainę www.papile.lt. 

Šventinė eisena J. Basanavičiaus gatve, Papilės mstl.

Po apsilankymo pas vyskupą, Lietuvos100-mečio paminėji-
mas aptariamas su bendruomenės aktyvu. Iš kairės: architek-
tas Šarūnas Sabaliauskas, kraštietis gydytojas Algirdas Gau-
ronskis, seniūnas Antanas Vaičius 

Nauja žaidimų aikštele džiaugiasi mažieji papilėniškiai
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VENTOS SENIŪNIJA. Seniūnė Genovaitė Mačiuvienė.
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijoje dirba 9 darbuotojai.

Dėl iškylančių naujų socialinių problemų, Ventos seniūnijoje  vis didesnis socialinių paslaugų poreikis socialinės 
rizikos grupėms: asmenims neturintiems pastovios gyvenamos vietos, asmenims turintiems žalingų įpročių, grįžu-
siems iš įkalinimo vietų

Ekonominiu požiūriu per 2015 metus situacija seniūnijoje mažai keitėsi. Turimomis žiniomis šiuo metu seniūni-
joje yra 15 asmenų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos ir neturi gyvenamo būsto. Tarp jų 12 vienišų, darbingo amžiaus 
asmenų, kurių socialiniai ryšiai nutrūkę su šeima ir artimaisiais. Maltos ordino pagalbos dėka 2015 metais buvo maiti-
nami 24 labiausiai nepasiturintys seniūnijos gyventojai karšta sriuba. 

Ventos seniūnijoje yra 24 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 58 vaikai.  
Jau trečius metus iš eilės vykdomas tęstinis projektas „Mes už sportą ir sveiką gyvenseną be smurto ir patyčių“. 

Socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams buvo surengta vienos dienos sveikatingumo išvyka į „Balsių“ poilsio 
bazę,  kurioje dalyvavo 16 vaikų. Tęsiama tradicija daryti vėlinių puokšteles ir jas padėti ant nelankomų kapų. Šiais 
metais vėl į pagalbą vaikams atėjo UAB „Bauskas“ direktorė Nijolė Niciuvienė, kuri pasidalijo patirtimi, kaip reikia pa-
gaminti vėlinių puokšteles. 

Išvyka į Balsių poilsiavietę Vėlinių puokštelių gamyba
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Ventos seniūnijoje šiais metais buvo publikuotos 37 
svajonės. Labai smagu pasidžiaugti, kad visos buvo nupirk-
tos. Kad vaikams būtų smagiau, tarpušvenčiu tarp Kalėdų ir 
Naujųjų Metų vaikus aplankė Kalėdų Senelis su pasakų hero-
jais, kurie ir  įteikė vaikams dovanėles. 

Viešųjų darbų administravimas
S e n i ū n i j o j e 

buvo įdarbinta 34 pa-
stovaus darbo neturin-
tys darbo biržoje įrašyti 
gyventojai. Vasaros 
atostogų metu įdarbin-
ti 4 moksleiviai. 

Kasmet vis daugiau asmenų už menkesnius nusižengimus policijos yra 
nukreipiami į seniūnijas atidirbti nemokamai viešųjų darbų. Ventos seniūnija 
glaudžiai bendradarbiauja su policija. Per 2015 metus Telšių apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato ir Šiaulių apy-
gardos probacijos tarnybos siuntimais nemokamus viešuosius darbus atliko 14 
seniūnijos gyventojų, kurie dirbo 718  valandų  nemokamų viešųjų darbų.

Nuveikti darbai
Ventos mieste įrengti papildomai keli nauji gėlynai, kuriuos nuolat pri-

žiūrėjome, laistėme, ravėjome.   
2015 metais baigta lauko estrados rekonstrukcija įrengiant naujus suolus 

žiūrovams. Taip pat įvyko sporto 
aikštyno atidarymas mieste.       

- Papuošė mūsų miestą 
naujai duris atvėręs gražus šiuo-
laikiškas Ventos regioninio par-
ko lankytojų centras. 

- Ventos mieste pradeda 
įsibėgėti daugiabučių namų re-
novacija, renovuotas Ventos g. 
36 namas ir vykdoma Žemai-
čių g. 45 namo renovacija. 

- Naujai sunumeruoti 
gyvenamieji namai mieste ir 
kaimuose. 

- Įgyvendinus vandentvarkos projektą Ventos mieste, Žerkščių ir Ventos kaimuose žmonės geranoriškai jun-
giasi prie centralizuotos sistemos norėdami saugoti gamtą.

- Vykdant projektą „Linksminuos, sportuoju, savo sveikatą tausoju“, įsigijome 3 lauko treniruoklius. Projektas 
tęsiamas, todėl tikimės papildyti bazę dar keletu treniruoklių.

- Žemaičių g. 31 name laiptinė buvo pritaikyta neįgaliajam įrengiant turėklus. 
- Ventos miesto kapinėse įrengėme vandens gręžinį kapams laistyti, išpjautos pušys Ventos kapinėse.
- Seniūnijoje veikia dvejos kapinės Ventos kaime (Purvių) ir Pašilės kaime (Ventos). Yra dvejos senos kapinaitės 

(Avižlių ir Žerkščių kaimuose), kurias tvarkome ir prižiūrime. 

Kultūrinis gyvenimas

Viešuosius darbus dirbantieji sodina 
gėlynus

Dovanojamos „Vaikų svajonės“

Naujai  atidarytas Ventos regioninio parko lankytojų centras

Naujai atidarytame sporto aikštyne vyko sportinės rungty-
nės jaunimui                              

Gėlių medis       

 Nauji Ventos miesto estrados suolai



117

SeniūnijoS

Aktyviai į seniūnijos kultūrinį gyvenimą įsilieja Ventos kultūros namai, Ventos gimnazija, Ventos neįgaliųjų klu-
bas „Dalia“, Ventos muzikos mokykla, Ventos socialinės globos namai, Ventos biblioteka. 

Vasara su savo spalvinga karieta į Žerkščių kaimą atriedėjo išimtinai reta proga – atvežė 100 metų sukaktį. 
Triženklio skaičiaus sulaukė šio kaimo 
gyventojas Benediktas Borusas. Se-
nolio amžiaus solidus jubiliejus buvo 
tas magnetas, į sodybą sutraukęs sa-
viškius ir svečius. 

2015 m. rugsėjo 26 d. ventiš-
kiai ir svečiai rinkosi į Ventos miesto 
biblioteką ir kultūros namus, kur buvo 
pristatyta knyga ,,Akmenės statybinių 
medžiagų kombinatas mūsų prisimi-
nimuose“ ir  „Saulėlydžiai ir ne tik jie...“

Spalio 30 dieną skambi saksofono muzika pasveikino 
visus atvykusius garbingus svečius, globos namų darbuotojus, 
gyventojų tėvelius į įstaigos septyniasdešimtmečio jubiliejaus 
šventę. 70 metų – tai ilgas laiko tarpas, kurio metu vyko didžiulės 
permainos, bet šių namų misija visus tuos metus išliko nepakitu-
si – rūpintis žmogumi.

Tuoj po lygiadienio, Skaistgiryje susitiko asociacijos „Drau-
gystės pynė“ pirmininkė Genovaitė Mačiuvienė, jos pavaduoto-

jai  Vytautas Norbutas ir Vida Urbonienė ir juos lydėję atstovai iš 
Ventos, Tirkšlių ir Skaistgirio.

Asociacija buvo įkurta 2015 metų vasarį baigiant įgyven-
dinti   tarpteritorinį projektą “Venta, Tirkšliai, Skaistgirys buriasi 

Sausio 13-osios, Vasario 16-osios minėjimai      

Seniūnijoje lankėsi Trys Karaliai Svečiuose pas šimtametį B. Borusą

Knygos „Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisimi-
nimuose“ pristatymas

Danutės Adomauskienės fotografijų paroda

„Draugystės pynės“ susitikimas
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bendrai veiklai“, kurį įgyvendino Šiaurės vakarų Lietuvos, 
Akmenės ir Joniškio vietos veiklos grupės. Įgyvendinus šį 
projektą Tirkšliuose, Ventoje ir Skaistgiryje buvo atnaujin-
tos vasaros estrados, o finale įkurta asociacija jungiant šias 
tris vietoves.

Savivaldos dienos proga Ventos seniūnos kolekty-
vas buvo išvykęs į sociokultūrinę išvyką į Klaipėdos delfi-
nariumą, kuriame stebėjome kvapą gniaužiantį delfinų pa-
sirodymą.

Ventos seniūnijos socialinės paramos teikimo ko-
misija ir seniūnijos darbuotojai besibaigiant 2015 metams 
grožėjosi Renavo dvaru ir klausėsi nuostabaus ansamblio – 
Inmezzo pairodymo. 

Bendruomenių veikla. Ventos seniūnijoje savo vei-
klą plėtoja šešios bendruomenės: Ventos miesto bendruo-
menės centras „Prie Ventos“, Ventos kaimo bendruomenė „Briedis“, Ventos kaimo bendruomenė „Naujikai“, Žerkščių 
kaimo bendruomenė, Paeglesių kaimo bendruomenė ir Purvių kaimo bendruomenė. 

Visos bendruomenės stengiasi aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, į įvairius fondus rašo projektus finan-
savimui gauti.

Purvių kaimo bendruomenė. Daug pastangų ir energijos įdeda  bendruomenės puoselėjimui, aktyvinimui, 
gerbūvio gerinimui Lijana Bulotienė ir Liudvina Byčienė. 

Gavus finansavimą, sutvarkytas bendruomenės žemės skly-
pas, įrengta pavėsinė. Bendruomenės nariai toliau dalyvaus projekti-
nėje veikloje ir svajoja įsirengti lauke tinkančią laikyti sportinę įrangą. 

Paeglesių kaimo bendruomenė 
Pirmininkas Jonas Činka deda didžiules pastangas, kad jų kai-

mas, gyvenamoji vieta kasmet gražėtų. Dabar yra sudarytos sąlygos 
aktyviai bendruomenės kultūrinei ir visuomeninei veiklai. Sutvarky-
tas parkas savo estetine išvaizda pagražino kaimo vietovę ir prisidė-
jo prie gyvenamosios vietos patrauklumo.  Bendruomenės nariams 
ir jaunimui yra sudarytos sąlygos aktyviau dalyvauti veikloje, rengti 
kaimo šventes. Bendruomenės pirmininkas tikisi, kad ši vieta taps 
laisvalaikio užimtumo centru ir pagerės kaimo gyventojų tarpusavio 
santykiai. Graži, sutvarkyta aplinka skatina pasitempti kiekvieną ben-
druomenės narį.

Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“
Neįgaliųjų klubas „DALIA“ savo veiklą pradėjo 2001 m. lapkri-

čio 26 d. Klube yra 360 narių, iš jų: 298 – neįgalieji (25 asmenys neįga-
lūs iš vaikystės), 29 – šeimos nariai, 34 – pensininkai. 

Klubas kasmet vykdo projektus, finansuojamus iš Akmenės ra-
jono sveikatos fondo, Akmenės rajono nevyriausybinių organizacijų 
ir viešųjų įstaigų socialinių projektų rėmimo fondo. 

2015 m. gruodžio 4 d. Ventos neįgaliųjų klube dalia lankėsi bi-
čiuliai iš Norvegijos labdaros organizacijos  „Litauenhjelpen“, kurie at-

vežė kalėdinių dovanėlių ir paramos Ventos se-
niūnijos bendruomenei. Labdaros organizacijai 
vadovauja HANS GERMANN FLATLAND, kuris 
tuo metu šventė savo 75 metų jubiliejų. 

Akimirka iš ekskursijos Renavo dvare

Akimirka iš EBRU terapijos užsiėmimų

Akimirka iš susitikimo su Norvegijos labdaros organizacija  „Litauenhjelpen“ 
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