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Gerbiamieji Akmenės krašto žmonės,

Savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaitos leidinio viršeliuose – įspūdingųjų Akmenės krašto 
karjerų vaizdai. Tai simboliška, nes 2017 metais juos pirmąkart pamatė ir aplankė tūkstančiai smal-
suolių, gyvenančių mūsų rajone, atvykusių iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių ir užsienio. Visus 
šiuos žmones į Akmenės kraštą atviliojo keli išskirtiniai su karjerais susiję renginiai: specialiųjų dvi-
račių ir pėsčiųjų žygiai, automobilių bekelės lenktynės. Atviliojo ir – nustebino, sudomino, apstul-
bino, sužavėjo, pavergė... Nustebino, kad prieš šimtmetį atkurtoje mūsų valstybėje dar yra kampe-
lių, kuriuos verta atrasti. Sudomino, nes karjeruose dirba niekur kitur šalyje neturima gigantiška 
technika. Apstulbino po kojomis gulinčiais žemės gelmių lobiais, skaičiuojančiais milijonus amžių, 
suakmenėjusiomis liekanomis gyvūnų, vaikštinėjusių ir plaukiojusių mūsų civilizacijos priešaušry-
je. Sužavėjo moderniomis Akmenės rajono miestų aikštėmis, sutvarkytomis kitomis viešosiomis 
erdvėmis, sporto ir vaikų žaidimo vietomis, atnaujintais pastatais... Maloniai nuteikė draugiškais, 
pasirengusiais padėti žmonėmis, savo krašto ir Lietuvos patriotais.

Viso šito galime palinkėti Akmenės kraštui ir ateityje. Ir to siekti bendromis jėgomis, kiekvienas 
pagal savo supratimą, darbštumą, talentą, širdies postūmį. Siekti tokių pat įsimintinų renginių ir 
švenčių. Naujų atradimų kasdienybės darbuose ir, regis, įprastoje aplinkoje. Daugiau atvykstančių 
turistų ir sugrįžtančių emigrantų. Investicijų. Ir dar daug ko, ką sumąstysime, numatysime, supla-
nuosime ir padarysime: brandi, pilietiška, aktyvi Akmenės rajono bendruomenė. Kad tokia ben-
druomenė esame, galite įsitikinti, pasidžiaugti ir perskaitę šį leidinį.     

               
    

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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Seniūnija Plotas, km²  Gyventojų sk.  Kelių ilgis, km 
Akmenės 190,5 4036 144,8 
Kruopių 129,4 910 98,3 

Naujosios Akmenės kaimiškoji 240,0 2083 169,8 
Naujosios Akmenės miesto 10,7 8694 40,2 

Papilės 238,0 2874 177,3 
Ventos 35,3 3332 56,0 

•Biudžetinės įstaigos –
•Uždarosios akcinės bendrovės 
–

•Savivaldybės įmonė –
•Viešosios įstaigos –

22245
•

844
•

686,5
• Kelių ilgis, km

30
•Bendruomenės

37
• Seniūnaitijos

5
•

172
•

7
•

7
• Darželiai

Aucė (Latvija) Duobelė Rečyca 

Atstumai iki miestų 

• –
• –
•Klaipėdos –
•Šiaulių –
• –

Didžiausios įmonės

•AB „Akmenės cementas“ 
•UAB „Vaidva“ 
•AB „Naujasis kalcitas“ 
•UAB „Bigso“ 
•UAB „Eternit Baltic“ 

Tarptautinis bendradarbiavimas 
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SAVIVALDYBĖS TARYBA

Savivaldybės tarybos sudėtis 2017-12-31:
1. Vitalijus Mitrofanovas – Savivaldybės meras, Lietuvos socialdemokratų partija

2. Juozas Bučius 13. Birutė Kulvinskienė

3.
Zigmantas Stankus
(nuo 2017-09-14 R. Seniūnienei 
netekus mandato)

14. Jonas Isajevas

15. Vytautas Kenstavičius

4. Andrius Almanis 16. Romualdas Norbutas

5. Albinas Klimas 17. Saulius Momkauskas

6. Jolanta Ada Januitienė 18. Zofija Paulikienė

7. Apolinaras Nicius 19. Vitalija Žakienė

8. Martynas Nicius 20. Jonas Kanavolas

9. Richardas Sudaris 21. Stasys Beržinis

10. Vaidotas Sungaila 22. Julija Juškienė

11. Nijolė Bartkevičienė 23. Pranciškus Zaramba

12. Vaidas Vanagas 24. Jadvyga Dunauskaitė

25. Antanas Lizdenis

Savivaldybės taryboje įregistruotos ir veikia šios frakcijos: 
- Liberalų sąjūdžio frakcija, nariai: A. Almanis, J. A. Januitienė, J. Bučius, A. Klimas, A. Nicius, M. Nicius, 

R. Sudaris,  Z. Stankus, V. Sungaila; vadovas – V. Sungaila.
- Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, nariai: S. Beržinis, J. Juškienė, J. Kanavolas, P. Zaramba; 

vadovas – J. Kanavolas.
- Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, nariai: V. Mitrofanovas, J. Isajevas, B. Kulvinskienė, S. Mom-

kauskas, V. Kenstavičius, R. Norbutas, Z. Paulikienė, V. Žakienė, V. Vanagas, N. Bartkevičienė; vadovas – V. Va-
nagas.

        
              

Turto, šilumos, kainų 
klausimai

60 Komisijų, tarybų 
sudarymas

9

Personalo klausimai 6 Pritarta ataskaitoms 
Patvirtinta planų

50     
7

Projektų klausimai 21 Finansų 23

Informacija apie komitetų veiklą.
Praėjusiais metais veiklą vykdė 5 Savivaldybės tarybos sudaryti komitetai. Pasikeitė dviejų komitetų pir-

mininkai: Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku vietoj R. Sudario išrinktas A. Almanis, Kontrolės 
komiteto pirmininku vietoj R. Seniūnienės išrinktas S. Beržinis.

Eil.
Nr. Komitetas Komiteto pirmininkas

Posėdžių skaičius

Eilinių Pirmininkų 
iniciatyva IŠ VISO

1. Biudžeto, finansų ir vietos ūkio Julija Juškienė 11 3 14

2. Aplinkosaugos ir kaimo plėtros Jadvyga Dunauskaitė 11 3 14

3. Sveikatos ir socialinės apsaugos Zofija Paulikienė 11 - 11

4. Švietimo, kultūros ir sporto Andrius Almanis 11 4 15

5. Kontrolės Stasys Beržinis 4 - 4
Svarstyti buvo pateikta 272 klausimai, informacija – 3 klausimais. 9 klausimai buvo išbraukti iš darbotvarkės 
arba atidėtas jų svarstymas. Palyginimui:

Metai Pateikta projektų Atidėta arba išbraukta Priimta sprendimų

2015 m. 266 6 260

2016 m. 272 7 265

2017 m. 272 10 262

Daugiausia svarstyta ir priimta sprendimų šiais 
klausimais:

Įvyko 11  Savivaldybės tarybos posė-
džių, 2017 m. buvo priimti 262 sprendimai.
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SAVIVALDYBĖS PASIEKIMAI

1. Esame pastebėti, matomi ir žinomi Lietuvoje:
– Nominacija  „Proaktyviausia institucija“ – VšĮ „Versli 

Lietuva“ įteikė Akmenės rajono savivaldybei apdovanojimą 
už bendradarbiavimą dalijantis informacija norintiems pra-
dėti verslą.

– Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje Akmenės r. savivaldybei 
už bendruomeniškumą skirta no-
minacija „Stipri bendruomenė – 
stipri Europa“ teikiant „Auksinę 
krivūlę“.

– Nominacija „Jaunimui drau-
giškiausia savivaldybė“ – įteikė 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija.

2. Geologinis išskirtinumas: „TrenkTuro“ iniciatyva 
suorganizuotas „Karjerų žygis“ – per dieną mus ap-
lankė 3000 žygeivių, iš jų apie 200 iš užsienio valstybių. 
Pamatyti „Marso kanjonai“, esame įvertinti kaip švariau-
sias rajono centras, pasiektas rekordas – „Akmenės ce-
mento“ futbolininkai 45 km ėjo spardydami kamuolį. 

3. Savaitraštis „Veidas“, atlikęs apklausas, paskelbė, 
kad titulą „Metų meras 2017“ laimėjo Akmenės r. sa-
vivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.
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4. Socialinių paslaugų pertvarkos metai – niekada nebuvo 
tiek daug dėmesio šeimai, vaikui, jo gerovei: 

 – sukurtas Paramos šeimai centras, direktorė Violeta Mikš-
tienė ėmėsi iniciatyvos ir turime gerai funkcionuojančią sistemą.

– Socialinių paslaugų namai įgyvendino svajonę – teikia in-
tegralią pagalbą specialių poreikių turintiems gyventojams jų na-
muose.

–  VšĮ Akmenės r. pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo 
teikti Alkiškių, Jučių ir Kivylių medicinos punktų aptarnaujamose 
teritorijose mobilios slaugos paslaugas pagal pacientų poreikį jų 
namuose.

– Savivaldybė priėmė sprendimą – kiekvienam Lietuvos Nepri-
klausomybės 100-mečio metais gimusiam Akmenės rajono pilie-
čiui bus išmokama po 100 Eur.                                     

5. Pirmą kartą per laikotarpį nuo Nepriklausomy-
bės atkūrimo net 11 abiturientų žinios įvertintos 
aukščiausiu lygiu – 100 balų. 

6. Savivaldybė atvira pokyčiams:
 – „Slapto kliento“ tyrimas padėjo nustatyti sil-

pnąsias vietas, imtasi priemonių, kad gyventojai ne-
turėtų priekaištų dėl jų aptarnavimo.

– Įgyvendinamas vieningos valdymo sistemos 
diegimas Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė-
se, viešosiose įstaigose bei uždarosiose bendrovėse.

– Atsiliepiant į gyventojų siūlymą, Akmenė buvo paskelbta „Kalė-
dų sostine 2017“: daugybė renginių, konkursų tema „Kalėdų sostinėje 
– saldžios Kalėdos“, apdovanojimų, prekyba aikštėje, koncertai...

– Pirmą kartą Savivaldybės surengtame prestižiniame padėkos va-
kare pagerbti rajono bendruomenei labiausiai nusipelniusieji. Savival-
dybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasidžiaugė, kad Akmenės krašte 
dirba tūkstančiai žmonių, kuriems verta dėkoti, pagerbti juos. Įteikta 11 
nominacijų: moterų klubui „Akmenietė“, rajono Garbės piliečiui Anicetui 
Lupeikai, automobilių klubo „Extempas“ steigėjams Margaritai ir Vytau-
tui Skabeikiams, rajono centro gyventojams Rimanai ir Jonui Vapsvoms, 
Akmenės miesto Trečiojo amžiaus universiteto rektorei Vilgerminai Ste-
fanijai Stonienei, įmonės „Aras“ autokrano vairuotojui Valentinui Boru-
sevičiui, lietuvių ir ukrainiečių draugystės visuomeninei ambasadorei 
Ingai Švendich, pedagoginio darbo veteranui Steponui Adomavičiui, 
Ventos regioninio parko vyriausiajam kraštotvarkininkui Justui Teišers-
kiui, Mažeikių miškų urėdijai, AB „Akmenės cementas“.

Dovanėlė įteikiant 100 Eur

Meras V. Mitrofanovas, Garbės pilietis 
A. Lupeika, Seimo  narys  V. Ąžuolas

L. Petravičiaus aikštė papuošta kalėdinėmis dekoracijomis



8

1. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė medaliu „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ apdovanojo 
labdaros ir paramos fondo „Prie-
globstis“ steigėją Mindaugą 
Palionį. 

2. Papilės seniūnija – tarp 
geriausiai puoselėjančių etni-
nę kultūrą Žemaičių regio-
ne – II vieta.

3. Apdovanojimo ženklai 
„Už nuopelnus Akmenės rajo-
nui“ įteikti Viešosios bibliote-
kos Vaikų literatūros skyriaus 
vadovei Onai Janionienei už 
nuopelnus 50 metų ugdant 
Akmenės krašto vaikų meilę 
knygai ir spausdintam žodžiui 
ir Latvijos Respublikos Aucės 
savivaldybės merui Gintui Ka-
minskiui už reikšmingą indėlį 
puoselėjant miestų partnerių 
draugystę ir tarptautinį bendra-
darbiavimą.

                                                                                                                                        

APDOVANOjIMAI

Gavus apdovanojimą Trakų pilyje

G. Kaminskis ir meras V. Mitrofanovas     O. Janionienė
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Savivaldybės taryba patvirtino 2017 m. biudžetą – 22  674,0 tūkst. Eur, kuris paskirstytas asignavimų 
valdytojams veiklos programoms (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socia-
linės 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. 

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
Patikslintas 

planas 
metams

Įvykdyta nuo 
metų pradžios

Plano įvykdymas

Procentais tūkst. Eur

1. Pajamų ir pelno mokesčiai 8327,0 8681,9 104,3 354,9

1.1. Gyventojų pajamų mokestis gautas iš VMI 8327,0 8681,9 104,3 354,9

2. Turto mokesčiai 505,0 693,4 137,3 188,4

2.1. Žemės mokestis 113,0 172,7 152,8 59,7

2.2. Paveldimo turto mokestis 2,0 5,1 255,0 3,1

2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 390,0 515,6 132,2 125,6

3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 879,0 809,8 92,1 -69,2

3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 320,0 276,4 86,4 -43,6

3.2. Valstybės rinkliavos 7,0 30,6 437,1 23,6

3.3. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 
vietinė rinkliava 550,0 495,0 90,0 -55,0

3.4. Kitos vietinės rinkliavos 2,0 7,8 390,0 5,8

4. Dotacijos 13623,8 13481,4 99,0 -142,4

4.1. ES finansinės paramos lėšos 594,9 483,1 81,2 -111,8

4.2. Dotacijos iš kitų valdymo lygių (be valstybės 
investicijų programos) 11642,1 11616,4 99,8 -25,7

4.2.1. Mokinio krepšeliui finansuoti 4693,2 4693,1 100,0 -0,1

4.2.2.

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

1613,9 1594,5 98,8 -19,4

4.2.3. Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos 
kompensacija 4217,0 4216,8 100,0 -0,2

4.2.4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 1118,0 1112,0 99,5 -6,0

4.3. Valstybės investicijų programoje 
numatytiems projektams finansuoti 1386,8 1381,9 99,6 -4,9

4.3.1.
Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 
9,  rekonstravimas ir pritaikymas  viešosios 
bibliotekos reikmėms

380,0 380,0 100,0 0,0

4.3.2. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 
pastato  modernizavimas 368,0 368,0 100,0 0,0

4.3.3.
Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ 
šilumos ūkio atnaujinimas

37,0 32,9 88,9 -4,1

4.3.4.
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 
Akmenės kultūros namų pastato, Sodo g. 1, 
Akmenėje, modernizavimas

80,0 80,0 100,0 0,0

4.3.5. Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti ir 
remontuoti 338,6 337,3 99,6 -1,3

4.3.6. Naujosios Akmenės Eibučių g. remontuoti 183,2 183,7 100,3 0,5
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5. Kitos pajamos 956,2 1007,9 105,4 51,7

5.1.
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir 
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens 
telkinius 

75,0 105,2 140,3 30,2

5.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius 12,0 10,2 85,0 -1,8

5.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 140,0 158,1 112,9 18,1

5.4. Pajamos už patalpų nuomą 84,1 69,0 82,0 -15,1

5.5. Pajamos už  atsitiktines paslaugas 42,4 42,6 100,5 0,2

5.6. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės 
apsaugos ir kitose įstaigose 599,7 598,7 99,8 -1,0

5.7. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 2,0 15,9 795,0 13,9

5.8. Kitos neišvardintos pajamos 1,0 8,2 820,0 7,2

6. Materialiojo ir nematerialiojo turto 
realizavimo pajamos 7,7 11,7 151,9 4,0

6.1. Žemė 5,7 5,7 100,0 0,0

6.2. Ilgalaikis materialus turtas 1,0 4,2 420,0 3,2

6.3. Atsargų realizavimo pajamos 1,0 1,8 180,0 0,8

  Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir 
sandoriai (1+2+3+4+5+6) 24298,7 24686,1 101,6 387,4

7. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2727,2 2727,2 100,0 0,0

8. Skolintos lėšos 20,0 20,0 100,0 0,0

  Iš viso pajamų: 27045,9 27433,3 101,4 387,4

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo ataskaita 2017-12-31:
2017 m. Savivaldybės biudžeto metinis išlaidų planas – 27 045,9 tūkst. Eur, įvykdyta 24 110,2  tūkst. Eur arba 

89,2 proc. 

Pagal Finansų ministerijos skelbiamus duo-
menis, Akmenės r. savivaldybė 2017 m. III ke-
tvirtį buvo trečia mažiausiai prasiskolinusių sa-
vivaldybių sąraše. 2018 m. tikslas yra užtikrinti 
tinkamą biudžetinių įstaigų bei vykdomų pro-
jektų finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant 
socialinei sričiai.
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apsaugos ir kitose įstaigose 599,7 598,7 99,8 -1,0 

5.7. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 2,0 15,9 795,0 13,9 
5.8. Kitos neišvardintos pajamos  1,0 8,2 820,0 7,2 
6. Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 7,7 11,7 151,9 4,0 

6.1. Žemė 5,7 5,7 100,0 0,0 
6.2. Ilgalaikis materialus turtas 1,0 4,2 420,0 3,2 
6.3. Atsargų realizavimo pajamos 1,0 1,8 180,0 0,8 
  Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir 

sandoriai (1+2+3+4+5+6) 24298,7 24686,1 101,6 387,4 

7. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2727,2 2727,2 100,0 0,0 
8. Skolintos lėšos 20,0 20,0 100,0 0,0 
  Iš viso pajamų: 27045,9 27433,3 101,4 387,4 

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo ataskaita 2017-12-31: 
2017 m. Savivaldybės biudžeto metinis išlaidų planas – 27 045,9 tūkst. Eur, įvykdyta 24 110,2  
tūkst. Eur arba 89,2 proc. 

 
Pagal Finansų ministerijos skelbiamus duomenis Akmenės r. savivaldybė 2017 m. III ketvirtį buvo trečia 
mažiausiai prasiskolinusių savivaldybių sąraše. 2018 m. tikslas yra užtikrinti tinkamą biudžetinių įstaigų bei 
vykdomų projektų 
finansavimą, ypatingą 
dėmesį skiriant socialinei 
sričiai. 

  

  Gyventojų  pajamų  
mokes?s     Turto  mokesčiai    

Prekių  ir  paslaugų  
mokesčiai   Dotacijos    

Kitos  ir  ilgalaikio  
turto  realizavimo  

pajamos  

2017  m.  planas     8327,0   505,0   879   13623,8   963,9  

2017  m.  įvykdyta     8681,9   693,4   809,8   13481,4   1019,6  
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Savivaldybės  2017  m.  biudžeto  (be  skolintų  ir  apyvartos  lėšų)  pajamų  
įvykdymas  pagal  pajamų  rūšis  (tūkst.  Eur)    

  

Bendros  valstybės  
paslaugos  ,  2240,6  

Gynyba  ,  26,7  
Viešoji  tvarka  ir  
visuomenės  

apsauga  ,  363,9  

Ekonomika  ,  1905,8  

Aplinkos  apsauga  ,  
1299,1  

Būstas  ir  
komunalinis  ūkis  ,  

622,6  

Sveikatos  apsauga  ,  
299,9  

Poilsis,  kultūra  ir  
religija  ,  2201,8  

Švie?mas  ,  10809,3  

Socialinė  apsauga  ,  
4320,5  

Biudžeto  išlaidos  pagal  valstybės  išlaidas  (tūkst.Eur)  
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investiciniai projektai

2017 m. pagal Valstybės investicijų progra-
mą (toliau – VIP) buvo įgyvendinami 5 projek-
tai. Skiriamų VIP lėšų suma nuo 2013 m. augo 
ir 2016 m. siekė 905 tūkst. Eur (vidutiniškai 
129,3 tūkst. Eur vienam projektui), tačiau 2017 
m. VIP lėšų gauta mažiau – 860,9 tūkst. (vidu-
tiniškai 172,2 tūkst. Eur vienam projektui). Įta-
kos turėjo tai, kad Sveikatos apsaugos minis-
terija neskyrė VIP lėšų projektui „VšĮ Naujosios 
Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akme-
nėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ įgyven-
dinti.

Savivaldybė vykdė daugiau nei 45 projek-
tus, kuriems panaudota: 1 322,9 tūkst. Eur Savi-
valdybės biudžeto, 288,4 tūkst. Eur ES ir Valsty-
bės biužeto bei 860,9 tūkst. VIP lėšų. 

2017 m. pateikti 9 projektiniai pasiūlymai ir 
12 paraiškų.

2017 m. vykdyti projektai (trumpinimai: VIP – Valstybės investicijų programa, SB – Savivaldybės biudže-
tas, VB – valstybės biudžetas, ES – Europos Sąjungos lėšos)

Projekto 
pavadinimas

Panaudota lėšų per 2017 m. 
tūkst. Eur Nuotrauka Pastabos

VIP SB VB ES

Naujosios 
Akmenės  
Ramučių 
gimnazijos 
pastato Naujojoje 
Akmenėje, 
Ramučių g. 5, 
modernizavimas

368,0 2,2 0 0 Ramučių 
gimnazijos 
sutvarkytos 
patalpos

Akmenės rajono 
savivaldybės 
administracinio 
pastato 
modernizavimas

0 52,4 16,6 0 Atnaujintas 
Savivaldybės 
pastatas

VšĮ  Naujosios 
Akmenės 
ligoninės pastatų 
Naujojoje 
Akmenėje, 
Žemaitijos g. 6, 
rekonstravimas

0 17,2 0 0 Ligoninės 
modernizavimo 
darbai

 

ES+VB
12%

SB
53%

VIP
35%

Projektų lėšų paskirstymas pagal finansavimo 
šaltinius 2017 m., proc.
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Pastato Naujojoje 
Akmenėje, V. Kudir-
kos g. 9, rekonstra-
vimas ir pritaikymas 
Akmenės rajono  
savivaldybės vie-
šosios bibliotekos 
reikmėms

380,0 313,0 0 249,2 Rekonstruotas 
pastatas 
bibliotekos 
reikmėms

Akmenės rajono 
savivaldybės 
kultūros centro 
Akmenės 
kultūros namų 
pastato Sodo 
g. 1, Akmenėje, 
modernizavimas

80,0 11,3 0 0 Akmenės 
kultūros namai 
modernizavimo 
metu

Akmenės rajono 
Akmenės vaikų 
lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ 
pastato 
atnaujinimas 
ir teritorijos 
sutvarkymas

0 52,1 0 0 Sutvarkytas 
„Gintarėlio“ 
pastatas ir jo 
teritorija

Naujosios Akme-
nės vaikų lopše-
lio-darželio „At-
žalynas“ pastato 
apšiltinimas

0 128,4 0 0 Atnaujinamas 
„Atžalyno“ 
pastatas

Papilės Simono 
Daukanto gimna-
zijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus 
„Kregždutė“ pasta-
to adresu: Ventos 
g. 15, Papilės mstl., 
Akmenės r., mo-
dernizavimas

32,9 57,5 0 0 „Kregždutės“ 
modernizavimo 
darbai

VšĮ Ventos 
ambulatorijos 
pastato 
atnaujinimas

0 31,9 0 0 VšĮ Ventos 
ambulatorijos 
atnaujintas 
pastatas

Papilės seniūnijos 
pastato 
atnaujinimas

0 37,1 0 0 Atnaujintas 
Papilės seniūnijos 
pastatas
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Pirties pastato 
Ventoje, 
Ventos g. 3A, 
rekonstravimas

0 19,2 0 0 Ventos pirties 
rekonstukcijos 
darbai

Didinti būsto 
prieinamumą 
pažeidžiamoms 
gyventojų 
grupėms 
Akmenės rajono 
savivaldybėje

0 31,3 0 14,8 Įsigytas butas 
socialiniam 
būstui

Naujosios Akme-
nės miesto teritori-
jos tarp Ramučių ir 
Respublikos dau-
giabučių gyvena-
mųjų namų kvar-
talų apželdinimas 
ir sutvarkymas

0 160,9 0 0 Įrengtas   
aikštynas

Akmenės 
rajono vietovių 
kraštovaizdžio 
tvarkymas

0 12,7 0 2,1 Planuojama 
tvarkyti Menčių 
tvenkinio prieigų 
teritorija

Respublikos g. 
atkarpos Naujojo-
je Akmenėje kom-
pleksinis sutvar-
kymas, įrengiant 
eismo saugumo 
priemones

0 11,8 0 0 Respublikos g., 
kurioje 
planuojama 
įrengti žiedinę 
sankryžą

Vaikų ir jaunimo 
neformalaus 
ugdymo 
galimybių 
plėtojimas  
Akmenės rajono 
savivaldybėje

0 12,9 0 0 Ventos muzikos 
mokyklos 
tvarkomas 
pastatas

Kiti projektai 0 371,0 0,5 5,1

Iš viso 860,9 1322,9 17,1 271,3
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savivaldybės ekonomika ir verslas

VERSLAS, LICENCIjOS, DARBO RINKA 

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 
(toliau – VMI) duomenimis, 2017 m. pabaigoje mokesčių 
mokėtojų registre įregistruoti 856 juridiniai vnt. Tarp jų 3 
akcinės bendrovės, 171 asociacija, 315 individualių įmo-
nių, 28 mažosios bendrijos, 288 uždarosios akcinės ben-
drovės ir 28 viešosios įstaigos. 2017 m. rajone įregistruo-
ta 30 ir išregistruota 15 juridinių asmenų, likviduojami 6. 

Didžiausi darbdaviai 2017 m. rajone: 

Ventos mieste buvęs policijos postas prikeltas naujam 
gyvenimui. A. Mikelskis šį pastatą pakeitė iš esmės –  da-
bar jame teikiamos automobilių serviso ir plovimo pa-
slaugos.

Licencijos. Sustabdytos 5 ir panaikintos 4 prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos; išduota 14 vienkar-
tinių licencijų verstis prekyba alumi, jo mišiniais, sidru švenčių ir renginių metu; 2 leidimai UAB Naujosios 
Akmenės autobusų parkui vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, 1 taksi leidimas. 

2017 m. Akmenės rajone verslo liudijimus pagal rūšis įsigijo 484 gyventojai. Mažiau išduota verslo liudi-
jimų prekybai ne maisto produktais. Verslo liudijimai išimti 7 naujoms veikloms: 

1. Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas.
2. Elektros variklių ir pan., žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas. 
3. Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas. 
4. Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų, gaminių bei dirbinių gamyba. 
5. Vertimo veikla (ir spausdinimas).
6. Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurna-

listinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą).
7. Langų valymas. 

Po rekonstrukcijos

Prieš

 

68
447
132
110

120
79

128
79

36
42

68
445
130
103

178
73

128
41

38
46

AB ,,Kalcitas"
AB "Akmenės cementas"

Papilės ŽŪB
AB "Naujasis kalcitas"

UAB "Eternit Baltic"
UAB "Medis ir betonas"

UAB "Vaidva"
UAB "Avastatos grupė"

UAB "Ekolignum"
Kraujučio įmonė "Aras"

Darbuotojų skaičius 2016

2016 2017
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Moksleivių įdarbinimas vasaros atostogų metu finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto, tai viena iš prie-
monių didinti jaunimo ir moksleivių užimtumą vasaros atostogų metu. 

Eil. 
Nr. Įstaigos

2015 m. 2016 m. 2017 m.

po-
rei-
kis, 
vnt.

fak-
tiškai 
įdar-

binta, 
vnt.

skirta 
lėšų, 
tūks. 
Eur.

po-
rei-
kis, 
vnt.

fak-
tiškai 
įdar-

binta, 
vnt

skirta 
lėšų, 

tūkst. 
Eur

po-
rei-
kis, 
vnt

fak-
tiškai 
įdar-

binta, 
vnt

skirta 
lėšų, 

tūkst. 
Eur

1 Ventos gimnazija 2 2 1,8 3 3 2,0 3 5 3,3

2 Ramučių gimnazija 2 3 1,8 4 4 2,0 2 3 2,2

3 Akmenės gimnazija 2 4 1,8 9 4 2,1 4 8 4,5

4 „Saulėtekio“ progimnazija 2 3 1,8 2 2 2,0      

5 Papilės Simono Daukanto 
gimnazija       1 2 1,0      

6 Kruopių pagrindinė mokykla 2 3 1,8 8 4 2,0 1 1 1,1

7 Paramos šeimai centras       6 3 2,0      

8 Jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centras             2 5 2,2

  Iš viso 10 15 9 33 22 13,1 12 22 13,3
                                                                           
Bedarbių skaičiaus pokytis Akmenės rajone 2010–2017 m.

Darbo rinka. Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės sky-
riaus duomenimis, 2017 m. užregistruotos 1344 laisvos darbo 
vietos, įdarbinti 1638 darbo ieškantys asmenys, iš jų – 409 termi-
nuotam darbui. Sumažėjo ilgą laiką (virš metų) nedirbusių darbo 
ieškančiųjų. Daugiau nei 200 asmenų (iš jų – 86 jaunuoliai iki 29 
metų) įgijo profesiją. 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 560 be-
darbių. 2017 m. Savivaldybei bendradarbiaujant su Darbo birža 
per metų pirmą pusmetį buvo numatyta įdarbinti 60 darbo ieškan-
čių asmenų ir panaudoti 39,26 tūkst. Eur darbo biržos, 29,00 tūkst. 
Eur Savivaldybės biudžeto lėšų – įdarbintas 71 asmuo. Po 2017-07-

01 į Užimtumo didinimo programą buvo numatyta įtraukti 26 darbo ieškančius asmenis – įdarbinti 47. 
Rajono įmonės dalyvavo Darbo biržos organizuojamuose vietinio užimtumo iniciatyvų projektuose: 

UAB „Vaidva“ įgyvendindama projektą „Mechaninio skyriaus metalo apdirbimo grupės įsteigimas“ įsteigė 4 
naujas darbo vietas: 2 šaltkalviai, 1 mobilaus serviso tekintojas ir 1 tekintojas. Įmonei skirta 33,17 tūkst. Eur 
užimtumo fondo paramos, 1 įsteigtai darbo vietai teko vidut. po 8,3 tūkst. Eur.

2017 m. įsteigtos 2 naujos darbo vietos: autobuso vairuotojo darbo vieta įdarbinant neįgalų asmenį, iš 
Užimtumo fondo panaudota 14,00 tūkst. Eur; jaunuolis iki 29 m. amžiaus įsteigė sau kalvio darbo vietą – iš 
darbo biržos Užimtumo fondo lėšų skirta 13,92 tūkst. Eur. 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio priskaičiuota 104,3 tūkst. Eur (surinkta 103,1 tūkst. Eur, t. y. 12,0 
tūkst. Eur daugiau, negu 2016 m.), iš jų iš gyventojų – 49,1 tūkst. Eur, juridinių vienetų – 55,2 tūkst. Eur, lyginant 
su 2016 m., priskaičiuota 13,2 tūkst. Eur daugiau – kasmet kyla valstybinės žemės rinkos kaina.

2017 m. Savivaldybės tarybos sprendimu suteikta 8,0 tūkst. Eur lengvata valstybinės žemės nuomos mo-
kesčio mokėtojams (praėjusiais metais lengvatų pritaikyta 7,0 tūkst. Eur). 

Savivaldybės taryba 2017-11-30 sprendimu Nr.T-214 priėmė papildomą lengvatą 2017 m. deklaravusiems 
žemės ūkio pasėlius už žemės sklypus, esančius Akmenės r. savivaldybėje. Tai aktualu 900 žemės savininkų, 
kuriems 2018 m. bus grąžinti 33,0 tūkst. Eur. 

2017-12-31 žemės nuomos mokesčio bendrąją nepriemoką sudarė 31,9 tūkst. Eur, iš jų gyventojų – 24,6 
tūkst. Eur, juridinių asmenų – 7,3 tūkst. Eur; bendroji nepriemoka, lyginant su 2016 m., padidėjo 1,1 tūkst. Eur. 
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SAVIVALDYBĖS BŪSTAI 

Savivaldybei nuosavybės teise priklauso 357 
būstai (gyvenamieji namai, butai), iš jų Naujojo-
je Akmenėje – 220, Akmenės seniūnijoje – 66, 
Ventos seniūnijoje – 18, Papilės – 18, Kruopių – 
14, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijo-
se – 21. 

Asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio 
būsto nuomą, sąrašuose įrašyti 100 asmenų (šei-
mų), jose 186 šeimos nariai, iš jų – 71 nepilna-
mečiai vaikai. Jaunų šeimų sąraše įrašyta 14 šeimų, šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąraše 
– 6 šeimos, neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalių asmenų, sąraše – 18 asmenų ir šeimų, bendra-
jame sąraše – 61 asmuo ir šeimos, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų page-
rinimą, sąraše – 1 šeima. Sąrašuose įrašytų asmenų skaičius, palyginus su 2016-12-31, sumažėjo 16 asmenų 
arba 16 proc. Per metus į sąrašus socialinio būsto nuomai įrašyti 49 asmenys ar šeimos, o iš sąrašų išbraukti 
65, iš kurių 30 – išnuomotas socialinis būstas, 5 išbraukti asmenų prašymu, 27 – pasibaigus kalendoriniams 
metams, asmenys nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka turto deklaracijų, kiti – išvykus iš rajono gyventi 
kitur ar asmeniui mirus. 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų sąrašai paskelbti interneto svetainėje adresu http://
www.regia.lt/map/akmenes_r (pasirenkant laukelius: Savivaldybės veikla, Būsto fondas).

Nutrauktos 26 būstų nuomos sutartys, sudaryta ar pratęsta 140, išnuomoti 36 Savivaldybei nuosavybės 
teise priklausantys butai. Daugiausia jų – 26 Naujojoje Akmenėje, 10 – Akmenės seniūnijoje. Savivaldybės 
socialinio būsto skyrimo ir jo priežiūros komisija nusprendė remontuoti 61 butą, 2 butai pritaikyti žmonėms 
su judėjimo negalia, nupirkta 10 socialinių būstų.

DAUGIABUČIAI GYVENAMIEjI NAMAI
      
Savivaldybėje yra 328 daugiabučiai gyvenamieji namai.
Nuo 2014-01-01 iki 2019-06-30 penkerių metų laikotarpiui 197 daugiabučių namų administratoriumi pa-

skirtas VšĮ „Akmenės būstas“. Jo administruojamų namų sąrašai paskelbti interneto svetainėje adresu http://
www.regia.lt/map/akmenes_r (pasirenkant laukelius: Savivaldybės veikla, Daugiabučių namų valdymas).  

Informaciją apie daugiabučių namų renovaciją gyventojai gali rasti Savivaldybės interneto svetainėje 
skiltyje Būstas>Daugiabučių atnaujinimas>. 

Iš 48 rajone veikiančių daugiabučių namų 
savininkų bendrijų Naujojoje Akmenėje yra 30, 
Akmenėje – 11, Ventoje – 1, Papilėje – 5 ir Dabi-
kinės kaime – 1. 

Savivaldybės taryba 2015-06-25 sprendimu 
Nr. T-153 patvirtino Daugiabučių gyvenamųjų 
namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos da-
lyvių rėmimo programą, kurios tikslas – atnaujin-
ti ir modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius 
namus ir jų inžinerinę techninę įrangą. 2017 m. 
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šia parama pasinaudojo 2 daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, kurių kiekvienai buvo skirta po 1,5 
tūkst. Eur paramos. 

Naujausią informaciją apie daugiabučių namų modernizavimą galima rasti svetainėje www.atnau-
jinkbusta.lt, kur pateikiama ne tik teisinė daugiabučių modernizavimo bazė, tačiau ir naujienos apie mo-
dernizavimo situacijos kaitą šalyje. 

Daug interaktyvios informacijos yra svetainėje www.renovacija.am.lt – pateikiama informacija apie in-
vesticijų planus, jų suderinimą su gyventojais ir kt.

Nemodernizuotas – V. Kudirkos g. 24,                  
Naujoji Akmenė                     Modernizuotas – V. Kudirkos g. 22, Naujoji Akmenė

Nemodernizuotas – Ramučių g. 12, Naujoji Akmenė     Modernizuotas – Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė

Nemodernizuotas Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė            Modernizuotas Bausko g. 1, Venta 

50 m2 butas, už šildymą vidut. ~ 40 Eur/mėn. 50 m2 butas, už šildymą vidut. ~ 16 Eur/mėn.  

50 m2 butas, už šildymą vidut. ~ 43 Eur/mėn.    50 m2 butas, už šildymą vidut.  ~ 10 Eur/mėn.

40 m2 butas, už šildymą vidut. ~ 84 Eur/mėn.  40 m2 butas, už šildymą vidut.  ~ 47 Eur/mėn.
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2017 m. 23 daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas buvo 
nutrauktas. Pagrindinės priežastys: gyventojų nepritarimas investicijų planui (13 daugiabučių) ir negautas 
projekto finansavimas dėl gyventojų įsiskolinimų už komunalines paslaugas (10 daugiabučių).

Įvykdytas šių 5 daugiabučių namų atnaujinimas ir atiduota Valstybinei statybos komisijai vertinti: Ramu-
čių g. 2, Naujojoje Akmenėje, Bausko g. 1 ir  8, Ventoje; Stadiono g. 5, 16, Puškino g. 38, Akmenėje. Iš jų – 3 
daugiabučiams pavyko užbaigti statybos darbus 2017 m., likusiems 13-ai statybos darbai persikėlė į 2018 m. 

Daugiabučių namų modernizavimo* situacija Akmenės rajone 
Eil. 
Nr. Daugiabučio padėtis Naujoji 

Akmenė Akmenė Venta Papilė Iš viso

1 Nutrauktas projekto įgyvendinimas, vnt. 9 0 13 1 23

2 Negautas finansavimas modernizavimui, vnt. 6 1 1 0 8

3 Nenupirkti rangos darbai, vnt. 2 1 0 0 3

4 Modernizuojami daugiabučiai, vnt. 2 8 3 0 13

5 Modernizuoti daugiabučiai, vnt. 12 9 2 0 23

Iš viso 31 19 19 1 -
*Šaltinis  – VšĮ „Akmenės būstas“ duomenys 

Viena didžiausių ir seniausių 
problemų, užkertanti kelią eko-
nomiškam šilumos energijos var-
tojimui, išlieka nesprendžiama – 
prasta daugiabučių gyvenamųjų 
namų kokybė, lemianti žymiai 
didesnes gyventojų išlaidas ši-
lumos energijai. Senos statybos 
daugiabučių namų gyventojai už 
šilumą yra priversti mokėti 2–3, o 
kai kur net iki 9 kartų daugiau nei 
modernizuotuose ar naujuose, 
šilumą taupančiuose daugiabu-
čiuose. 

Stadiono g.  5, Akmenė
Laižuvos g. 10, Akmenė
Stadiono g. 19, Akmenė
Stadiono g.13, Akmenė
Stadiono g. 11, Akmenė

Žemaičių g.  47, Venta
Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė
Respublikos g. 14, Naujoji Akmenė
Ramučių g.12, Naujoji Akmenė
Respublikos g. 23, Naujoji Akmenė

Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė
Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė
Ventos g. 14, Venta
Daukanto g. 8, Akmenė
Ventos g. 6, Venta

II. Suvartojantys daug šilumos - 
NERENOVUOTI NAMAI

 ~ 50 Eur per mėn.

III. Suvartojantys labai daug 
šilumos -  labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai

~ 110 Eur per mėn.

Daugiabučių kategorijos
2017 m. šildymo sezonas

I. Suvartojantys mažiausiai 
šilumos - RENOVUOTI NAMAI

~ 17 Eur per mėn.

 60 m 2 ploto buto šildymo kaina per mėn. 

Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė, apšiltintas 
ventiliuojamomis plokštėmis

Bausko g.  1, Venta, apšiltintas aptinkuojant

Mokėjimai už šilumą skirtingų 
kategorijų daugiabučiuose
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TURTAS 

2017-01-01 Savivaldybės valdomas nefinansinis turtas balansine verte sudarė 48 445,8 tūkst. Eur, iš jo 
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 43 601,6 tūkst. Eur, valstybei nuosavybės teise priklau-
santis turtas – 4 844,2 tūkst. Eur. Savivaldybės valdomas finansinis turtas – 7699,1 tūkst. Eur. 

Organizuoti 8 nereikalingo ar netinkamo naudoti Savivaldybės turto viešieji prekių aukcionai, nepar-
duotas nė vienas turto vienetas.

 Viešame aukcione parduodamo Akmenės r. savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamų-
jų daiktų sąraše šiuo metu – 3 objektai, sąrašas paskelbtas interneto svetainėje http://www.regia.lt/map/
akmenes_r (pasirenkant laukelius: Savivaldybės veikla, Parduodamas nekilnojamasis turtas).                                                                                                              

Gyventojai galėjo pareikšti nuomonę dalyvaudami apklausoje dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms 
teikti. Informacija apie galimas viešąsias vietas prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijoje pa-
skelbta interneto svetainėje http://www.regia.lt/map/akmenes_r (pasirenkant laukelius: Savivaldybės veikla, 
Laikinosios prekybos, Paslaugų teikimo vietos). 

Rinkliava nerenkama renginiuose, kurie organizuojami Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 
rugsėjo 30 d. iki balandžio 30 d.

Parengtas projektas „Susisiekimo komunikacijų: keliai (gatvės), V. Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir 
Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1-3A, Naujojoje Akmenėje, teritorijos sutvarkymas“, pagal kurį 
planuojami daugiabučių namų kiemų ir automobilių aikštelių sutvarkymo darbai. Su projektu gyventojai 
gali susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje http://www.akmene.lt/go.php/lit/Susisiekimo-komunikaci-
ju---keliu-gatviu-ir-teritorijos-prie-visu-daugiabujojoje-akmeneje-sutvarkymas- . 

Parengta V. Kudirkos g. Naujojoje Akmenėje daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didi-
nimo programa. Bandomuoju kvartalu pasirinktas V. Kudirkos g. kvartalas, kuriame jau modernizuota 
daugiau nei pusė daugiabučių (modernizuoti 8, šiuo metu modernizuojami 4 daugiabučiai), kvartalui 
priskiriami 3 viešieji pastatai. Vykdant kvartalinio modernizavimo programą ne tik renovuojami dau-
giabučiai, bet ir kompleksiškai tvarkomos viešosios erdvės prie jų: numatyta atnaujinti inžinerinius tin-
klus, praplėsti (suremontuoti) arba įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti ar atnaujinti žalią-
sias erdves, vaikų žaidimų aikšteles.

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOjAMŲ ĮMONIŲ, 
UŽDARŲjŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VEIKLA 

2017 m. įstatinis kapitalas buvo didintas dviem iš 
keturių bendrovių: UAB „Akmenės vandenys“ ir UAB 
„Naujosios Akmenės komunalininkas“.  

Įvyko 15 Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir 
Savivaldybės vadovų susitikimų, kurių metu nagrinė-
ti veiksmai, gerinantys įmonių veiklas, efektyvinantys 
valdymą. Įstaigų vadovai susiduria su problemomis 
dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus rajone: gyvento-
jų nemokumas, ne visuomet kokybiškų paslaugų tei-
kimas, gyventojų skundai ir pan. 

Išlaidos Išlaidos

UAB "Akmenės vandenys"
UAB Naujosios Akmenės autobusų 532 110 531 304

UAB "Naujosios Akmenės

UAB "Akmenės profilaktinė

Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių 2016–
ir išlaidos, Eur

UAB  "Akmenės Akmenės Akmenė
autobusų parkas

UAB "Akmenės

2 859 291 524 508 143 856
3 059 276 571 512 143 856
3 144 608 571 512 150 246
3 144 608

Įstatinio kapitalo pokytis 2014-2017 m. Eur
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VANDENTVARKA 

UAB ,,Akmenės vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo 
vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

UAB „Akmenės vandenys“ geriamąjį vandenį savo aptar-
naujamoje teritorijoje tiekia 18 224 vartotojams (89 proc. 
visų gyventojų skaičiaus), nuotekas tvarko 17 511 vartotojų 
(88 proc. visų  gyventojų skaičiaus). 2017 m. prie centralizuo-
tų vandentiekio tinklų papildomai prisijungė 42 būstai, prie 
nuotekų tinklų – 39  būstai. 

2017 m. parduota  440,7 tūkst. kub. m vandens 
ir išvalyta 471,6 tūkst. kub. m buitinių nuotekų.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens ge-
rinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) 
Akmenės rajone“, apimantis geriamojo vandens 
gerinimo įrenginių statybą šešiose vietovėse: 
Akmenėje, Kruopiuose, Naujojoje Akmenėje, Pa-
pilėje, Agluonų bei Sablauskių kaimuose. 2017 m. 

atliktos vandens gerinimo įrenginių statybos darbų Kruo-
piuose ir Papilėje, Agluonų k. ir Sablauskių k., Akmenėje ir 
Naujojoje Akmenėje pirkimo procedūros.

2017 m. taikyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kaina suderinta su Valstybine kainų ir 
energetikos kontrolės komisija ir patvirtinta Savivaldybės ta-
rybos. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 1 kub. m 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  kaina su PVM yra 2,59 Eur, t. y. 0,45 Eur mažesnė nei kitų V 
grupei priklausančių vandens tiekimo įmonių skaičiuojamoji vidutinė kaina.

Savivaldybės interneto svetainėje gyventojai į jiems rūpimus klausimus: kas sudaro šilumos, vandens, 
elektros ir dujų kainas, kas yra atsinaujinantys ištekliai, atsakymus ras skiltyje Gyventojams>Mokesčiai>.

Agluonų kaimo nuotekų valymo įrengimų statybos darbai

Sodų gatvės Naujojoje Akmenėje nuotekų 
siurblinės statyba

Ascenizacinė mašina
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APLINKOSAUGA

Aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos iš Savi-
valdybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. 2017 
m. panaudota 411,0 tūkst. Eur, surinktų iš mokesčių už teršalų išme-
timą į aplinką, valstybinius gamtos išteklius bei už medžiojamųjų gy-
vūnų išteklių naudojimą.

Atlikti pagrindiniai darbai: 
- Pastatyti nauji Agluonų nuotekų valymo įrenginiai. 
- Toliau tęsti darbai pagal 2015 m. parengtą Naujosios Akmenės 

senamiesčio (Mokyklos, Vilties, Sodų, Vytauto gatvės) kanalizacijos ir vandentiekio techninį projektą –  
įrengta nauja nuotekų siurblinė Sodų g. 

- Naujojoje Akmenėje Respublikos, V. Kudirkos, 
Žvirbulių gatvėse įrengta dalis paviršinių (lietaus) 
nuotekų surinkimo tinklų.

- Menčių kaime praeityje galimai užterštoje terito-
rijoje atlikti preliminarūs ekogeologiniai tyrimai taršos 
apimčiai ir pobūdžiui nustatyti. Gauta Lietuvos geolo-
gijos tarnybos išvada – detalūs ekogeologiniai tyrimai 
nereikalingi. 

- Baigtas techninio projekto „Naujosios Akmenės 
miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos dau-
giabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir 
sutvarkymas“ įgyvendinimas. 

- Vykdyti išvalyto Dabikinės upės ruožo priežiūros 
darbai. 

Įrengiami gręžiniai grunto mėginiams paimti

Savivaldybės tarybos Aplinkos ir kaimo plėtros komitetas (pir-
ma dešinėje pirmininkė J. Dunauskaitė) Papilėje
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KOMUNALINIS ŪKIS

UAB  „Naujosios Akmenės komunalininkas“ pagrindinė 
veikla – atliekų surinkimas, 
gabenimas į sąvartyną, 
miesto žaliųjų plotų priežiū-
ra, miesto tvarkymo darbai, 
miesto gatvių ir šaligatvių 
priežiūra žiemos laikotar-
piu, gyvenviečių, kaimų 
apšvietimo tinklų priežiūra. 
Per einamuosius metus pa-
sikeitė įmonės vadovas. Nuo 
2017-06-01 bendrovei vado-
vauja jaunas, energingas direktorius Justinas Žąsytis.

Teikiant šias paslaugas aptarnaujama 4500 individualių valdų gyventojų ir 280 juridinių asmenų.
Surenkamos komunalinės atliekos: biologiškai suyrančios atliekos, naudotos padangos, plastmasė, popie-

rius, kartonas, makulatūra, stambiagabaritės atliekos, stiklas ir t. t.
2017 m. į Jurgeliškių sąvartyną išvežamų atliekų kiekis su-

mažėjo 224 t, išrūšiuota 314 t antrinių atliekų (stiklo – 161, pa-
kuočių – 113, antrinių žaliavų – 41) – 80 t daugiau nei pernai, 
surinkta 190 t bioskaidžių atliekų – 24 t mažiau. Mažėja atliekų 
srautas atliekų priėmimo punktuose įrengus vaizdo stebėjimo 
kameras ir dėl darbuotojų priežiūros.

Savivaldybės taryba 2017-11-02 patvirtino naują komuna-
linių atliekų surinkimo ir transportavimo modelį, kuriuo nusta-
tyta kaina Savivaldybės teritorijoje:

- vieno nuvažiuoto km kaina renkant mišrias komunalines 
atliekas – 2,22 Eur/km (be PVM);

- vieno atliekų konteinerio pakėlimo kaina renkant mišrias 
komunalines atliekas – 0,79 Eur/vnt. (be PVM).

Energetinis ūkis Akmenės r. šešiose seniūnijose aptarnauja apie 235 km (2016 m. – 232 km) apšvietimo 
linijų. 

Kasmet didėja šviečiančių šviestuvų skaičius. Gerinamas rajono ir kaimo vietovių apšvietimas yra nau-
dingas savivaldybei: ekonomiškas, modernus, standartus atitinkantis gatvių apšvietimas, gražesnis, jaukes-
nis ir saugesnis rajonas, aktyvesnis rajono gyvenimas, aiškiai matomi rezultatai ir patenkinti gyventojai.

Komunalinių atliekų surinkimas, antrinių žaliavų rū-
šiavimas ir išvežimas. 

                    Įsigytos 2 šiukšliavežės

Gatvių apšvietimas 201 –

Šviečiančių šviestuvų skaičius, vnt. Apšvietimo išlaidos, tūkst. Eur
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ŠILUMOS ŪKIS
 
Šilumos gamybos šaltiniai Akmenės rajono savivaldybėje:

Pavadinimas
Katilinių 
skaičius 

(vnt.)

Instaliuota 
galia (MW)

Instaliuota galia pagal kuro rūšį 
(MW)

Biokuras Gamtinės 
dujos

Kitas 
kuras

UAB „Akmenės energija“ 8 50,31 6,6 39,31 17,72
UAB „Šilumera“ 2 0,14 0,14 0 0
Iš viso 10 50,45 6,74 39,31 17,72
Maksimalus šilumos galios poreikis* 21,96

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikia 2017 m. sausio mėnesio šilumos kainų statis-
tiką Lietuvoje: vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėn. 4,83 ct/kWh (be PVM) ir, palygi-
nus su gruodžiu, didėja 1,47 proc. Per metus vidutinė šilumos kaina sumažėjo 16,58 proc.

Pagrindinis šilu-
mos tiekėjas – UAB 
,,Akmenės energija“

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.

2015–
2016 m.

2016–
2017 m.

Šildymo sezono 
temperatūra (C°) +1,4 -0,8 -0,7 +0,7 -0,7 +2,8 +1,8 +1,9 +1,5

Daugiabučių 
namų suvartota 
šiluminė energi-
ja (iš viso MWh)

28 969,23 33 684,52 32 734,65 28 743,22 31 488,56 25 523,22 25 315,26 25 612,29 26 406,10

Gyventojų šilu-
minės energijos 
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 1 841,70 1 614,47 1 657,65

Daugiabučių 
namų suvartota 
šiluminė energi-
ja (vidutiniškai 
kWh/m2)

108,5 123,61 120,55 105,89 114,76 93,15 91,54 85,67 83,5

Gyventojų šilu-
minės energijos 
sąnaudos (vidu-
tiniškai Eur be 
PVM/ m2)

9,79 9,32 9,13 27,15 7,86 6,17 6,66 6,23 5,24

Vidutinis šildy-
mo tarifas (ct/
kWh be PVM)

9,02 7,54 7,58 7,43 7,24 6,62 7,22 6,23 6,57

Šaltinis: UAB „Akmenės energija“ duomenys 
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VIEŠASIS TRANSPORTAS

2017 m. po 25 metų darbo einant UAB Naujosios Akmenės autobusų parko di-
rektoriaus pareigas į užtarnautą poilsį išleistas direktorius Jurgis Sarulis. Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu į direktoriaus pareigas paskirta 
Loreta Avelienė. 

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas teikia kelei-
vių pervežimo paslaugas, eksploatuojami 25 autobusai. 
2017 m. buvo dirbama ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje 
kelių transporto rinkoje. Gyventojams organizuotos poil-
sinės kelionės į Palangą, Ventspilį, o taip pat išvykos pagal 
užsakymus. 2017 m., lyginant su 2016 m., pajamos užsakomaisiais reisais padidė-
jo 10,7 proc. Tęsiamas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų 
tinklo optimizavimas, atsižvelgiant į keleivių poreikius, koreguoti autobusų eis-
mo grafikai.

Tarptautinė kelių transporto sąjunga 2017-11-20 garbės medaliu ir diplomu 
apdovanojo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko autobuso vairuotoją Kazi-
mierą Jonaitį, kurio profesinis stažas vienoje darbovietėje – 34 metai. Kazimieras 
yra nuvažiavęs 1,6 milijono kilometrų, nepadaręs kelių eismo taisyklių pažeidimų, 
avarijų, administracinių pažeidimų.

STATINIŲ ARCHITEKTŪRA IR STATYBA

2017 m. parengti ir išduoti 46 leidimai įrengti išorinę reklamą, 49 reklaminiams įrenginiams – įrengti 
ar pratęsti jų eksponavimą. Lyginant su 2016 m., išduotų dokumentų skaičius kito nežymiai, dominuojanti 
teritorija, patraukliausia įrengti išorinę reklamą, išlieka Naujoji Akmenė. 

     Per ataskaitinius metus gauta įmokų už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą 1754,47 Eur, išduo-
ta leidimų įrengti išorinę reklamą 486,86 kv.m plotui 
reklamos. 

2017 m. išduoti 62 statybą leidžiantys dokumen-
tai (toliau – SLD), jų rūšys: statybos leidimai, rašytiniai 
pritarimai. Daugiausia – statybos leidimai: 14 leidimų 
statyti naujus statinius, 27 – rekonstruoti statinius, 14 
– atnaujinti pastatus, 5 – atlikti statinio paprastąjį re-
montą, 1 – atlikti statinio kapitalinį remontą; 1 – rašy-

tinis pritarimas, išduodamas teisės aktų nustatytais 
atvejais ir tvarka.

Iš visų Savivaldybės administracijai pateiktų pro-
jektų SLD gauti 34 kartus projektai buvo atmesti dėl 
dokumentų sudėties arba projekto sprendinių nea-
titikimo teisės aktams.

teritorijų planavimas, statyba, keliai

K. Jonaitis po apdovanojimo 
ceremonijos 

2012–2017 m. įrengtų reklaminių įrenginių bendro ploto 
lyginamoji analizė     

Patikrintų projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal išduotus 
ir neišduotus SLD

Išduotų SLD kaita per 2015–2017 metus   

SLD pasiskirstymas pagal statybos rūšį

Loreta Avelienė
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PAVELDOSAUGA

Per ataskaitinį laikotarpį užsakytas ir parengtas Dabikinės dvaro sodybos fragmentų, rūmų tvarkybos ir 
rekonstravimo paskirties keitimo techninis projektas.

Siekiant sėkmingai pra-
dėti įgyvendinti techninį 
projektą, inicijuoti Dabiki-
nės dvaro teritorijoje 2013 
m. sudegusios dvaro mo-
kyklos griovimo darbai.

Mažeikių miškų urėdas 
Gintaras Nemunis Akmenės 
r. savivaldybei pristatė už-
baigtą projektą „Luokavos 
piliakalnio rekreacinės miš-
ko infrastruktūros įrengi-
mas“, projekto autorius – ar-
chitektas Aurimas Vengris.           

Per ataskaitinį laiko-
tarpį vykdant priežiūros 
darbus buvo sutvarkytas 
Papilės koplytstulpis.

Lietuvos Nepriklau-
somybės gynėjų Sausio 
13-sios brolijos Akmenės 
rajono skyriaus iniciatyva 
Baltijos kelio ruože Pane-

vėžys–Ryga, Pasvalio rajone, Žilpamūšio k. 2016 m. įrengtoje 
aikštelėje Akmenės r. savivaldybės administracija 2017 m. 
pastatė Baltijos kelio įamžinimo paminklą, skulptorius Valius 
Remeika iš Saločių mstl. Pasvalio r.

Rugsėjo 15–17 d. Lietuvoje vyko kasmetiniai Europos Ta-
rybos programos „Europos paveldo dienos“ renginiai tema 
„Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“, ak-
cijos „Globokime piliakalnius“ dalis. Rugsėjo 16 d. organizuo-
ta ekskursija, kurios metu aplankyti Ventos regioninio parko 
teritorijoje esantys Luokavos, Rekčių, Papilės I, II, Gyvolių pi-
liakalniai, S. Daukanto aikštė ir paminklas, apžvalgos bokštas, 
Ventos regioninio parko lankytojų centras. Ekskursijos metu 
su piliakalnių istorija supažindino Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
muziejininkas T. Grigas.

Dabikinės dvaro informacinis stendas Dvaro mokyklos griovimo darbai

Akmenės r. savivaldybės ir Mažeikių miškų urėdijos darbuotojai ant 
Luokavos piliakalnio

Luokavos piliakalnis prieš tvarkybos darbus Piliakalnis po tvarkybos darbų

Skulptorius V. Remeika prie savo kūrinio

Rekčių piliakalnis, Šiaulių r.



26

STATYBA

Akmenės rajone yra 66 bešeimininkiai statiniai, iš jų: 
Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – 14, Naujosios 
Akmenės miesto – 7, Akmenės seniūnijoje – 8, Kruopių se-
niūnijoje – 12, Ventos seniūnijoje – 7, Papilės seniūnijoje – 17 
statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi). 

Avarinės būklės statiniai. Akmenės r. nugriautas 1 apleis-
tas pastatas Liepų g.1, Dabikinės k., Akmenės sen.:

KELIAI

2017 m. rekonstruotų ir suremontuotų kelių ir gatvių lėšų pasiskirstymas pagal seniūnijas

Eil. 
Nr.

Seniūnija, 
kelių ilgis 

km

Savival-
dybės 
lėšos, 

Eur

KPPP 
lėšos, 

Eur

KPPP 
tikslinės

 lėšos, Eur

Iš viso, 
Eur Atlikti darbai

1. Naujosios 
Akmenės 
miesto –
40,208

192 647 227 700 183 200 603 547 Naujosios Akmenės daugiabučių namų kiemų dangos 
atnaujinimas (4998 m2), Respublikos g. 1 kiemo su-
tvarkymas praplečiant automobilių stovėjimo aikštelę 
(813 m2), atliktas gatvių kapitalinis remontas: Žvirbu-
lių g. (264 m), Žalioji g. (550 m), pėsčiųjų dviračių takų 
kapitalinio remonto darbai (Respublikos g.) (103 m2), 
baigti vykdyti Stipirkių g. rekonstrukcijos darbai, pra-
dėti vykdyti Respublikos g. rekonstrukcijos darbai

2. Akmenės  –
144,842

30 651 137 800 0 168 451 Dalies Gėlių g. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbeto-
nio dangą (500 m), dalies Pergalės gatvės asfaltavimas 
(150 m), Leibelių g. asfalto dangos atnaujinimas, Tilto g. 
žvyro dangos atnaujinimas (230 m)

3. Ventos –
56,014

75 813 120 400 0 196 213 Dalies Tilto g. Žerkščių k. rekonstravimas įrengiant 
pėsčiųjų taką (500 m), dalies Ventos seniūnijos žvy-
ruotų gatvių dangos atnaujinimas dolomitine skalda, 
dalies Pušyno g. Žerkščių k. asfalto dangos įrengimas 
(173 m), Parko g. Žerkščių k. asfaltavimas (233 m), Miš-
ko g. projektavimo dabai 

4. Papilės  –
177,315

8 536 55 800 0 64 336 Baigtas kelio Daubiškiai–Vegeriai–Biliūniškiai kapita-
linis remontas, atnaujintos Raudonskardžio g., Kran-
to g., Daubiškių kaimo Aušros g. dangos 

5. Naujosios 
Akmenės 
kaimiškoji – 
169,790

71 349 83 200 0 154 549 Ramučių k. Kaštonų g. kapitalinis remontas įrengiant 
asfaltbetonio dangą (433 m), suremontuotas kelias 
į Luokavos kalną, Klevų g., Vegerių k., remontas įren-
giant skaldos dangą

6. Kruopių –
98,322

5 874 43 500 0 49 374 Dalies Pavasario g. Šapnagių k. rekonstrukcija 
(200 m), Šapnagių g. Šapnagių k., remontas (380 m2), 
atliktas dalies Kalnelio g. remontas  (200 m2) pradėtas 
kelio Kruopiai–Menčiai remontas 

Iš viso, Eur 384 870 668 400 183 200 1 236 470

Statinys prieš nugriaunant Teritorija po nugriovimo
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ŠVIETIMAS

Švietimo įstaigos. 2017 m. veikė 16 švietimo įstaigų, keturiose iš jų – ikimokyklinio ir pagrindinio ugdy-
mo skyriai. Bendrojo ugdymo programas vykdo 8 švietimo įstaigos, kitos – ikimokyklinio ugdymo ir nefor-
maliojo švietimo programas, viena įstaiga teikia švietimo paslaugas.

Mokinių vežiojimas. Kasdien 12 mokyklinių autobusų į mokyklą veža 339 mokinius, maršrutinis trans-
portas – 273 mokinius. Visos rajono ugdymo įstaigos aprūpintos mokykliniais autobusais. 2017 m. Švietimo 

ir mokslo ministerija naują mokyklinį autobusą 
skyrė Dabikinės specialiajai mokyklai. 

Švietimas, kultūra, sportas

Autobusas Dabikinės specialiajai mokyklai
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2131  
1835   1670  

1429  
845  0   0   806   758   544  

2013  m.   2014  m.   2015  m.   2016  m.   2017  m.  

Mokinių,  lankančių  neformaliojo  švieUmo  
užsiėmimus,  skaičius  

bendrojo  ugdymo  mokyklose  

kitų  švie?mo  teikėjų  programas  

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

3873 3736 3538 3400 3319 

1576 1367 1181 975 836 

Mokinių  nemokamo  maiUnimo  pokyčiai  

Bendras mokinių skaičius įstaigose 

Gavusių nemokamą maitinimą skaičius 

3177  

2987  

2801  

2642  

2544  

276  

286  

273  

264  

271  

2013  m.  

2014  m.  

2015  m.  

2016  m.  

2017  m.  

Brandos  egzaminus  laikiusių  abiturientų  
skaičiaus  pokyUs  

Abiturientų  skaičius   Bendras  mokinių  skaičius  

3  

1  

4  

2   1  Ramučių  gimnazija  

Ventos  gimnazija  

Papilės  Simono  
Daukanto  gimnazija  

2017  m.  šimtukai  –  įverUnimas  100  balų  
Anglų  k.   Matema?ka   Istorija   IT  

25,5%   27,5%   26,0%  
29,5%  

30,2%  33,5%   30,3%  
34,0%  

28,0%   27,2%  

12,0%  
16,1%  

9,0%  
10,0%   12,3%  

2013  m.   2014  m.   2015  m.   2016  m.   2017  m.  

Tolesnė  rajono  abiturientų  veikla  
Įstojo  į  universitetus   Įstojo  į  kolegijas  
Mokosi    profesinėse  mokyklose  

9%   8,5%  
7%  

9,6%  

11,7%  

17%  

11%  

16%  

12%  
11,2%  

3%  

6,6%  
5%   4,6%  

3,7%  

2013  m.   2014  m.   2015  m.   2016  m.   2017  m.  

Tolesnė  rajono  abiturientų  veikla  
Įsidarbino   Išvyko  į  užsienį   Nesimoko  ir  nedirba  

92   90   85,17   88,21  

221  
261  

235   247  263  
290  

263   280  

2017  metai   2016  metai   2015  metai   2014  metai  

Vidurinio  išsilavinimo  įgijimo  kiekybiniai  
rodikliai  2014–2017  m.  

Lietuvių  
kalba  ir  
literatūra  

Anglų  kalba   Vokiečių  
kalba  

Rusų  kalba   Istorija   MatemaUka   Informacinės  
technologijos  

Biologija   Chemija   Fizika   Geografija    

Lietuva   89,04   98,54   98,7   99,66   98,11   94,36   96,98   97,83   99,09   97,57   98,42  

Akmenė   83,9   100   100   100   93,88   86,55   94,74   97,83   100   100   95,77  

2017  m.  valstybinių  brandos  egzaminų  rezultatai  (procentais)  
Lietuva   Akmenė  

4,47  

60,97  

27,64  
6,09   0,81  

34,14   39,02  
16,26  

5,69   4,87  

2017  m.  PUPP  (lietuvių  k.  ir  matemaUka)  
rezultatai  

Lietuvių  kalba   Matema?ka  
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Tolesnė 2016–2017 mokslo metų abiturientų veikla

Mokykla

Baigusių 
dvylikto-

kų
skaičius

Įstojo į 
universi-

tetus

Įstojo į 
kolegijas

Mokosi 
profesi-

nėse 
įstaigose

Išvyko į 
užsienį Įsidarbino Nesimoko 

ir nedirba
Baziniai 

mokymai

Akmenės 
gimnazija 34 10

(29,4%)
7

(20,6%)
5

(14,7%)
7

(20,6%)
3

(8,8 %) 0 2
(5,9 %)

Ramučių 
gimnazija 84 23

(27,4%)
23

(27,4%)
10

(12%)
9

(11%)
12

(14%)
3

(3,6%)
4

(4,8%)

Ventos 
gimnazija 24 15

(62,5%)
3

(12,5%)
2

(8,3%) 0 4
(16,7%) 0 0

Papilės Simono 
Daukanto 
gimnazija

20 1
(5%)

11
(55%)

3
(15%)

2
(10%) 0 3

(15%) 0

Iš viso 162 49
(30,2%)

44
(27,2%)

20
(12,3%)

18
(11,2%)

19
(11,7%)

6
(3,7%)

6
(3,7%)

Nominacijos „Metų mokytojas“, „Metų mokykla“
Spalio 5 d. rajono mokytojai buvo pakviesti į koncertą „Muzikiniai rudenys 2017“. Mokytojus sveikino 

Šiaulių kamerinis orkestras ir Akmenės rajono muzikos mokyklų mokiniai. Koncerto metu Mokytojų dienos 
proga tradiciškai įteikti nominacijų „Metų mokytojas“ prizai šiems laureatams: Ilonai Trinkienei, Akme-
nės gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, Ritai Liachauskienei, Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, Sigitai Dacytei, Naujosios Akmenės Ramučių gim-
nazijos biologijos mokytojai metodininkei. Nominacija „Garbingas pašaukimas“ įteikta Ritai Almanis, 
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dailės vyresniajai mokytojai, „Tikrasis gerumas“ – Ramutei Grici-
enei, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ vyresniajai auklė-

tojai, „Šimtukai – Lietuvos šimtme-
čiui“ – Sigitai Sketrienei, Ventos 
gimnazijos matematikos mokytojai 
metodininkei. 

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Akme-
nės r.  savivaldybės tarybos narys A. Kli-
mas, Naujosios Akmenės muzikos moky-
klos dailės vyresnioji mokytoja R. Almanis, 
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-dar-
želio „Atžalynas“ direktorė R. Petraitienė, 
vicemeras A. Nicius, Naujosios Akmenės 
Ramučių gimnazijos biologijos mokytoja 
metodininkė S. Dacytė, meras V. Mitrofano-
vas, Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė R. 
Liachauskienė, Akmenės gimnazijos pra-

dinių klasių mokytoja metodininkė I. Trinkienė, Savi-
valdybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
A. Bučys, Ventos gimnazijos matematikos mokytoja 
metodininkė S. Sketrienė, Savivaldybės administraci-
jos direktorė A. Laucienė, Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas V. Juozapavičius

Nominacija „Metų mokykla 2017“ pa-
skirta Naujosios Akmenės vaikų lopšeliui-dar-
želiui „Atžalynas“ (direktorė R. Petraitienė).
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ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NEFORMALIOjO 
VAIKŲ ŠVIETIMO PASIEKIMAI 

AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJA
Tarptautinis projektas „Neformalusis ugdymas formaliajame“. 

Gimnazijos chemikė  L. Zdanavičienė  buvo viena iš penkių Lietuvos 
mokytojų, vykusių į Estiją dalyvauti tarptautiniame projekte „Nefor-
malusis ugdymas formaliajame“. Projekto partnerės: Estijos, Lietuvos 
ir Islandijos švietimo įstaigos. Kovo 23 d. 12 projekto dalyvių iš Estijos 
ir Islandijos atvyko į Akmenės gimnaziją. Mokytojų L. Zdanavičienės ir 
K. Jomantienės organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai atliko 

biologijos, chemijos ir fizi-
kos eksperimentus. 

Nacionalinio diktanto finalas. Balandžio 8 d. į LRT studiją 
rašyti X Nacionalinio diktanto susirinko 80 kalbos mylėtojų. Fi-
nalininkai atrinkti iš šiemet rekordinio 33 tūkst. rašiusiųjų būrio. 
Džiugu, kad studijoje finalinį diktantą rašė net trys Akmenės gim-
nazijos mokytojos: D. Kaziūnienė, Ž. Savickienė ir I. Šiurkienė.

Pilietinio sąmoningumo ir istorijos diena Vilniuje. Akmenės 
gimnazijos komanda antrą kartą dalyvavo nacionaliniame konkurse 
„Praeities stiprybė – dabarčiai“. Šįkart papasakojo Trauko kapelių isto-
riją. Gimnazijos istorikų darbas, komisijos sprendimu, antrus metus iš 
eilės išrinktas į geriausiųjų dešimtuką (iš daugiau kaip šimto dalyvių)! 
„Didžiulis džiaugsmas būti pastebėtiems, apdovanotiems ir pakvies-
tiems dalyvauti įspūdinguose pilietiškumo renginiuose Vilniuje“, – sako 
mokytoja I. Šiurkienė. 

Žurnalistų konkursas „leŽuDi’17“. Vienuolik-
tokė R. Juciūtė  dalyvavo žurnalistų konkurse 
„leŽuDi’17“ ir pelnė trečią vietą  už fotografiją. 
Nuotraukas vertino Vilniaus universiteto Komuni-
kacijos fakulteto fotožurnalistikos dėstytoja R. Ku-
bertavičienė, „15min“ fotožurnalistas V. Balkūnas, 
„Delfi“ fotožurnalistas A. Morozovas, „Lryto“ foto-
žurnalistas R. Danisevičius. Gegužės 6 d. Rugilė su 
kitais dalyviais apdovanojimą atsiėmė VU Šv. Jonų 
bažnyčioje.

Laimėta kelionė po Anykščių kraštą. A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio muziejaus paskelbtame literatūriniame 
konkurse Akmenės gimnazijos 7A klasė  (auklėtoja J. Krūmienė) tapo 
nugalėtoja ir laimėjo dovaną – kelionę po Anykščių kraštą su gidu. 

Konstitucijos egzamino laureatė. Akmenės gimnazijos 7A klasės 
mokinė J. Kugrytė užėmė I vietą tarp 5–7 klasių mokinių. Spalio 25 d. 
J. Kugrytė ir jos mokytoja I. Šiurkienė dalyvavo iškilmingoje apdovano-
jimų ceremonijoje Prezidentūroje. Konstitucijos egzamino globėja Pre-
zidentė D. Grybauskaitė ir teisingumo ministrė M. Vainiutė pasveikino 
ir apdovanojo geriausiai Konstitucijos egzamine pasirodžiusius šalies 
piliečius.

Pirma iš dešinės L. Zdanavičienė

Iš kairės į dešinę: Ž. Savickienė, D. Kaziūnienė ir I. 
Šiurkienė

Iš kairės į dešinę: G. Šiurkus, Mobilizaci-
jos ir pilietinio pasipriešinimo departa-
mento prie  KAM  patarėjas  M. Jatautas, 
R. Juciūtė, I. Šiurkienė

R. Juciūtė

7A klasė ir auklėtoja J. Krūmienė

Iš kairės: J. Kugrytė, Lietuvos Prezidentė 
D. Grybauskaitė, mokytoja I. Šiurkienė
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Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai. Lapkričio 21 d. Nacio-
nalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko iškilminga inovatyviausių 
Lietuvos mokytojų apdovanojimų ceremonija. Ši iniciatyva vyksta jau 
antrus metus. Šiemet nominuoti daugiau nei 200 mokytojų iš visos Lie-
tuvos. Inovatyviausių Lietuvos biologijos, chemijos mokytojų trejetuke 
yra ir Akmenės gimnazijos chemijos mokytoja L. Zdanavičienė. 

Konkurse „Ledo gėlės 2017“ Šiauliuose gruodžio 8 d. dalyvavo 
Akmenės šokių kolektyvas „Akimirka“, vadovaujamas vadovės N. Mila-
ševičienės. 11–14 m. amžiaus grupėje dalyvavo 5 kolektyvai iš Lietu-
vos miestų ir mūsų moksleiviams pasisekė labiausiai – laimėjo pirmąją 
vietą! 

Kūrybinės raiškos konkurse 
,,Eilėraščio menas ir jo interpre-
tacija“, skirtame profesorei V. Za-
borskaitei atminti, gruodžio 11 d. 
Akmenės gimnazijos abiturientė 
M. Grigaliūnaitė  (mokytoja R. Rin-
gienė) už M. Martinaičio eilėraščio 
,,Sugalvok man vakarą su žiburiu“ 
kontekstus laimėjo I laipsnio diplomą. Konkurso finalas įvyko Vaškuose, V. Zaborskaitės gimtinėje.

AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA
Gimnazistų komanda, vadovaujama anglų kalbos vyr. mokytojos S. Stripeikienės, Akmenės ra-

jono jaunimui atstovavo Vokietijos Bocholto mieste organizuotoje 
tarptautinėje stovykloje. Nauja bendradarbiavimo patirtis paskatino 
rudenį per Kalbų dienos renginį – Akmenės rajono moksleivių konfe-
renciją „Užsienio kalbų mokomės ne mokykloje, o gyvenime“ – prista-
tyti, kiek laisvės suteikia žmogui kalbų mokėjimas ir kūrybinė saviraiška.

Labdaros ir paramos 
fondas „G vaikų pasau-
lis“ pakvietė gimnazijos 
mokinių tarybą dalyvau-
ti jaunimo mainų kūry-
binėje, verslumą ugdan-
čioje stovykloje „Atrask. 
Kurk. Keisk“, gruodžio 
mėn. organizuotoje Mažeikiuose. Aštuoni gimnazistai, vado-
vaujami fondo įkūrėjos G. Gineitytės, sėkmingai įgyvendino 
tęstiniu tapusį projektą kartu su partneriais iš Lenkijos, Rumu-
nijos, Ukrainos.  

Gimnazija puoselėja kraštotyrinės veiklos tradicijas. 
2017 m. įsimintini dviem projektais: pradinio ugdymo moky-
tojų (iniciatorė mokytoja D. Karvelytė) organizuota respubliki-
nė konferencija „Pažinkime savo kraštą“ ir Lietuvos mokytojų 5 
dienų pažintinis žygis pėsčiomis per Žemaitiją „Papilė–Kalviai“, 
skirtas Lietuvos šimtmečiui ir Simono Daukanto 225-osioms 
gimimo metinėms (organizatorė švietimo padalinio (skyriaus) 
vadovė K. Dorofėjienė). 

Iš kairės: V. Juozapavičius, L. Zdanavi-
čienė, R. Augustinienė, I. Šiurkienė,  A. 
Matulevičius

Akmenės šokių kolektyvas „Akimirka“ ir vado-
vė N. Milaševičienė

M. Grigaliūnaitė

Į Bocholtą deleguota komanda

Gimnazistų komanda su vadovėmis jaunimo 
mainų stovykloje „Atrask. Kurk. Keisk“

Pažintinio žygio „Papilė–Kalviai“ startas Simono 
Daukanto muziejaus kiemelyje
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Akmenės rajonui Lietuvos olimpia-
dose ir konkursuose sėkmingai atsto-
vavo du mokiniai: šeštokas N. Beniušis 
(mokytojos Ž. Barkuvienė ir G. Bičiušienė) 
Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių inte-
gruotų gamtos mokslų ir biologijos olim-
piadoje pelnė I vietą; penktokė A. Nociūtė 
(mokytoja J. Juozilaitienė) regiono moki-
nių meninio skaitymo konkurse laimėjo III 
vietą. 

NAUJOSIOS AKMENĖS 
RAMUČIŲ GIMNAZIJA
Tarp atliktų metų darbų prasmingą 

vietą užėmė abiturientų brandos egza-
minų rezultatai. Šiais metais puikuojasi 
šeši šimtukai: S. Kirijenko ir I. Samaliūtės 
iš istorijos, R. Šulcaitės, G. Norbutaitės ir 
V. Minikevičiaus iš anglų kalbos, G. Kris-
tinaičio iš informacinių technologijų. 
Mokinius istorijos mokė mokytoja A. Vait-
kevičienė, anglų kalbos – J. Bernotaitė ir 
B. Vaitekūnienė, informacinių technolo-
gijų mokytoja G. Vėlavičienė. Mokinių eg-
zaminų pasiekimų pynėje yra 30 aukštes-
niojo lygio įvertinimų. 

Jau ketvirti metai Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkurso nacionali-
niame etape gimnazijos mokiniai tam-
pa nugalėtojais. Šiais metais į apdova-
nojamųjų sąrašą įrašytos V. Pociūtės ir S. 
Žakytės pavardės. Merginų darbai įvertin-
ti antrojo laipsnio diplomais už labai gerą 
literatūrinį vertimą iš anglų kalbos. 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse visus žavėjo literatūrinio 
žodžio puoselėtojas T. Ribinskas. Jis rajone pirmas, regione – trečias. Tautvy-
das aktyviai įsijungė į tiriamąją mokinių veiklą. Jis Europos Sąjungos jaunųjų 
mokslininkų konkurso nacionalinio etapo Idėjų mugės dalyvis su idėja ,,Kva-
piosios pelargonijos (Pelargonium odoratissimum) distiliato įtaka vaisinių mu-
selių elgsenai“. Darbas skelbiamas tarp 20 geriausiųjų šalyje. 

N.  Beniušis ir mokytojos Ž. Barkuvienė   
bei  G. Bičiušienė

A. Nociūtė ir ją ruošusi moky-
toja J. Juozilaitienė

Brandos egzaminų 100 balų savininkai iš kairės: R. Šulcaitė, S. Kirijenko, 
G. Norbutaitė, G. Kristinaitis, V. Minikevičius, mokytojos: J. Bernotaitė ir A. 
Vaitkevičienė

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso nacionalinio etapo antrojo 
laipsnio diplomantės V. Pociūtė (antra iš kairės) ir S. Žakytė (trečia iš kai-
rės), mokytojos J. Bernotaitė (kairėje) ir R. Vaičiulienė (dešinėje)

T.  Ribinskas (dešinėje) ir jo mokyto-
ja R. Vaičiulienė (kairėje)



33

Jaunųjų tyrėjų veikla 2017-aisiais ypač suaktyvėjo: L. Šepkaus-
kas ir R. Žebrauskaitė (mokytoja V. Šepkauskienė) dalyvavo Briansko 
tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Pirmieji žingsniai į mokslą“. R. 
Žebrauskaitė pristatė tiriamąjį darbą „Vitamino C nustatymas augalų 
sultyse“ biologijos sekcijoje, o L. Šepkauskas – „Nuotekų dumblo ir 
bioskaidžių atliekų komposto kokybė“ – chemijos sekcijoje. Mokiniai 
darbus pristatė ir į klausimus atsakinėjo anglų kalba. Linas apdovano-
tas ketvirtojo laipsnio diplomu ir medaliu. 

Gimnazijos mokinys E. Juozapaitis skina laurus ne tik rajono 
dalykinėse olimpiadose, bet ir Šiaulių krašto matematikos olimpiado-
se (mokytoja S. Vainauskienė): J. Janonio gimnazijos organizuotoje 

berniukų matematikos olimpiadoje tapo antras, Šiaulių universiteto organizuotoje matematikos olimpia-
doje – trečias, Tamo dienyno matematinio maratono pusfinalio dalyvis, pelnęs paskatinamąją premiją.  

Tarptautiniai projektai – tai pui-
ki priemonė identifikuoti ir susipa-
žinti su Europos vietovėmis (papro-
čiais, tradicijomis, literatūra ir pan.), 
nutolusiomis viena nuo kitos, ir įgyti 
vertingos patirties. Šiais metais buvo 
įgyvendinamas Erasmus+ strateginių 
partnerysčių KA2 projektas „Life on 
stage: learning to perform – perfor-
ming to learn“ („Gyvenimas scenoje: 
mokydamiesi vaidiname – vaidindami 
mokomės“). Tarptautinių projektų ko-
ordinatorė – mokytoja V. Mėlenienė.

Sėkmingi talentų klubo spektaklio „Ačiū, tau, Marčiau, arba Z kartos padėka Martynui Mažvydui“ 
pasirodymai respublikiniame vaikų ir jaunimo teatrų konkurse „Šimtakojis“. Spektaklis tapo laureatu 
(režisierė ir scenarijaus autorė V. Serbintienė).

Gimnazijoje eksponuota tarptautinė edukacinė par-
oda „Leiskite man būti savimi – Anos Frank gyvenimo is-
torija“. Mokiniai susipažino su Anos Frank istorija, dalyvavo 
diskusijose, norintieji galėjo tapti gidais. Parodos lankytojams  
pasakota apie Antrąjį pasaulinį karą, jo pasekmes ir lyginta su 
šiandienos aktualijomis. Mėnesį trukęs projektas keitė moki-
nių, mokytojų ir pačių gidų požiūrį į karą, holokaustą, diskri-
minaciją. Paroda-projektas įgyvendinamas asociacijai „Milžinų 
lizdas“ bendradarbiaujant su Britų taryba, Vilniaus kolegijos 
Pedagogikos fakultetu ir Annos Frank namais Amsterdame. 

R. Žebrauskaitė (kairėje) ir L. Šepkauskas (de-
šinėje) su mokytoja V. Šepkauskiene

E. Juozapaitis ir mokytoja S. Vainauskienė Tarptautinio projekto ,,Gyvenimas scenoje: mokydamiesi vaidiname – vaidin-
dami mokomės“ dalyviai Madride

Scena iš spektaklio „Ačiū, tau, Marčiau, arba Z kartos padėka Martynui Maž-
vydui“

Parodos-projekto gidai
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AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA
Didžiausia dovana Lietuvos šimtmečiui – keturi  matema-

tikos egzamino šimtukai. Abiturientai  R. Daunoravičius, M. La-
pėnas, M. Šiurkus, S. Vaitkutė sistemingai ir nuoširdžiai dirbdami, 
padedami matematikos mokytojos S. Sketrienės, pasiekė puikių 
rezultatų ir garsino Ventos gimnaziją bei Akmenės rajoną. 

 
Jaunimo organizacijos „Nestabdyk“ nariai dalyvavo 

tarptautiniame jaunimo mainų projekte. Tai trečias projektas 
užsienyje pagal Erasmus+ programą, šįkart Slovakijoje. Į projektą 
rengėjai atrinko tris organizacijos narius (M. Šubaitę, A. Mikels-
kytę ir D. Mazaliauską), grupės vadovė – mokytoja E. Čiobienė.

Tapo tradicija dalyvauti konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Šiais metais pasiekimai puikūs: pradinių 
klasių komanda (vadovė E. Rusteikienė) užėmė I vietą rajone, o vyresniųjų klasių mokiniams pasisekė dar 
labiau – puikių žinių, išmonės ir kūrybiško prisistatymo dėka laimėta II vieta zonoje ir galimybė dalyvauti 
šalies ture Trakuose. Šią pergalę lėmė atkaklumas ir vieninga komanda. 

Originaliai paminėtos Lietuvos Respu-
blikos atkūrimo 27-osios metinės. Idėja 
numegzti šaliką, skirtą šv. Kazimierui ir 
Lietuvai, kilo istorijos mokytojai metodi-
ninkei J. Lakačauskienei. Šiuo darbu norėta 
sutelkti bendruomenę bendram darbui. 208 
m ilgio šaliką mezgė mokiniai, tėvai, seneliai, 
mokytojai, gimnazijos techninis personalas, 
Ventos miesto seniūnijos darbuotojai, Ventos 
socialinių globos namų bendruomenė. Vien 
tik „Dalios“ klubas numezgė daugiau kaip 61 
metrą. Turgaus metu atskiros dalys buvo siu-
vamos į vientisą šaliką, kuris kovo 9 d. 15.00 
val. buvo tiesiamas pagrindinėje Ventos mies-
to Žemaičių gatvėje. Didžiulis pasitenkinimas 
užlieja širdį, kai pavyksta suvienyti žmones, 
ant savo rankų tiesti šaliką, kuris įprasmina 
Lietuvos žingsnius nuo šiandienos iki ateities.  

Matematikos mokytoja S. Sketrienė

D. Mazaliauskas, A. Mikelskytė, M. Šubaitė 
dalyvavo projekte Slovakijoje

„Sveikuolių sveikuoliai“ (iš kairės): J. Pakalniškienė, L. Račkauskas, E. Lileiky-
tė, R. Serafimavičius, L. Poškutė, R. Triaušys, V. Poškienė

Ventos Žemaičių gatve nusidriekęs šalikas
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AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS
2017 m. pradėjo veikti Vaikų dienos centras „Uogys“, kurį lanko 47 miesto ir rajono moksleiviai. Keturias 

dienas per savaitę vaikai gali leisti laiką bibliotekoje, kompiuterių klasėje, žaisti įvairius žaidimus, stalo tenisą, 
biliardą, atlikti namų darbus. Dienos centre dirba dvi darbuotojos, savanoriauja Jaunimo ir suaugusiųjų švieti-

mo centro darbuotojai ir mokytojai, Trečiojo amžiaus uni-
versiteto klausytojai. Gruodžio mėn. 10 dienos centro vaikų 
dalyvavo Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos kalėdinia-
me renginyje Vilniuje. Kartu su 
vaikais iš kitų Lietuvos centrų 
jie linksminosi, vaišinosi, žiū-
rėjo filmo „Bulius Ferdinandas“ 
premjerą. Pradėjo veikti vaikų 
dienos centras ir Agluonų dau-
giafunkciame centre.

Centro mokiniai šiais metais sėkmingai dalyvavo respublikiniuose ir 
miesto konkursuose. Dvyliktokė A. Paluckaitė suaugusiųjų mokyklų mokslei-
vių kūrybinių darbų konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“ užėmė III vietą. Dvyliktokė 
I. Norbutaitė ir vienuoliktokė J. Urnikytė sėkmingai dalyvavo kompiuterinių ka-
lėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2017“ ir pelnė diplo-
mus. Centro moksleiviai užėmė II vietą kalėdinių dekoracijų konkurse „Kalėdų 
sostinėje – saldžios kalėdos 2017“ ir savo dekoracijomis šventiniu laikotarpiu 
papuošė Naująją Akmenę.

Pavasarį Švietimo centras tapo akredituota savanorius priimančia įstai-
ga. Pirmaisiais savanoriais tapo Akmenės kuopos kariai. Renginyje moki-
niams jie pristatė savo veiklą, demonstravo ginklus ir amuniciją, kalbėjo apie 
tautos nepriklausomybės svarbą kiekvienam piliečiui. Kariai dažnai apsilanko 
JSŠC ir bendrauja su moksleiviais.

Stogastulpis – dovana Lietuvai – papuošė Kairiškių gyvenvietę. Centro mokytojai K. Misius ir V. Rim-
kus, mokiniai bei Kairiškių daugiafunkcio centro darbuotojai išdrožė stogastulpį, skirtą Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės šimtmečiui. 

AKMENĖS RAJONO KRUOPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Mokyklos bendruomenė vykdė projektą „2017-ieji Piliakalnių me-

tai“, kuris sujungė istorijos, lietuvių, rusų ir anglų kalbų, geografijos, dailės, 
technologijų ir muzikos mokomuosius dalykus. Istorijos mokytojo R. Znu-
to pasiūlyto projekto, įamžinančio besibaigiančius Piliakalnių metus, tiks-
las – integruojant mokomuosius dalykus sužadinti vaikų patriotiškumo ir 
pilietiškumo, tapatybės jausmus, siekį pažinti savo kraštą ir sužinoti, kokios 
istorijos turtingas Akmenės rajonas. 

Išvyka į Vilnių. Vaikai kino centre su mokytoja S. Žilins-
kiene                                                     

JSŠC mokiniai pelnę diplomus 
ir padėkas (iš kairės): J. Urni-
kytė, I. Norbutaitė, J. Parti-
kaitė, H. Lobašev

Akmenės kuopos savanorių apsilankymas JSŠC

Stogastulpis Kairiškiuose – 
dovana Lietuvai

Kruopių pagrindinės mokyklos vykdyto projekto „2017-
ieji Piliakalnių metai“ kūrybinis darbas
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NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA
„Saulėtekio“ progimnazijoje keturios dailininkės 

iš Ukrainos vedė dailės pamoką. Jos supažindino moki-
nius su garsiąja Petrikovkos puošyba, savotiška šios šalies 
tradicinio liaudies meno vizitine kortele. Mokiniams buvo 
smagu sužinoti apie šį meną ir patiems pabandyti deko-
ruoti lėkštes.

Dešimt vaikų (1–4 kl.) iš socialiai remtinų 
šeimų savo vasarą pradėjo stovykloje „Sau-
lutė“. Stovyklautojai turiningai leido laisvalaikį, 
sportavo, žaidė, dainavo, šoko lietuvių liaudies 
šokius, gamino rankdarbius, daug keliavo.  Sto-
vyklautojų veikla rūpinosi vadovė-socialinė pe-
dagogė V. Šnarienė.                

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 
komanda Lietuvos mokyklų žaidynių stalo teniso var-
žybose iškovojo III vietą. 

Vasario 4 d. progimnazijos bendruomenė 
šventė mokyklos 50-mečio jubiliejų.

 „Saulėtekio“ progimnazijos moksleiviai – akty-
vūs įvairių edukacinių konkursų dalyviai. Patys po-
puliariausi – tarptautiniai internetiniai konkursai „Olym-
pis“. Rudens sesijoje 9 dalykų edukaciniuose konkur-
suose dalyvavo 472 mokiniai, kurie laimėjo net 366 di-
plomus. Tai I vieta Šiaulių apskrityje ir X vieta Lietuvoje.

Dailės pamoka

Stovyklautojai Žaliūkių malūnininko sodyboje

Iš kairės: mokytojas K. Barauskas, G. Strodomskytė, 
V. Guginytė, K. Kuznecova, K. Grigaitė,  kūno kultūros 
mokytojas E. Puzonas

Baigiamoji šventės dalis

Darnus anglų kalbos mokytojų kolektyvas, parengęs gau-
siausią būrį konkurso „Olympis 2017- Rudens sesija“ I–III  
laipsnio diplomų  ir medalių laimėtojų.



37

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ATŽALYNAS“
Įvertinti kūrybiškiausi. Įstaigos bendruomenė įsijungė į Savivaldybės kultūros centro organizuojamas 

lauko parodas-konkursus ir padėjo papuošti miesto erdvę prie kultūros rūmų. Parodai-konkursui „Sparnuo-
tas ruduo“ pagamintas kūrybinis darbas „Sparnuotas rudens malūnėlis“. Neformaliojo švietimo (dailės) mo-
kytojos M.  Kumpikevičiūtės dailės būrelio „Spalviukai“ vaikai sukūrė Velykinį margutį, kuris tapo nugalėto-
ju parodoje-konkurse „Įspūdingiausias lauko margutis“. Įdomią kūrybą pastebėjo Šiaulių televizijos laidos 
„Ventos vingiais“ žurnalistai ir sukūrė reportažą apie didžiojo margučio kūrybą. Sėkmė lydėjo ir Kalėdinių 
dekoracijų konkurse „Kalėdų sostinėje – saldžios Kalėdos 2017“: įstaigos bendruomenės pagamintas „Im-
bierinis meduolis“ užėmė 1-ąją vietą.  

Inovatyvių priemonių naudojimas ugdymo procese. Ugdymo procesas nuolat atnaujinamas pažan-
giausiomis IKT. Šiais metais įsigytas interaktyvus ekranas sudarė galimybę pedagogams įvairiose veiklose 
efektyviai ir šiuolaikiškai perteikti žinias ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Liečiamas ekra-
nas leidžia tobulėti vaikų motoriniams įgūdžiams ir vizualiai išvystyti naują patirtį. 

Atnaujintos erdvės. Įgyvendinus projektą „Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžaly-
nas“ pastato apšiltinimas“, renovuotas pastatas, įrengti nauji pasivaikščiojimo takai ir saugaus eis-
mo aikštelė. Rekonstruotoje sporto salėje sukurtos saugios ir šiuolaikiškos sąlygos vaikų sportui, 
žaidimams ir poilsiui.  

NAUJOSIOS AKMENĖS MOKYKLA-DARŽELIS ,,BURATINAS“
„Tramtatulis 2017“. Kovo 

3 d. neformaliojo švietimo gru-
pės ,,Dainorėlis“ solistės Elinga 
ir Enrika Grigoravičiūtės dalyva-
vo konkurse „Tramtatulis 2017“. 
Mergaitės dainavo po dvi dai-
neles žemaičių tarme. 

         

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė N. Lukšienė su ugdytiniais 
prie interaktyvaus ekrano

„Spalviukai“ prie sukurto Velykinio lauko margučio  

Nauja lauko aikštelė, skirta saugaus eismo mokymuiSporto salės erdvė        

„Žemaitiū žemie augam“ 
 „Tramtatulio 2017“ daini-
ninkės                                        
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Renginys „Žemaitiū žemie augam“. Kovo 3 d. skambant 
lietuvių liaudies melodijai į renginį, skirtą tarmių metams 
paminėti, susirinko visi „Buratino“ ugdytiniai, bendruome-
nės nariai. Sodria žemaitiška kalba skambėjo mūsų kraštie-
čio A. Almanio sveikinimas-eilėraštis „Mona Žiemgalā“. Ve-
dėjos rokavosi žemaitiškai, įdomiai pasakojo apie žemaičių 
tarmės ir bendrinės lietuvių kalbos skirtumus. 

Balandžio 5 d. Akmenės rajono sporto centre vyko respubli-
kinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažų-
jų žaidynės 2017“. Dalyvavo keturių rajono darželių komandos. 
„Buratino“ komanda užėmė I vietą ir pateko į II etapą, kuriame 
užėmė III vietą.

,,Šeimų vakaro“ koncertas. Gegužės 
4 d. į muzikos salę sugužėjusios šeimos dai-
navo, grojo ir vaidino. Šventę vedė auklėtoja 
N. Šulcienė ir logopedė D. Strakšaitė. Nuotai-
kingame koncerte dalyvavo 10 šeimų.

 „Varliukų“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis R. Nor-
butiene ir D. Jurgeliene vyko į Klykolių bendruomenės 
namus „Klykolių klėtis“. A. Plienienė su vyru aprodė muzie-
jų, supažindino su daiktų paskirtimi, o žvakių liejimo dirbtu-
vėlėse liejo žvakes. 

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“
Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas”. 

Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 
vaikučiai ir auklėtojos prisijungė prie pilietinės ini-
ciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“. 

Vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ įvyko 
respublikinė pažintinė-praktinė konferencija 

„Spalvos ir raštai mano krašto“, skirta Tautinio kos-
tiumo metams ir žemaičių krašto tautiniams drabu-
žiams pažinti. Lietuvių liaudies išmintis sako „Paguosk 
drabužį vieną kartą, tave drabužis dešimtį kartų“. Pe-
dagogės ieškojo naujų kūrybinės raiškos būdų ir dar-
bo formų su vaikais ir socialiniais partneriais.

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2017“ I etapas Akmenės 
rajono sporto centre

Kazlauskų šeimaMama L. Andrulienė, sūnūs Au-
gustas ir Benas

„Varliukų“ grupės vaikai Klykolių bendruomenės 
namuose

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“

Muzikinio projekto „Skambančios dūdelės-3“ ugdytiniai su 
mokytoju, birbynininku V. Bogavičiumi



39

Sportuoju su šeima. „Saulėtekio“ progimnazijos sporto 
salėje susirinko darželio priešmokyklinukai ir jų šeimos na-
riai į tradicinį sveikatos renginį „Sportuoju su šeima“. Rengi-
nio metu visi linksmai praleido laiką varžydamiesi estafetėse, 
žaisdami judriuosius žaidimus.

                                                                        
 „Visa Lietuva šoka“. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai 

ir pedagogai dalyvavo etninės kultūros akcijoje „Visa Lietuva 
šoka“. Mažieji šokėjai su tėveliais, sesutėmis, broliukais links-
mai sukosi rateliu. Vaikus respublikinei akcijai paruošė nefor-
maliojo švietimo mokytojos I. Daščiorienė ir O. Deniušienė.

Asistento diena. Spalį įstaigoje svečiavosi Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos 
„Jaunimo apskritasis stalas“ nariai. Gimnazistai susipažino su įstaiga ir aktyviai dalyvavo ugdymo veiklose. 

AKMENĖS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „GINTARĖLIS“
Aplinkos pokyčiai. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ 

ugdymosi aplinkos pokyčiai akivaizdūs nuo 2017-09-01. Pasibai-
gus pastato atnaujinimo ir teritorijos sutvarkymo darbams, įkurtos 
naujos judėjimo, žaidimų bei žaliosios lauko erdvės. 

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai 2017“. Spalio 26 d. skyriuje 
„Gintarėlis“ vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveika-
tos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas. 
Pirmąją vietą konkurse iškovojusi ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
„Gintarėlis“ komanda keliavo į kitą etapą, kuris vyko Šiauliuose, ir II 
etape užėmė III vietą.   

Vasario 16-ąją švęskime linksmai ir išradingai. „Gintarėlio“ bendruomenė mini Valstybės atkūrimo 
dieną ir  jungiasi prie akcijos  „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“.  

Tradicinis sveikatos renginys „Sportuoju su šeima“ 

Asistento dienaPedagogės S. Stancevičienė, N. Joniškienė, R. Borusevičienė, I. Daščio-
rienė ir O. Deniušienė su ugdytiniais

Lauko erdvė 

 „Gintarėlio“ komanda ŠiauliuoseŠventės akimirka
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VENTOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „BERŽELIS“
Etninė kultūra integruojama į įvairias saviraiškos 

veiklas. Įgyvendinant etninį projektą „Tėviškėlės spalvos“, 
organizuotos Rudenėlio, Kalėdų, Užgavėnių, Margučių 
kalendorinės šventės ir tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-oji, 
Mamyčių šventė, Kaziuko mugė. Kartu su ugdytinių tėve-
liais dalyvauta „Žibintų ir Nykštukų“ šventėje, akcijoje „Visa 
Lietuva šoka“, pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žie-
das“, respublikiniame projekte „Šokis žemei 2017“. 

Sudarytos sąlygos vaikų sveikatai gerinti ir stiprinti. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų futbolo turny-
re „Futboliuko žvaigždė“ ugdytiniai laimėjo II vietą, rajono „Lietuvos mažųjų žaidynėse 2017“ ir konkurse 
„Sveikuolių sveikuoliai“ laimėta III vieta (auklėtojos A. Jankauskienė ir  V. Poškienė, sveikatos priežiūros spe-
cialistė J. Pakalniškienė). 

Jau ketvirtus metus dalyvauta Lietuvoje vykstančiame renginyje „Solidarumo bėgimas“, kurį inicijuoja 
visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. Visa bendruomenė aktyviai prisijungė prie respublikinio pro-
jekto „Sveikatiada“. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas vaikų sveikatingumui geriniti, įrengta nauja sporto 
salė, įsigyta kompaktiškų sportinių įrengimų. 

Grupėse pertvarkytos vaikų žaidimų erdvės – papildytos naujais baldeliais ir moderniomis ugdymo 
priemonėmis, puoselėjama įstaigos aplinka.

Užgavėnių šventė „Mes žydukai iš Ventos“

Rudenėlio  šventė

„Visa Lietuva šoka“

Futbolo turnyras „Futboliuko žvaigždė“            „Sveikuolių sveikuoliai“

Šventinis senis besmegenis atnešė daug džiaugsmo       Respublikinis renginys „Solidarumo bėgimas“
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Žaidimų aikštelė

Akmenės rajono turnyre „Futboliuko žvaigždė“

Kanklių ansamblis

M. Ulberkis

Smuikininkų ansamblis

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „KREGŽDUTĖ“
Kuriama saugi  ir moderni edukacinė aplinka. „Kregždutė-

je“ didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui, tenki-
nant pagrindinius jų poreikius: saugumo, aktyvumo, saviraiškos. 
Rengiamos žaidimų aikštelės su smūgį silpninančia danga, vyk-
domas projektas „Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimoky-
klinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ modernizavimas“. 2017 m. 
įstaiga rajono gražiausiai tvarkomų švietimo įstaigų kategorijoje 
pripažinta nugalėtoja.      

Darželio ugdytiniai – rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sporto varžybų dalyviai bei 
nugalėtojai. Rajono 
šaškininkų varžybose 
iškovota I vieta (A. Ku-
prytė), turnyre „Futbo-
liuko žvaigždė“ pelnyta 
III vieta (A. Stulpinas). 
Dalyvauta Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios 
programos projekte  
„Noriu būti sveikas, akty-
vus, saugus 3“.                   

NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA
Kovo 18–19 d. Vilniuje, B. Dva-

riono  muzikos  mokykloje, XIII na-
cionaliniame  J. Švedo konkurse 
kanklių  klasės mokinys M. Ulberkis 
(mokytoja L. Rimkuvienė), kanklė-
mis  grojantis vos 2 metus, buvo 
puikiai įvertintas, pelnė II laipsnio 
diplomą  ir pakviestas  dalyvauti 
laureatų  koncerte Vilniuje.                           

V tarptautinis P. Stepulio kamerinių liaudies  instrumentinės muzikos  
ansamblių konkursas-festivalis. Baltijos regiono tarptautinio profesiona-
laus tautinio meno renginio žiuri – muzikantai  profesionalai  iš 5 skirtingų 
šalių – skyrė I laipsnio diplomą ir garbę pasirodyti laureatų  koncerte Naujo-
sios Akmenės muzikos mokyklos kanklių ansamblio muzikantams: S. Lalaitei, 

V. Stonkutei ir M. Ulberkiui (vadovė L. Rimkuvienė).
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Mokyklos jaunučių 
choras „Spindulėlis“ gegu-
žės 17 d. Mažeikių kultūros 
centre dalyvavo jaunučių 
chorų ir ansamblių  fes-
tivalyje „Muzika žiedų 
ir vėjo“, kurį organizavo 
Mažeikių Vytauto Klovos 
muzikos mokykla.

XII Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Rugsėjo 16 
d. Plungėje įvyko unikalus Žemaitijos krašto muzikos ir meno 
mokyklų jungtinio styginių instrumentų orkestro koncertas 
„Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“. Mokyklos smuikininkai 
grojo jungtiniame 135 atlikėjų iš 13 Žemaitijos krašto mu-
zikos ir meno mokyklų orkestre (dirigentas maestro T. Am-
brozaitis).  Koncertą vedė 
muzikologas V. Gerulaitis.  

Roko grupei „Soul 
Wings“ – „ŠAMA 2017“ 
apdovanojimas. Mokyklos 
roko grupė „Soul Wings“, va-

dovaujama T. Karaliaus, dalyvavo Šiaulių apskrities geriausiųjų muzikantų, 
grupių ir dainininkų rinkimuose, vykusiuose Radviliškyje. Rinkimai buvo 
sėkmingi: ansamblis „Soul Wings“ pelnė geriausio Akmenės rajono atlikėjo 
nominaciją. 

 
Muzikinė kelionė į Bacho tėviškę. Mokytoja J. Pakatilytė ir fortepijono 

klasės mokinys E. Montvila lapkričio 8–13 d. lankėsi Vokietijos Eisenacho 
mieste. 

AKMENĖS RAJONO VENTOS MUZIKOS MOKYKLA
Žengė į didžiąsias scenas.  4 respublikinių, 3 tarptautinių, 3 regioninių 

bei rajoninių konkursų laureatais ir prizininkais tapo šie dainininkai: D. Guri-
naitė, A. Srūgytė, D. Mazaliauskas (mokytoja G. Bučiuvienė) ir A. Nociūtė (mo-
kytoja D. Savickienė).

E. Lopaitytė  (mokyt. I. Vežuks) res-
publikiniame pianistų konkurse „Cres-
cendo“ Klaipėdoje pripažinta laureate. 

Žemaitijos krašto fortepijo-
ninių etiudų  konkurse Kre-
tingoje – I vietos laimėtoja. 
Konkurse „Lietuviškos muzi-
kos labirintai“ Mažeikiuose 
skirta „Geriausiai atlikto lietu-
vių kompozitoriaus kūrinio“ 
nominacija.

Jaunučių choras „Spindulėlis“ festivalyje „Muzika žiedų ir vėjo“  

Akmenės skyriaus mokinys 
E. Montvilas po koncerto Eisena-
cho Vartburgo pilyje

Roko grupė  „Soul Wings“

Konkurso laureatai (iš kairės): D. Mazaliauskas, 
D. Gurinaitė, mokytoja G. Bučiuvienė, A. Srūgytė, 
S. Batavičius, A. Nociūtė, V.  Nociūtė

E. Lopaitytė  konkurse ,,Crescendo“   Mergaičių vokalinis ansamblis (vadovė. D.  Sa-
vickienė)
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   Ventos muzikos mokykla 2017 m. suorganizavo penktąjį lietuviškos muzikos festivalį „Ant mu-
zikos kranto“, kuriame dalyvavo Plungės Mykolo Oginskio, Platelių, Kuršėnų meno mokyklų, Naujosios 
Akmenės, Akmenės, Ventos muzikos mokyklų, Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniai ir mokytojai. 
Festivalio dalyviai įvairiausiais instrumentais ir jaunųjų atlikėjų balsais atskleidė plačią lietuvių muzikos pa-
noramą.

Folkloro ansamblis „Austėja“ (vadovė A. Nainytė) Pa-
langos Stasio Vainiūno meno mokyklos, Mažeikių Vytauto 
Klovos muzikos mokyklos projektų partneris, Vakarų Lietuvos 
Dainų šventės Klaipėdoje ir XVII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto 
tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalio ,,Trimitatis“ 
Šilutėje dalyvis.  

Vykdant  projektą „Vaikas menų sintezė-
je“, ketvirtą kartą organizuotas vaikų ir 
jaunimo talentų festivalis „Menų mozai-
ka“, kuris subūrė per 200 talentingų jaunųjų 
muzikantų, šokėjų, dailininkų iš 23 Lietuvos 
ir Latvijos meno įstaigų. 

AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOJI MOKYKLA
Socialiniai partneriai. Dabikinės specialiosios mo-

kyklos bendruomenė džiaugiasi 2017 m. užsimezgusia 
draugyste su Kretingos vienuolėmis pranciškonėmis mi-
sionierėmis. Jų apsilankymas mokykloje įnešė gėrio, šilu-
mos, tikėjimo ir pasitikėjimo savimi. Kolektyvas dvasinės 

stiprybės vyko semtis į Kretingos vienuolynus. 
Gražia bendruomenės tradicija tampa kiekvieną 
antradienį susirinkti 10 min. maldai ir mintyse 
pabūti kartu su vienuolėmis.

  
Jau 7 metai tęsiasi nuoširdus bendradarbiavimas su Šiaulių rajono Raudėnų daugiafunkciu cen-

tru-mokykla. Tradicinis susitikimas Advento laikotarpiu, pasikeitimas dovanėlėmis, šventinių programėlių 
dovanojimas vieni kitiems dar labiau sujungia vaikus ir paskatina tolimesniam bendravimui. 

Folkloro ansamblis ,,Austėja“

Tautinių muzikos instrumentų orkestras (vadovė M. Voronovienė)ir ste-
po šokėjas iš Latvijos M. Pūris (kairėje) 

Pranciškonės misionierės (iš kairės į  dešinę): sesės Da-
nutė ir Beniamina Padėkos dienoje

Šiaulių rajono Raudėnų daugiafunkcio centro-mokyklos ir Dabi-
kinės mokinių susitikimas mokyklos klėtelėje
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Projektai. Mokyklos vyresniųjų specialiųjų 
klasių mokiniai ir klasių vadovai dalyvauja res-
publikiniame projekte „Laimingas vanduo – 
Lietuvos gyvastis“. Projektas  vykdomas 3 eta-
pais: PAŽINK. GLOBOK. DALINKIS. Mokiniai, 
klasių vadovių padedami, mokyklos projektą 
„Tekėk, Dabikine, tekėk“ praturtino informaci-

ja apie Dabikinės upę ir jos intakus, dalyvavo išvykoje „Da-
bikinė ir jos intakai“.

Respublikiniame specialiojo ugdymo įstaigų projek-
te „Menų pasaulis“ mokyklos pedagogai kartu su Vilniaus 

specialiojo ugdymo centru „Aidas“, Klaipėdos „Medeinės“, Telšių Naujamiesčio, Rokiškio pagrindine moky-
kla sėmėsi patirties, stiprino bendradarbiavimo galimybes, plėtė socialinių partnerių tinklą.  Šis projektas 
suteikia galimybę mokiniams ugdyti meninius gebėjimus, socialines kompetencijas, o pedagogams – da-
lintis gerąja patirtimi. 

                                             
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
2017 m. veiklą tęsė užimtumo grupė, kurią lankė 

20 mokyklinio amžiaus vaikų. Su jais dirbo socialinės 
pedagogės E. Rakickaitė ir V. Gadeckienė. Pagrindinis 
užimtumo grupės tikslas – socialinių įgūdžių ugdymas, 
pagalba ir kontrolė ruošiant namų darbų užduotis, ge-
rinami vaikų tarpusavio santykiai, ugdoma pagarba ir 
tolerancija vienas kitam. Užimtumo grupėje jau su-
siformavo tradicijos: vaikai turi pareigas, padedami 
socialinės pedagogės patys kuria taisykles. Grupėje 
siekiama sukurti jaukią, draugišką, malonią atmosferą, 
kad vaikai norėtų sugrįžti.

Bendradarbiaujama su Akmenės rajono policijos komisa-
riatu. Spalio mėn. vyko prevencinis renginys „Būk saugus“. Svečia-
vosi Akmenės r. policijos komisariato bendruomenės pareigūnė 
R. Vėlavičienė. Vaikams parodyta filmuota medžiaga apie saugų 
eismą, pasakota apie tamsiu paros metu tykančius pavojus, kodėl 

reikia nešioti atšvai-
tus. Gruodžio pra-
džioje užimtumo gru-
pės vaikus aplankė 
policijos bičiulis Am-
sis. Vaikams išdalytos 
atmintinės „Žiemos 
pavojai“, spalvinimo 
lapai su kelio ženklais, jie pakviesti apsilankyti policijos komi-
sariate. Policininko profesija sužavėjo ne tik berniukus, bet ir 
mergaites. 

Neformaliojo švietimo užsiėmimą Šiaulių logopedinės mokyklos 
mokiniams Dabikinės mokykloje veda būrelio vadovė A. Žalienė

Išvyka po Dabikinės hidrografinį draustinį

Svečiuose Amsis

Pasivaikščiojimas

Viešnagė Policijos komisariate. Su vaikais ben-
dravo pareigūnė R. Vėlavičienė ir kelių policijos 
vyresnysis specialistas L. Balčiūnas 
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KULTŪRA

Kultūrinę veiklą rajone vykdė: Akmenės krašto 
muziejus su ekspozicijomis Lazdynų Pelėdos ir Si-
mono Daukanto muziejuose, Kultūros centras su 
padaliniais Akmenėje, Alkiškiuose, Kruopiuose, Sablaus-
kiuose, Papilėje, Ventoje; Viešoji biblioteka su filialais 
Akmenėje, Ventoje, Agluonoje, Eglesiuose, Jučiuose, Kai-
riškiuose, Kivyliuose, Kruopiuose, Papilėje, Sablauskiuo-
se, Vegeriuose.

2017-ieji buvo paskelbti tautinio kostiumo, piliakal-
nių metais. Rajono kultūros įstaigos šiuos metus minėjo 
įspūdingais kultūros renginiais.

2017 m. veiklą pradėjo naujai išrinkta Kultūros ir meno taryba, kurią sudaro 17 Akmenės krašte kultūros ar 
meno lauke žinomų žmonių. Pirmininku išrinktas rajono menininkas, skulptorius Paulius Ratkevičius. Kultūros 
ir meno taryba, svarbi patarėja, sprendžiant su rajono kultūra susijusius klausimus, atstovaus pilietinės visuo-
menės interesams, skatins diskusijas dėl kultūros ir meno situacijos rajone, kultūrines iniciatyvas ir projektus.

Po ilgos pertraukos 2017 m., minint 
rašytojos Lazdynų Pelėdos jubiliejų, 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 
inicijavo ir koordinavo rašinių kaimo 
tematika konkursą Lazdynų Pelėdos 
premijai gauti. Rašinių sulaukta iš vi-
sos Lietuvos: Anykščių, Kauno, Klaipė-
dos, Marijampolės, Naujosios Akme-
nės, Šiaulių, Širvintų ir Vilniaus. 

2017 m., artėjant Simono Daukanto 
225-osioms gimimo metinėms, Savival-
dybės lėšomis išleistas kalendorius-kny-
ga „Simonui Daukantui 225“.

Veiklą tęsė Akmenės rajono savi-
valdybės literatūrinių kūrinių vertinimo komisija, kuri svarstė ak-
tualius kultūros klausimus dėl rašytojos Lazdynų Pelėdos litera-
tūrinės premijos skyrimo, dėl literatės Stasės Niūniavaitės vardo 
premijos skyrimo krašto literatui ir kt.

2017 m. kraštietės literatės ir režisierės S. Niūniavaitės jubilieji-
nė, 10-oji, literatūrinė premija įteikta kraštiečiui vertėjui ir rašytojui 
V. Morkūnui.

AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS
Muziejuje eksponuojama 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, organizuojami edukaciniai užsiėmimai.

Kultūros ir meno taryba 

Rašinių konkurso dalyviai ir organizatoriai Kalendorius-knyga „Si-
monui Daukantui 225“ 
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Gyvų drugelių paroda. Į Akmenės krašto muziejų nuo 2011 m. lanky-
tojus traukia oranžerijoje išsiritantys drugeliai. Jų lėliukės vasaros ir rudens 
sezonu į Muziejų atsiunčiamos iš Anglijos. Gyvų drugelių paroda susilaukia 
didžiausio lankytojų dėmesio. Daugeliui viena smagiausių patirčių yra gali-
mybė nusifotografuoti su gyvais egzotiniais drugeliais. 

Jubiliejus. Sausio mėn. Muziejus paminėjo dešimties metų sukaktį.
 Iškilmėse apie Muziejaus veiklą gerus žodžius tarė gausus būrys svečių. 

Akmenės krašto muziejus tapo Akmenės bendruomenės dvasiniu traukos 
centru. Šventiškame renginyje koncertavo šalyje ir pasaulyje žinomas atli-
kėjas pianistas  Petras Geniušas. 

Muziejus gali pasigirti 
1904 m. Drezdene „Ronisch“ 
firmos pagamintu koncertiniu 
rojaliu, kuris yra restauruotas 
ir leidžia nuolat rengti aukšto 
lygio koncertus.

Muziejuje saugomos fosilijų kolekcijos autorius Stanislovas Sungaila Mu-
ziejui gimtadienio proga padovanojo originalią dovaną – fosilijų ir akmenų 
kompoziciją.

Meno kūrėjų paroda. Rajono tautodailininkai į tradicinę meno kūrėjų naujausių darbų parodą renkasi 
kartą per metus. Čia visada viliamasi sutikti naujų talentų ir nustebti nuo naujų idėjų. 

Tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius kasmet iš rajono tautodailininkų parodos atrenka pačius bran-
džiausius ir naujausius darbus, kurie eksponuojami regioninėje tautodailininkų parodoje Šiauliuose. Šie-
met atrinkta daugiau nei dvi dešimtys skirtingų autorių darbų.                                                                                            

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus ypač daug žiūrovų sulaukia tradicinėje šventėje „Sugrįži-
mai į Paragius“. Rugpjūčio mėn., per šv. Roko atlaidus, dvi dienas vykstančios šventės tradicija tęsiasi trečią 
dešimtmetį. Šventėje dalyvavo teatrai iš Klaipėdos universiteto (režisierius prof. Petras Bielskis), Agluonėnų 
(Klaipėdos r.), Akmenės, Klovainių (Pakruojo r.), Naujosios Akmenės, Nevarėnų (Telšių r.), Pasvalio, Vytinių 
(Latvija), scenos šelmių ansamblis „Užkūtės“ iš Ventos, kapela  „Šeduvos bernai“. 

Simono Daukanto muziejuje įgyvendintas Kultūros paveldo departamento finansuotas projektas „Pa-
pilės piliakalniai“. Minėta Simono Daukanto gimimo diena: prisiminti Lietuvos istoriko asmenybės bruožai, 
laimėjimai ir nuopelnai Lietuvai, istorijai, kalbai ir kultūrai. 

Pianistas P. Geniušas         

Rajono tautodailininkai Akmenės kultūros namų teatro režisierei 
R. Butnorienei padėką įteikia 
Administracijos direktorė A. Laucienė
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Projekto pirmasis etapas vyko per Baltų vienybės dieną, kai kartu su Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
moksleiviais ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologu Tomu Grigu leistasi į pažintinę ekskursiją po Papilę, o 
vykdant antrąjį šio projekto etapą skaityti prane-
šimo į Papilę atvyko profesorius istorikas Alfredas 
Bumblauskas.

Simono Daukanto muziejaus tradicinę poezijos 
šventę „Lakštingalų naktis“ prasmingai papildė 53-
iojo „Poezijos pavasario“ dalyviai. Renginyje dalyva-
vo  vertėjas, literatūros ir meno kritikas, libretų kū-
rėjas Dainius Gintalas, eseistas, knygų redaktorius 
Justinas Kubilius, Jotvingių ir kitokiomis premijo-
mis įvertintas Almis Grybauskas, „Poezijos pavasa-
rio 2008“ laureatas Viktoras Rudžianskas,  aktorius, 
draminių televizijos serialų režisierius, rašytojas 
Alvydas Šlepikas, rašytojas ir literatūros kritikas Sau-
lius Vasiliauskas.   

     
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras veiklą organizuoja Akmenėje, Alkiškiuose, Kruopiuo-

se, Papilėje, Ventoje ir Sablauskiuose. 

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų 
meno kolektyvai šventėje „Akmenės smuikelis“

Poezijos ir muzikos pasiklausyti susirenka gausus būrys 
žiūrovų.

Papilėniškių dovana Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 
Baltų vienybės dienos  minėjime

Visa „Lietuva šoka 2017“ Naujojoje Akmenėje
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Reikšmingiausi 2017 m. kultūros įvykiai, tra-
diciniai renginiai, šventės, festivaliai.

Birželio 9–10 d. vyko kasmetinės tradicinės ra-
jono meno šventės „Akmenės smuikelis“ renginiai: 
ansamblio „Okolica“ (vad. L. V. Švedova) iš Briansko 
(Rusija) koncertas, Baltijos galiūnų čempionato III 
etapo varžybos, teatralizuotas menininko Antano 
Adomaičio akmens skulptūros „Ausis“ atidengimas 
(rež. Andrėja Gričiutė), lietuvių liaudies pasakų mo-
tyvais Kultūros centro parengta programa vaikams, 
šventinis kapelų iš Lietuvos regionų koncertas (rež. 
Viktorija Čapienė).

Mišrus choras „Cementininkas“ (vad. Žydrūnė 
Kazlauskaitė, koncertmeisterė Jolita Švenienė) su-
rengė 60-mečio jubiliejinį koncertą „Žalioj stote-
lėje“. Per pastaruosius metus atsinaujinusio choro 
jubiliejų švenčiančiame kolektyve dainuoja apie 40 
įvairaus amžiaus dainos mylėtojų. Tai bene vienin-
telis taip seniai gyvuojantis choras Akmenės rajone.

Papilėje Baltų vienybės diena paminėta jau 9-ą 
kartą. Šiemet piliakalnis buvo apjuostas Papilės 
miestelio auksarankių numegzta 150 m ilgio tris-
palve juosta. Tai papilėniškių dovana Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečiui. 

Naujojoje Akmenėje Baltų Vienybės dienos proga miesto aikštėje vyko kapelų šventė, kurioje dalyvavo 
Akmenės rajono kapelos ir svečių iš Aucės (Latvija) kolektyvai. 

Papilėje nuskambėjo XII liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Skambėk, Papile“, skirtas medžiotojų glo-
bėjo Šv. Huberto dienai, XVII tarpregioninis solistų ir vokalinių ansamblių festivalis „Rudens melodija“.

Tęsiant gražią praėjusių metų tradiciją, Naujosios Akmenės kultūros rūmuose nuskambėjo 2-asis „Duetų 
vakaro“ koncertas. Pilnutėlėje Kultūros rūmų salėje įspūdingus pasirodymus publikai dovanojo 8 duetai.

Naujosios Akmenės kultūros rūmų terasoje įvyko pirmasis akustinis gyvos muzikos koncertas ir diskote-
ka „Skambėk, dainuok ir šok, terasa!“.

2017 m. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose palydėti iškilmingu renginiu: Kultūros rūmų darbuotojai 
dovanojo savo gražiausias dainas ir šokius miesto bendruomenei. Scenoje buvo galima išvysti ne tik kolek-
tyvų meno vadovus, bet ir Kultūros centro administracijos darbuotojus, kurie vakaro metu žengė į sceną ir 
sveikino publiką šventiniais linkėjimais. 

Etninė kultūra
Ventos kultūros namų folkloro ansamblis „Volungė“ (vad. Dalia Tenienė) suren-

gė veiklos 20-mečio paminėjimo šventę.
Papilėje, Jurakalnyje, vyko jubiliejinės 10-osios Jurginės ir 13-osios tradicinės 

Sekminės. 
Alkiškių kultūros namuose tradiciškai rengiamos Gegužinių giesmių giedo-

jimo popietės. 

Baltų vienybės dienos minėjimas – kapelų šventė Naujojoje 
Akmenėje

Naujosios Akmenės kultūros rūmų Naujametinis sveikinimas

Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro padėka „Volungei“

Ventos kultūros namų folkloro ansamblio 
„Volungė“ 20-metis
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Gegužės mėn. suorganizuota 10 gegužinių giesmių 
giedojimo popiečių – „Mojavų“, kuriose susirinkusieji 
giedojo giesmes, skirtas Švč. Mergelei Marijai. 

Rajono kultūros įstaigos trečiąkart aktyviai prisijun-
gė prie Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuoja-
mos akcijos „Visa Lietuva šoka“. 

Rudenį rajone nuvilnijo „Rudens kermošių“ banga.
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose surengtas pa-

žintinis-edukacinis renginys „Velykinės dirbtuvės“, prie-
šadventinė liaudiška vakaronė, adventinis susikaupimo 
rytmetis vaikams „Gyvasis Advento vainikas“ ir vakaro-
nė „Šv. Kūčių valgiai“. 

 Vilniaus mokytojų namų svetainėje vyko koncertas „Griežia Akmenės ir Joniškio kraštų liaudies muzikan-
tai“, skirtas 29 etnoinstrumentologinei ekspedicijai Akmenės ir Joniškio rajonuose apibendrinti. Renginyje 
Akmenės kraštui atstovavo ir koncertavo A. Visockis (armonika ir būgnai) ir A. Rašimas (lūpinė armonikėlė 
ir gitara). Koncerte dalyvavo ir Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui etnoinstrumentologinę ekspediciją 
vasarą Akmenės rajone organizuoti padėjusi Kultūros centro etninės kultūros specialistė Marija Urbonienė.

   
PASIEKIMAI
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose vyko VII Lie-

tuvos nacionalinio kultūros centro inicijuojamo Lietu-
vos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos at-
likėjų – konkurso „Tramtatulis“ Akmenės rajono turas. 
Naujosios Akmenės kultūros rūmų pasakorius L. Ma-
čiuka (vad. M. Urbonienė) sėkmingai pasirodė rajoni-
niame ir regioniniame turuose ir pateko į nacionalinį 
konkurso turą Kaune. 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Lietuvos 
chorų sąjungos organizuojamame Lietuvos suaugusių-
jų chorų konkurse Naujosios Akmenės kultūros rūmų 
mišriam chorui „Cementininkas“ (vad. Ž. Kazlauskaitė) 
suteikta II kategorija.

Penki Kultūros centro kolektyvai bandė pelnyti ge-
riausiųjų vardą Lietuvos šiaurės krašto suaugusių liaudiškų šokių kolektyvų konkurse-festivalyje „Suk, suk 
ratelį 2017“: Akmenės kultūros namų merginų liaudiškų šokių kolektyvas (vad. N. Milaševičienė) apdova-
notas I laipsnio diplomu, Naujosios Akmenės kultūros rūmų merginų liaudiškų šokių kolektyvas pripažin-
tas geriausiu savo kategorijoje ir pelnė laureato vardą, Kultūros rūmų jaunimui įteiktas II laipsnio diplomas 
rajonų centrų kategorijoje, vyresniųjų amžiaus liaudiškų šokių kolektyvui – I laipsnio diplomas (vad. B. 
Viktoravičiūtė), Kruopių kultūros namų vyresniųjų amžiaus liaudiškų šokių kolektyvas (vad. R. Urbonienė) 
apdovanotas III laipsnio diplomu.

Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybose „Šypsena 2017“ Ventos kultūros namų šokėjų 
pora Eimantė ir Grantas (vad. M. Miškauskas) gavo aukščiausią apdovanojimą – I vietą.

Šokio mokytojų asociacijos organizuotuose 2017 m. Lietuvos šokio mokytojo rinkimuose tarp 5 geriausių-
jų Lietuvos šokio mokytojų buvo pastebėta ir atrinkta Kultūros centro vyriausioji choreografė B. Viktoravičiūtė. 

Ventos kultūros namų humoro grupė „Smaguriai“ (vad. 
A. Vaičiakauskas) – tarp geriausių

„Rudens kermošiaus“ akimirkos

Mišrus choras „Cementininkas“ (vad. Ž. Kazlauskaitė)Naujosios Akmenės kultūros rūmų merginų liaudiškų šokių 
kolektyvas (vad. B. Viktoravičiūtė)
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Ventos kultūros namų humoro grupė  „Smaguriai“ (vad. A. Vaičiakauskas) išrinkta tarp geriausių Lietuvos 
humoro grupių ir dalyvavo respublikiniame baigiamajame humoro grupių koncerte Varėnoje. 

Mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras 2017“ Akmenės kultūros namų mėgėjų teatras (režisierė 
R. Butnorienė) buvo nominuotas ir gavo diplomus už geriausią antraplanio vyro vaidmenį, geriausią užsie-
nio dramaturgijos interpretaciją. Už antraplanio moters vaidmens atlikimą laureato diplomą pelnė Adolfina 
Janušaitienė. Puikus Akmenės artistų pasirodymas ir Kurtuvėnų festivalyje – Povilo Višinskio vardo prizas už 
geriausią moters vaidmenį atiteko Adolfinai Janušaitienei.

Rudenį Kruopių kultūros namų suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas (vad. R. Urbonienė) dalyvavo ir 
sėkmingai pasirodė Ričionės mieste (Italija) vykusiame XVI tarptautiniame šokių ir dainų festivalyje „Le spia-
gge d‘Italia“ („Italijos paplūdimiai“).

PARODOS. Naujosios Akmenės kultūros rūmų parodų salono durys buvo atviros profesionalių ir mė-
gėjų meno darbų autoriams ir lankytojams: D. Vaičiuvienės odos dirbinių paroda, Nepriklausomų Mažeikių 
fotografų fotoparoda „Čia Lietuva. Po Žemaitiją pasižvalgius“, R. Lensbergo pastelinių paveikslų ir D. Kun-
drotienės rankdarbių paroda, jungtinė E. Damskienės, Z. Šimkienės, V. Trimailovos ir Akmenės rajono Da-
bikinės specialiosios mokyklos vaikų rankdarbių paroda, VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros dėstytojų 
ir studentų tapybos paroda „Zoologijos sodas“, A. Viduolienės tapybos darbų paroda „Kaip danguje, taip ir 
žemėje“, VDA Telšių fakulteto studentų kūrybinių darbų paroda, ŠU Menų katedros studentų kūrybos darbų 
paroda ir kt. 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Tradiciniai renginiai, spaudinių parodos

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įvyko 687 renginiai, juose apsilankė 3600 lankytojų. Tęsiama pro-
grama „Skaitymo skatinimas ir kūrybinė erdvė Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos 
filialuose“. Bibliotekoje įsikūręs Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“. Šio klubo pirmininkė – Viešo-
sios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Viešoji biblioteka ir Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“ 
pakvietė į literatūrinį renginį „Lietuvių kalba – tautos turtas“, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams. Prista-
tytas literatūrinis ukrainiečių autorių rinkinys „Per širdį. Pafrontės dienoraščiai“. Rinkinio autoriai – Ukrainos 
poetai, žurnalistai, dailininkai. 

53-iasis tarptautinis poezijos pavasaris, keliaudamas per Lietuvą ir per pasaulį, atvyko ir į Viešąją biblio-
teką. Šventėje dalyvavo poetai Andrius Almanis, Gražina Blinkinienė, Dalia Milukaitė-Buragienė, Rima Al-

Kruopių kultūros namų suaugusiųjų liaudiškų šokių kolekty-
vas (vad. R. Urbonienė) festivalyje Italijoje

Akmenės kultūros namų mėgėjų teatras (vad R. Butnorie-
nė) šventėje „Tegyvuoja teatras 2017“
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manienė, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Viktoras Ru-
džianskas, literatas Justinas Kubilius, rašytojas, literatū-
ros kritikas Saulius Vasiliauskas, poetas ir dainuojamo-
sios poezijos atlikėjas Kęstutis Krencius, vertėjas, libretų 
autorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, literatūros ir 
meno kritikas Dainius Gintalas, vertėjas, gyvenęs Nau-
jojoje Akmenėje, Almis Grybauskas.                                    

Direktorė Z. Sinkevičienė parengė naują knygą apie 
literatus „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“. 
Tai bibliografinė rodyklė apie Stasės Niūniavaitės vardo 
literatūrinės premijos laureatus (2004–2016). 

Jubiliejai.  2017 m. šventė 50-ies metų įkūrimo ju-
biliejų – Eglesių kaimo 
biblioteka, 80-ies metų 

jubiliejų – Akmenės ir Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekos.
Į užtarnautą poilsį palydėtos   Viešosios bibliotekos vaikų literatūros 

skyriaus vadovė Ona Janionienė, paskyrusi 50 metų jauniesiems skaityto-
jams, Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus specialistė Birutė 
Juozokienė, atidavusi 43 metus Viešojoje bibliotekoje, dalindama žinias 
skaitytojams bibliografinėje, informacinėje srityje.

Netektis. „Iškeliaudavo jis nuolat, tačiau sugrįždavo. Šį kartą Kurilskis arba 
Lai Vėjus išvyko toli, nežinoma kryptimi ir nebesugrįš, bent jau mūsų pažinotu 
būdu – su kuprine ir gertuve arbatos, raiščiu ant kaktos ir ta pačia keliauninko 
striuke žiemą vasarą...“ (Kornelijus Platelis)

Vasario 27 d.  Vengrijoje po sunkios ligos mirė kraštietis fotografas, ke-
liautojas ir kolekcininkas Paulius Normantas. P. Normanto palaikus pri-
glaudė Papilės kapinės.  

jAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
Akmenės rajono savivaldybė draugiška jaunimui

Jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje 2017 m. programoje numatytos ir įgyvendintos priemo-
nės jaunimo padėčiai gerinti ir iniciatyvoms skatinti.

 Statistiniai duomenys. Gyventojų registro 2018-01-01 duomenimis, Savivaldybėje buvo 4457 jauni, 
14–29 m. amžiaus, žmonės. Veikia 10 jaunimo ir 25 su jaunimu dirbančios organizacijos. Jaunimo aplinkos 
gerinimui didelį dėmesį skiria 2 miesto ir 28 kaimo bendruomenių organizacijos. Naujojoje Akmenėje ak-
tyviai veikia Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ atvirasis jaunimo centras „NewStones“, atvirojo darbo 
metodu visuomeniniais pagrindais dirba 7 atvirosios jaunimo erdvės.

Organizacinė struktūra. Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje koordinuoja ir 
padeda įgyvendinti jaunimo reikalų koordinatorius ir Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT). 
Tai patariamoji institucija, kurios ilgalaikis tikslas yra užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant jiems 

Rinkinio „Per širdį“ pristatymo dalyviai „Poezijos pavasario“ dalyviai

Literatūriniame renginyje „Lietuvių kalba – tautos turtas“ 
Seimo narys V. Ąžuolas

Urna su P. Normanto palaikais  Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje
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svarbius klausimus vietos lygmeniu. Taryboje bendradarbiauja politikai, Savivaldybės administracijos 
darbuotojai ir jaunimo organizacijų atstovai. 2017 m. įvyko 5 posėdžiai, svarstyta 19 aktualių jaunimo vei-
klos klausimų. 

Konkursai. Pagal Savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programą šiemet 
įgyvendintas 21 jaunimo saviraišką skatinantis projektas. 

Nuo 2015 m. vykdomas Skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams paraiškų konkursas. 
Šia vienkartine stipendija siekiama skatinti gerai besimokančius studentus ir mokinius, aktyviai dalyvaujan-
čius visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, remti studentų ir mokinių tiriamuosius, mokslinius ar kitokius 
darbus, susijusius su Akmenės rajono veikla, siekiama skatinti ir remti jaunimo kūrybiškumą ir pasiekimus 
lyderystės, mokslo, meno ir kitose srityse.

Savivaldybės ir jaunimo bendradarbiavimas. Jaunimo veiklos. Aktyviai veikia Akmenės rajono jau-
nimo ir jaunimo organizacijų sąjunga ,,Jaunimo apskritasis stalas“ (toliau – JAS). JAS vienija 25 jaunimo, su 
jaunimu dirbančias ir kryptingai veikiančias neformalias jaunimo grupes. JAS projektui „Akmenės jaunimas 

T. Martinaitis veda SJRT posėdį Ramučių gimnazijos Jaunųjų mal-
tiečių ir ,,Atjautos“ klubo patalpose - atvirojoje jaunimo erdvėje.

Administracijos direktorei ,,asistavo“ Ra-
mučių gimnazijos moksleivė K.  Raudo-
niūtė

Savivaldybės vadovai pasveikino jaunuolius, kuriems skirta Savi-
valdybės skatinamoji stipendija: D. Mazaliauską ir G. Jokubaus-
kaitę (baigė Ventos gimnaziją), V. Pociūtę ir E. Jankauskaitę (baigė 
Naujosios Akmenės Ramučių gimnaziją) ir I. Majauskaitę (baigė 
Šiaulių kolegiją).

SJRT posėdyje atvirojo ir mobilaus darbo su jaunimu 
patirtimi dalijosi Telšių atviro jaunimo centro direktorė 
S. Pilitauskaitė (kairėje), šio centro jaunimo darbuotoja 
J. Kaveckienė. Apie kokybiškų paslaugų teikimą ma-
žiau galimybių turintiems jaunuoliams diskutavo JGI 
koordinatorius Akmenės rajone J. Jocas, SJRT pirmi-
ninkas T. Martinaitis.  

Mero pavaduotojas su asistentu – Ramu-
čių gimnazijos moksleiviu J. Pukščiu

Merui „asistavo“ Ventos gimnazi-
jos moksleivė G. Jokubauskaitė



53

veikia“ įgyvendinti 2017 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
skyrė 3,4 tūkst. Eur. JAS surengė tradicines patrauklias jaunimui akcijas ir mokymus, Akmenės rajono jauni-
mo apdovanojimų renginį. Savivaldybės jaunimo komanda dalyvavo tradicinėje Jaunimo vasaros akademi-
joje, 2017 m. organizuotoje Kelmės rajone. Gimnazijose vyko pamokos ,,Kas yra jaunimo politika?“.

Spalio 6 d. Savivaldybėje organizuota tradicinė jaunimo savivaldos (asistento) diena,  kurios metu rajo-
no ugdymo įstaigų moksleiviai turi galimybę būti Savivaldybės vadovų bei darbuotojų asistentais. 

Politikų ir rajono jaunimo susitikime kalbėta 
apie demografines, nedarbo problemas, jauni-
mo mobilumo tendencijas, pastangas priraukti 
verslo investicijas. T. Martinaitis pristatė pasta-
rųjų metų savivaldybės jaunimo situaciją pagal 
atlikto jaunimo problematikos tyrimo duome-
nis, o JAS valdybos pirmininkas J. Teišerskis  in-
formavo apie jaunimo galimybes aktyviai daly-
vauti. 

Savivaldybėje lapkričio mėn. organizuoti „Eurodeba-
tai“. Šis konkursas inicijuotas Europos Komisijos atsto-
vybės Lietuvoje ir Jaunimo Europos komandos narių, 
bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ir Užsienio reika-
lų ministerijomis. Moksleiviai turėjo parengti ir pristatyti 

trijų minučių trukmės kalbą tema „Kaip nepasi-
klysti melagingų naujienų pasaulyje?“.

Gegužės 3 d. Naujosios Akmenės kultūros rū-
muose vyko Europos jaunimo savaitės renginys 
„Idėja +“, kurio tema – jaunų žmonių solidaru-
mas ir socialinė pareiga Europai. Savivaldybės 
atstovai, Seimo nario V. Ąžuolo padėjėja su jau-
nais žmonėmis diskutavo apie jų idėjų įgyven-
dinimą. Geriausia pripažinta Papilės Simono 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuo-
tame nacionaliniame ture Vilniuje G. Butnoriūtė laimėjo I vietą ir 
pagrindinį prizą – kelionę į Briuselį

Jaunimo savivaldos diena Akmenės rajono savivaldybėje

Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos 
narys V. Ąžuolas ir meras V. Mitrofanovas susitikime su jaunimu 
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose

Meras ir JAS valdybos pirmininkas J. Teišerskis Braso 
kavinėje kartu su jaunimo aktyvistais renginyje ,,Pietūs 
su meru“

Į nacionalinį konkurso etapą išrinkta Ramučių 
gimnazijos mokinė G. Vėlavičiūtė (trečia iš kairės)
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Daukanto gimnazijos moksleivės G. Butnoriūtės ini-
ciatyva „Kartu“, kuria siekta skatinti jaunimo savano-
rystę vietos lygmeniu bei skirtingų kartų bendradar-
biavimą mokantis naujų amatų bei įgūdžių. 

Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Siekiant 
stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, plėto-
ti jaunimo politiką, įtraukiant jaunimo atstovus į 
sprendimų priėmimą, tęsiamas Akmenės ir Kre-
tingos rajonų savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų 
bendradarbiavimas. 

Kretingos rajono savivaldybės administra-
cija inicijavo projektą „Tribūna jaunai šeimai“, 
kurio partneriai buvo Akmenės ir Skuodo ra-
jonų savivaldybės. Projektas skirtas suburti 
jaunas šeimas, išgirsti jų poreikius bei inte-
resus, užtikrinti jaunų šeimų atstovavimo ga-
limybes jaunimo politiką įgyvendinančiose 
struktūrose ir pateikti siūlymus ministerijoms 
Vyriausybei. 

Jaunimo reikalų departamentas organiza-
vo susitikimus su Savivaldybės vadovais, ra-
jono įstaigų ir organizacijų atstovais. Susitiki-
mų metu analizuoti jaunimo politikos įgyvendinimo klausimai, tarpžinybinis bendradarbiavimas, aptartos 
rengiamo savanoriškos veiklos modelio naujovės, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinamas projektas 
„Atrask save“.

Seminarai, mokymai, forumai, 
konferencijos. Akmenės rajono 
savivaldybė pažymėta kaip viena 
iš tų, kuriose dirbantieji su jauni-
mu 2017 m. aktyviausiai dalyvavo 
Jaunimo reikalų departamento 
organizuotuose mokymuose, kon-
sultacijose, diskusijose, forumuo-
se. Spalio 17 d. dalyvauta Vilniuje 
vykusiame nacionaliniame forume 
„Ateik. Išgirsk. Dalinkis“. Čia kalbėta 
apie novatorišką darbą su jaunais 
žmonėmis, išklausyta ir mūsų savi-
valdybės darbo su jaunimu patirtis.

Apie savanorišką veiklą Savivaldybėje ir Europos šalyse pagal „Erasmus+“ 
programą seminarą vedė VšĮ / NGO „Actio Catholica Patria“ projektų koordinatorė, 
savanorių mentorė Betina Geartner ir savanoris iš Italijos Federiko Buci

Naujosios Akmenės kultūros rūmuose jaunoms šeimoms 
diskutuojant, su mažyliais žaidė animatoriai Baigiamoji jaunų šeimų konferencija

„Milžinų lizdas“ renginys

Su nacionaliniu savanoriškos veiklos modeliu organizacijų atstovus 
supažindina JRD direktoriaus patarėjas V. Trapinskas ir skyriaus 
vedėja V. Karnickaitė
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Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. 
Įgyvendinamas Jaunimo garantijų iniciatyvos pro-
jektas „Atrask save“. JRD partneris vykdant šį projek-
tą – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo 
centras. Akredituotos 9 rajono įstaigos ir organizaci-
jos, galinčios priimti ilgalaikei savanoriškai veiklai ne-
aktyvius jaunuolius, kuriems sudaromos sąlygos įgyti 
darbo patirties. 

REKREACIjA IR TURIZMAS

Akmenės rajonas – unikalus savo geologine sandara. Gamtos paveldas gali būti naudojamas rekreaci-
jai, pažintiniam turizmui ir mokslui. Nuosekliai bendradarbiaujama ir diskutuojama su mokslininkais dėl 
geologinio paveldo išsaugojimo ir populiarinimo Lietuvoje. Pradėta įgyvendinti Savivaldybės geologinio 
paveldo propagavimo ir geologinio turizmo vystymo koncepcija.

2017 m. Savivaldybę ir Naująją Akmenę išgarsino net trys respublikiniai renginiai, vykę gegužės–liepos 
mėn.: kalnų dviračių sporto varžybos, automobilių visureigių važiavimai – Bekelės lenktynės, kurios Lietu-
voje surengtos pirmą kartą, o liepos pabaigoje – pėsčiųjų žygis. Šių renginių organizatoriai – VšĮ Kalnų dvi-
račių (MTB) sporto federacija,  Lietuvos automobilių sporto federacijos 4x4 komitetas su VšĮ „Bekelės fiesta“ 
bei didžiausių Lietuvoje žygių organizatorius „TrenkTuras“. 

Liepos mėn. organizacija „TrenkTuras“ (vadovas V. Bartulis) kartu su Savivaldybės specialistais paruo-
šė Naujosios Akmenės apylinkėmis maršrutą, kuris nusidriekė 15, 25 ir 45 km trasomis, vedančiomis per 

LMS Akmenės padalinys ir Savivaldybė Akmenės gimnazijoje 
organizavo 2 dienų mokinių tarybų konferenciją „Viena 
kryptimi“. Viena iš lyderių – Ramučių gimnazijos moksleivė 
K. Ramanauskaitė

Akmenės JAS organizavo Rudens forumą ,,Virvytės“ poilsio 
bazėje

Akmenės rajono jaunimo apdovanojimų metu dėkota 
merui V. Mitrofanovui  už pagalbą ir palaikymą, nuolatinį 
dėmesį jauniems žmonėms

Akmenės rajono savivaldybės meras V. Mitrofanovas ,,Kar-
jerų žygio“ atidarymo metu linki žygio dalyviams sėkmės ir 
geriau pažinti Akmenės kraštą

Žygio dalyviai iškeliavo iš Naujosis Akmenės miesto aikštės
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miškus, takus ir Karpėnų, Alkiškių, Menčių 
karjerus. Savo jėgas „Karjerų žygyje“ išbandė 
beveik 3 tūkst. žmonių, iš jų – apie 200 užsie-
niečių. Didžioji dalis – kaimynai latviai. 

Savivaldybė kartu su Akmenės rajono 
verslininkų asociacija organizavo konkursą 
„Keliauju po Akmenės kraštą“. Šio konkurso tikslas – skatinti jaunimą geriau pažinti savo gimtąjį kraštą ir 
jį populiarinti, pristatant išskirtines turizmo maršrutų idėjas, unikalias edukacines programas,  o taip pat 
siekiant skatinti jaunimo iniciatyvas ir kūrybiškumą.

Siekiama sudaryti kuo geresnes galimybes lankyti visus Akmenės rajone esančius geologinio paveldo, 
gamtos, kultūrinius, istorinius objektus, kurių gausu Akmenės krašte, todėl Savivaldybė krašto pažinimo ir 
gamtosaugos propagavimo klausimais bendradarbiauja su Ventos regioninio parko ir Kamanų valstybinio 
gamtinio rezervato administracijomis, specialistais. Jų bei Akmenės krašto ir Simono Daukanto muziejų 
edukacinės programos sudaro galimybę geriau pažinti saugomas teritorijas ir puoselėti gamtą. 

SPORTAS
                         
Akmenės rajono sporto 

centras 2017 m. šventė  įkūrimo 
20-metį. Sporto centre veikia 5 
sporto šakų skyriai: bokso, fut-
bolo, krepšinio, lengvosios atle-
tikos, stalo teniso. Sporto centro 
auklėtiniai dalyvauja įvairiuose 
Lietuvos čempionatuose, pirme-
nybėse, kitose varžybose.  

,,Karjerų žygis“ ir įspūdingas rajono kraštovaizdis 
sudomino daug Lietuvos ir užsienio turistų. Nuo-
traukoje – Karpėnų klinčių karjeras

Jaunimo idėjomis pasidžiaugė Administracijos direktoriaus pava-
duotojas A. Bučys, Akmenės rajono verslininkų asociacijos preziden-
tas A. Valinčius, mero patarėjas T. Martinaitis, VšĮ „Versli Lietuva“ ats-
tovė A. Vizbarienė, Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“  progimnazijos 
pedagogės R. Rudienė ir G. Raudienė

Nauju pėsčiųjų taku su specialistais keliaujama po Kamanų 
valstybinį gamtinį rezervatą

Lankytojus domina Ventos regioninio parko lankytojų cen-
tro Ventoje ekspozicija
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Bokso skyriuje sudarytos 3 grupės: pagal 
pajėgumą ir meistriškumo lygį jose treniruo-
jasi 38 auklėtiniai. Bokso treniruotės vyksta 
Papilėje ir Naujojoje Akmenėje, mokytojas Re-
natas Pocevičius. 

Futbolo skyriuje suformuotos 7 grupės, ku-
riose treniruotes lanko 112 auklėtinių. Futbolo 
treniruotės vyksta Ventoje, mokytojas Saulius 
Poška. Naujojoje Akmenėje ir Kruopiuose tre-
niruotes veda mokytoja Justina Lalaitė. Naujo-
joje Akmenėje dirba vyr. mokytojas Eugenijus 

Jogminas, mokytojas metodininkas Edmundas Liaudanskas. 
Lietuvos futbolo čempionatuose dalyvauja dvi  Sporto centro 
vaikų  komandos. Akmenės rajono rinktinė futbolo komanda 
SC-FK-Akmenės cementas dalyvauja Lietuvos futbolo federa-
cijos II lygos Vakarų zonos vyrų futbolo pirmenybėse, kuriose 
2017 m. užėmė VI vietą.

Krepšinio skyriuje suformuotos 8 grupės, treniruotes Papi-
lėje, Akmenėje, Naujojoje Akmenėje lanko 117 auklėtinių, jas 

veda vyr. mokyto-
jas Evaldas Radio-
novas ir mokyto-
jas metodininkas 
Saulius Momkauskas. Vyr. mokytoja Rita Beišinienė treniruotes 
mažiesiems krepšininkams veda Naujojoje Akmenėje. Lietuvos 
moksleivių krepšinio lygos įvairių amžiaus grupių čempiona-
tuose dalyvauja 4 Sporto centro komandos. Akmenės rajono 
rinktinė krepšinio komanda dalyvauja Lietuvos Regionų krep-
šinio lygos čempionate. 

Lengvosios atletikos skyriuje sudarytos 3 grupės, kuriose 
sportuoja 45 auklėtiniai. Treniruotes Akmenėje veda vyr. moky-
tojas Steponas Rinkūnas, Naujoje Akmenėje vyr. mokytoja Rai-

Geriausi 2017 m. Akmenės rajono sporto centro auklėtiniai Sporto centro boksininkai 

Rajono vyrų futbolo komanda Vaikų futbolo turnyras        

Vasaros futbolo lygos prizininkai

Sporto centro mergaičių krepšinio komanda su 
Lietuvos moterų rinktine

Sporto centro lengvaatlečiai
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monda Mačiuvienė. Geriausi lengvaatlečių pasiekimai: Satera Kulvaitytė Lietuvos vaikų lengvosios atletikos 
„Olimpinių vilčių“ varžybose rajonų grupėje 600 m rungtyje iškovojo II vietą (vyr. mokytoja R. Mačiuvienė). 
Šiaulių rajono lengvosios atletikos taurės varžybose „Visu greičiu pirmyn“ Odeta Ostrauskytė 1000 m rung-
tyje iškovojo I vietą (vyr. mokytojas S. Rinkūnas), Leinartas Kulvaitis 600 m rungtyje iškovojo II vietą (vyr. 
mokytoja R. Mačiuvienė), Lukas Normantas 3000 m rungtyje iškovojo II vietą (vyr. mokytoja R. Mačiuvienė).

Stalo teniso skyriuje – 2 grupės, sportuoja 21 auklėtinis. Treniruotes Naujoje Akmenėje veda mokytojas 
metodininkas Kęstutis Barauskas. Karolina Kuznecova atvirose 
Latvijos jaunučių (iki 15 metų) asmeninėse stalo teniso pirme-
nybėse iškovojo II vietą. Latvijos stalo teniso pirmenybėse (am-
žiaus grupė iki 14 metų), užėmė III vietą. Lietuvos jaunučių (iki 14 
metų) komandinėse stalo teniso pirmenybėse – III vieta. Lietu-
vos mokyklų žaidynių finalas – III vieta. X Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių asmeninės varžybos – III vieta, dvejetų varžybose – III 
vieta. Lietuvos rajonų jaunių (iki 18 metų) asmeninėse pirmeny-
bėse – I vieta. Lietuvos rajonų jaunių (iki 15 metų) komandinėse 
pirmenybėse – II vieta. Gabrielė Strodomskytė atvirose Latvijos 
jaunučių (iki 15 metų) asmeninėse stalo teniso pirmenybėse – III 
vieta. Lietuvos jaunučių (iki 14 metų) komandinėse stalo teniso 
pirmenybėse – III vieta. Lietuvos mokyklų žaidynių finale – III vie-
ta. X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dvejetų varžybose – III 
vieta. Lietuvos rajonų jaunių (iki 15 metų) komandinėse pirme-
nybėse – II vieta. 

Sporto klubo „Energija“ sportininkai dalyvavo dešimtyje kyokushin ka-
ratė varžybų – pradedant turnyrais Lietuvoje ir Latvijoje, baigiant Europos 
čempionatais Danijoje ir Lenkijoje. Jų metu net dvidešimt septyni sporti-
ninkai tapo prizininkais. Aukščiausi 2017 m. „Energijos“ klubo karatistų pa-
siekimai – pirmosios vietos jaunių ir jaunučių Europos čempionatuose. Jas 
iškovojo Paulius Žimantas (jaunių amžiaus grupė) ir Gustas Šiurkus (jaunu-
čių amžiaus grupė). P. Žimantas Europos čempionato metu taip pat apdo-
vanotas Techniškiausio kovotojo prizu. Abu šie sportininkai 2017 m. tapo 
ir Lietuvos kyokushin karatė jaunių ir jaunučių čempionais. Pirmąsias vietas 
Lietuvos čempionatuose iškovojo Justas Veignorius (jaunučių amžiaus gru-
pė), Mantas Kuodys (vaikų amžiaus grupė) ir Kostas Kundrotas (Kruopių pa-
grindinė mokykla). 

Jėgos sportas Akmenės rajone ugdomas keturiuose sporto klubuose: 
„Jėga“ (Naujoji Akmenė), „Jora“ (Akmenė), „Liga“ (Venta), „Papilės Grizliai“ (Pa-
pilė).

„Jėgos“ sporto klubo atstovas Mindaugas Grobas pasaulio štangos 
spaudimo čempionate jaunių amžiaus grupėje (svorio kat. iki 83 kg) iškovo-

Lietuvos moterų stalo teniso komandinio 
čempionato dalyvės Sporto centro koman-
da: iš kairės K. Kuznecova, G. Strodomskytė, 
V. Ruginytė,P. Prelgauskaitė.

„Energijos“ klubo sportininkai su Rygos (Latvija) karatis-
tais

 V. Silvaško ir P. Žimantas      

M. Grobas  

G. Šiurkus
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jo III vietą, Lietuvos jaunių štangos spaudimo čempionate (svorio kat. iki 74 kg) – I vietą, Lietuvos klasikinės 
jėgos trikovės čempionate – II vietą. Justė Tamašauskaitė Lietuvos jaunučių kūno fitneso iki 16 m. kategori-
joje iškovojo  I vietą, Vilniaus taurės ,,Jaunimo merginų iki 23 m.“ kūno fitneso kategorijoje – II vietą.                                                 

Aktyvūs 2017 m. sporto klubui „Liga“, reprezentuoda-
mi jėgos sportą puikių rezultatų pasiekė jaunimo atstovas 
Tadas Žadeikis, jaunių grupėje startavusi Aurika Žukaus-
kaitė, veteranų grupėje dalyvavęs klubo vadovas Vytautas 
Šiurkus, jie visi Pasaulio lietuvių žaidynėse, Lietuvos štangos 
spaudimo čempionate su spec. apranga iškovojo I vietas. 
Tadas Pasaulio štangos spaudimo čempionate su specialia 
apranga iškovojo III vietą. Klubas „Liga“ taip pat organiza-
vo keturias išvykas į kalnus. Kalnų žygiai driekėsi per keletą 
šalių ir pasiektos šių šalių aukščiausios viršukalnės: Maroke 
Atlaso kalnuose (Toubkal 4167 m), Serbijoje Balkanų kalnais 
(Midžor  2169 m), Bulgarijoje Rilos ir Pirino kalnais (Musala 
2925 m), Slovakijoje Aukštuosiuose Tatruose (Garlachovsky 

štit 2655 m), Lichtenšteino Grauspitz (2599 m) ir Prancūzijos Alpėse, Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos 
Dinaros kalnuose (Dinara (1831m).  

Akmenės rajono stalo teniso klubui „Mažoji raketė“ vadovauja Loreta Avelienė. Klubo nariai dalyvavo 
108 renginiuose. Šie metai buvo labai sėkmingi X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse: klubo „Mažoji raketė“ 
nariai parvežė net 12 medalių (3 aukso, 3 sidabro ir 6 bronzos), tai L. Avelienė, Janina Ramanauskienė, Gintau-
tas Adomaitis, Karolina Kuznecova ir Gabrielė Strodomskytė. Puikūs Akmenės seniūnijos stalo tenisininkų 
rezultatai: Neringa Dargevičiūtė, G. Adomaitis ir Kęstutis Barauskas Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finale 
pasipuošė bron-
zos medaliais. 
G. Adomaitis yra 
2017 m. Akme-
nės rajono su-
augusiųjų stalo 
teniso asmeninių 
pirmenybių nu-
galėtojas ir jau 
žaidžia Lietuvos 
vyrų komandi-
niame stalo teni-
so čempionate. 

 

T. Žadeikis, A. Žukauskaitė ir  V. Šiurkus

Maroke Atlaso kalnuoseVentiškiai žygiuoja  Bulgarijoje    

K. Barauskas, N. Dargevičiūtė, 
G.  Adomaitis           

Turnyras lauke Akmenėje    
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 Automobilių sporto klubui „Extempas“ 2017 m. sezo-
nas „Žemaitija – Kurzeme“ dėl nepalankių oro sąlygų buvo 
trumpas – įvyko tik trys etapai, „Extempas“ komandinėje įs-
kaitoje vos trimis taškais atsiliko nuo latvių SK „Dienvidkurze-
me“ ir užėmė antrąją vietą. Asmeninėje įskaitoje pagal klases 
geriausiai pasirodė Laurynas Paulauskas (I vieta), Vismantas 
Gricius (III vieta), Andrius Skabeikis (I vieta), Elvinas Skabeikis 
(I vieta), Vytautas Skabeikis (II vieta). Keletas klubo narių tu-
rėjo galimybę kelti savo teisėjo kvalifikaciją Bauskėje (Latvija) 
vykusiose ralio-kroso varžybose. 2018 m. Europos automobi-
lių kroso kalendoriuje – Lietuvos ir Latvijos etapai, kuriuose 
prie teisėjų komandos jungsis ir ASK ,,Extempas“ nariai.

Akmenės rajono krepšinio klubo „Akmenė“ jungtinė 
komanda SC-KK- Akmenės cementas  jau vienuoliktą sezoną 
rungtyniauja trečios pakopos  masiškiausiame Lietuvos regi-
onų krepšinio lygos čempionate, 2016–2017 m. sezone A di-
vizione užimta 5–8 vieta. Klubo aktyvas organizuoja turnyrus, 
stovyklas įvairaus amžiaus rajono gyventojams.

Šaudymo sporto šakos veteranas A. Vaitekūnas sėkmin-
gai pasirodė X Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių 
šaudymo varžybose. Kul-
kinio šaudymo rungtyje 
iš 25 m atstumo pistole-
tu senjorų grupėje tarp 9 
varžovų pasiekė geriau-
sią rezultatą (iš 20 šūvių 
surinko 179 taškus) ir 
buvo apdovanotas auk-
so medaliu. Sėkmė lydė-
jo sportininką ir kitoje 

rungtyje – pistoletu 3 x 10 šūvių iš 10 m atstumo su-
rinkti 264 taškai taip pat garantavo I vietą.

Akmenės rajono dviratininkų asociacijos nariai 
– aktyvūs šalies pėsčiųjų žygių dalyviai, vasarą daug 
keliauja dviračiais, dalyvavo rajone vykusiame „Eter-
nit MTB maratone 2017“.

Savivaldybės administracijos darbuotojai taip pat 
sportavo, aktyviai leido laisvalaikį gamtoje.         

Startui pasirengę

Automobilių kroso teisėjai

Rajono vyrų krepšinio komanda su treneriu 
S. Momkausku

A. Vaitekūnas šaudymo varžybų čempi-
onas

Žygių pėsčiomis dalyviai                           Dviračiais po Ventspilį    

Poilsis gamtoje
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SOCIALINĖ PARAMA

2017 m. socialinė parama (socialinės išmokos ir socialinės paslaugos) suteikta beveik pusei Savivaldybės 
gyventojų, užtikrinant socialines garantijas ir pagalbą, esant sudėtingoms gyvenimo aplinkybėms. 

Savivaldybės globos įstaigose dirbo 31 socialinis darbuotojas ir 33 socialinio darbuotojo padėjėjai, se-
niūnijose – 8 socialiniai darbuotojai.

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai Savivaldybėje – Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir 
Akmenės rajono paramos šeimai centras. 20 nevyriausybinių organizacijų bendrąsias socialines paslaugas 
teikė neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, jose gyvenan-
tiems vaikams ir kitiems Savivaldybės gyventojams. 

Nevyriausybinio sektoriaus socialinių paslaugų teikėjai

VAIKŲ DIENOS 
CENTRAI

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės 
vaikų dienos centras 

„Akmenėliai“

VšĮ Ventos 
Švč. Mergelės 

Marijos Nekalto 
Prasidėjimo 

parapijos vaikų 
dienos centras

VŠĮ Socialinės 
gerovės ir 

paramos centras 
Vaikų dienos 

centras „Kelionė“

Labdaros ir paramos fondo 
„Prieglobstis“ padalinys 

vaikų dienos centras „Vaiko 
kelias“

SOCIALINĖS
REABILITACIJOS 

PASLAUGAS 
NEĮGALIESIEMS

TEIKIANČIOS
NVO

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia”

Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos 

Akmenės rajono filialas

Akmenės sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrija

Naujosios Akmenės miesto ir 
kaimiškosios seniūnijos žmonių su 

negalia bendrija

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Akmenės 

viltis“

SOCIALINES 
PASLAUGAS 
TEIKIANČIOS

NVO

Papilės seniūnijos pagyvenusių 
žmonių klubas „Atgaiva“

Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas 
„Parama“

Labdaros ir paramos fondas 
„Prieglobstis“

Naujosios Akmenės 
kaimiškosios seniūnijos 

neįgaliųjų klubas „Žėrutis“

Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
draugijos Akmenės skyrius

Akmenės rajono cerebrinio 
paralyžiaus bendrija

Akmenės rajono diabeto 
klubas „Sadutė“

Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Naujosios Akmenės miesto 

bendrija Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“
Akmenės krašto 

Parkinsono bendrija Akmenės krašto artrito bendrija

Pagrindinė Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 
funkcija – teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 
paslaugas savarankiškumą praradusiems seneliams ir neįga-
liesiems. 

Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Socialinių paslau-
gų namai teikia pagalbos namuose paslaugas. 2017 m. tokias 
paslaugas gavo 118 Savivaldybės gyventojų – tai suteikė ga-

limybę jiems gyventi 
savo namuose, tvar-
kytis buitį, pasirūpinti 
maisto produktais, me-
dikamentais ir pan. 

Socialinių paslaugų 
namų gyventojai turi 
galimybę aktyviai leis-
ti laisvalaikį, užsiimti 
mėgstama veikla, ben-
drauti. Įstaigoje orga-
nizuojami įvairūs rengi-
niai, į kuriuos kviečiami ne tik globotiniai, bet ir kiti rajono gyventojai. 

Socialinių paslaugų namai pagal nustatytą tvarką Savivaldybės 
gyventojus aprūpina techninės pagalbos priemonėmis:

SOCIALINĖ PARAMA, VAIKO TEISIŲ APSAUGA, 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Pagalbos namuose paslaugas teikiantys 
darbuotojai visada laukiami senelių na-
muose
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Socialinių paslaugų namai teikia asmeninės 
higienos ir priežiūros paslaugas asmenims (šei-
moms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skur-
do negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo 
higiena. Pirties paslaugos su kainos nuolaida 
teikiamos pensinio amžiaus asmenims, neįgalie-
siems ir vaikams; nemokamai – asmenims, pri-
klausantiems socialinės rizikos grupei. 

2016-09-12 So-
cialinių paslaugų 
namai su Europos 
socialinio fondo 
agentūra pasirašė 
sutartį dėl projekto 
„Integruotų sociali-

nės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės r. savivaldybėje“ įgyvendi-
nimo. 

Nuo 2017 m. gegužės mėn. pradėtos teikti integralios pagalbos paslaugos 
senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia. Integralios pagalbos tikslas – 
įvertinti, kokios konkrečios socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos 
asmeniui reikalingos, ir jas teikti. Paslaugas teikia specialistų komanda: slau-
gytojas, socialinis darbuotojas, slaugytojo/socialinio darbuotojo padėjėjas 
bei kineziterapeutas-masažuotojas. 2017 m. integrali pagalba asmens na-
muose suteikta 11 asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis. 

Akmenės rajono paramos šeimai centras (to-
liau – Centras) yra mišrių bendruomeninių sociali-
nių paslaugų įstaiga, kurioje veiklą vykdo vaiko glo-
bos padalinys ir pagalbos šeimai padalinys.

Vaiko globos padalinys dirba šeimynų princi-
pu: įsteigtos 5 šeimynos, jose gali gyventi 40 vai-
kų. Centro tikslas – mažinti įstaigoje globojamų 
(rūpinamų) vaikų skaičių, teikiant kompleksines 
paslaugas šeimoms ir siekti, kad kuo mažiau vai-
kų patektų į institucinę globą. 2017 m. pabaigoje 
globos (rūpybos) paslaugas gavo 25 vaikai. Centro 
darbuotojai atsakingai ir nuosekliai dirbo su įstai-
goje gyvenančių vaikų tėvais, per 2017 m.  į biolo-
gines šeimas sugrįžo 16 vaikų. 

Centras teikia globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 
paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pa-
galbos jiems paslaugas (toliau – GIMK). 2017 m. 
pagal GIMK programą vykdyti mokymai globėjų 
(rūpintojų) ar įtėvių šeimoms, kurie skirti padėti 
spręsti bendravimo su vaiku, jo auklėjimo, prie-

Socialinių paslaugų namų gyventojai mėgsta leisti laisvalaikį ben-
drose veiklose

Integrali pagalba asmens na-
muose – patogi ir reikalinga 
paslauga asmenims su sunkia 
negalia

Akimirka iš vaikų sporto šventės

 

185

201

217

239

255

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Poreikis techninės pagalbos 
priemonėms 2013–2017 m.
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žiūros ir savarankiško gy-
venimo įgūdžių ugdymo 
klausimus. Paruoštos 3 bu-
dinčiųjų globotojų šeimos,  
4 globėjų šeimos, pareng-
tos 7 išvados dėl pasirengi-
mo globoti vaiką, 1 išvada 
dėl pasirengimo įvaikinti, 
6 išvados dėl galimybės 
pasiimti vaiką laikinai sve-
čiuotis. 2017 m. 1 vaikas 
paimtas laikinai globai (ar-
timų giminaičių šeimoje), 
1 vaikas (2 metų amžiaus)  nuolatinei globai globėjo šeimoje. Centras teikia visą reikalingą pagalbą glo-
bėjams. 2017 m. organizuoti 2 seminarai, 2 šventės, vyko tęstiniai mokymai, 175 kartus vykta konsultuoti 
globėjų (rūpintojų). 

Centras nuo 2017 m. kovo mėn. pradėjo teiki socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patirian-
čioms šeimoms. Centro darbuotojai pradėjo taikyti naujus darbo metodus ir teikti naujas, iki tol šeimų ne-
gautas socialines paslaugas – organizuota savipagalbos grupių veikla socialinę riziką patiriančioms šei-
moms, per metus įvyko 89 susitikimai. 

2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią 
šeimos raidą ir saugumą“. Centras projekte atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkciją, paslaugas teikia 
„vieno langelio“ principu: informuoja tikslines grupes, konsultuoja apie kompleksiškai teikiamas paslaugas 
šeimai.

Socialinių paslaugų teikimo projektų įgyvendinimas nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos cen-
truose. Nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrus 2017 m. lankė 140 vaikų, gyvenančių socialinę ri-
ziką patiriančiose šeimose. Centruose vaikai turėjo galimybę bendrauti, turiningai leisti laisvalaikį, paruošti 
pamokas, užsiimti mėgstama veikla ir pan. Socialines paslaugas teikė 4 nevyriausybinių organizacijų vaikų 
dienos centrai, kurių parengtiems projektams buvo skirta 17,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų:

Eil. 
Nr. Vaikų dienos centro pavadinimas

Paslaugas 
gavusių 

vaikų 
skaičius 

1. Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ filialas vaikų dienos centras „Vaiko kelias“ 35

2. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ 53

3. VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras 23

4. VšĮ Socialinės gerovės ir paramos centro Vaikų dienos centras „Kelionė“ 30

Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų įgyvendinimas ir priežiūra nevyriausybi-
nėse organizacijose (NVO). 

Visose Savivaldybės seniūnijose veikia nevyriausybinės organizacijos, kurios, gerai žinodamos savo lan-
kytojų poreikius, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims teikia įvairias socialines paslaugas. Šioje srityje 
aktyviai dirba 8 NVO, kurių projektams įgyvendinti kasmet skiriamos Savivaldybės biudžeto lėšos. 2017 m. 
šiam tikslui skirta 11,6 tūkst. Eur, paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 550 Savivaldybės gyventojų:

Organizacijos 
pavadinimas

Paslaugas gavusių 
asmenų sk. Organizacijos pavadinimas Paslaugas gavusių

asmenų sk. 

Neįgaliųjų klubas 
„Ugnelė“ 36 Naujosios Akmenės miesto bendrija 

„Bočiai“ 47

Akmenės krašto 
Parkinsono bendrija 30 Naujosios Akmenės kaimiškosios 

seniūnijos neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ 78

Neįgaliųjų klubas 
„Parama“ 81 Raudonojo Kryžiaus draugijos Akmenės 

skyrius 149

Pagyvenusių žmonių 
klubas „Atgaiva“ 86 Akmenės krašto Artrito bendrija 49

Savitarpio pagalbos grupės susitikimas
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Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas ir prie-
žiūra. Savivaldybėje dirbančios neįgaliųjų organizacijos kasmet įgyvendina socialinės reabilitacijos pro-
jektus, kurie yra skirti neįgaliųjų gyvenimo kokybei pagerinti, socialinei atskirčiai mažinti. Neįgalieji noriai 
naudojasi asmeninių asistentų paslaugomis, dalyvauja užimtumo, amatų, meno būreliuose. 2017 m. pro-
jektams įgyvendinti 32,9 tūkst. Eur skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas,  6,6 tūkst. Eur – Savivaldybės 
biudžeto lėšos. Paslaugas neįgaliesiems teikė 6 nevyriausybinės organizacijos, paslaugomis pasinaudojo 
apie 300 neįgaliųjų, 30 neįgaliųjų šeimos narių:

Eil. 
Nr. Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas Paslaugas gavusių asmenų 

skaičius

1. Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“ 95 neįgalieji, 26 šeimos nariai

2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“ 14 neįgaliųjų

3. Akmenės rajono neįgaliųjų draugija 61 neįgalusis, 4 jų šeimos nariai 

4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės r. filialas 33 neįgalieji

5. Akmenės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 14 neįgaliųjų

6. Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios sen. žmonių su negalia bendrija 81 neįgalusis

Piniginė socialinė parama – viena priemonių, 
turinčių įtakos skurdui ir socialinei atskirčiai ma-
žinti.

Išlaidų pagrindinėms socialinių išmokų rūšims pa-
skirstymo palyginimas 2016–2017 m.

2015–2017 m. laikotarpiu išlaidos socialinėms pašalpoms mažėjo kasmet. 2015 m. socialinės pašalpos 
gavėjų dalis nuo gyventojų skaičiaus sudarė 6,8 proc., o 2017 m.  – 5,6 proc.

Savivaldybė skatino paramos gavėjus integruotis į darbo rinką. Asmenims papildomai skirta socialinė 
pašalpa, kurios dydis lygus 50 % socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėn. iki įsidarbinimo.

Duomenys apie papildomai išmokėtą socialinę pašalpą

Eil
Nr. Seniūnijos pavadinimas

Papildomai išmokėta socialinė pašalpa

Per 2016 metus Per 2017 metus

Gavėjai Suma, Eur Gavėjai Suma, Eur

1. Naujosios Akmenės miesto seniūnija 72 12867 59 15118

2. Naujosios Akmenės kaimiškoji sen. 12 2254 13 3336

3. Akmenės seniūnija 17 2908 15 3658

4. Ventos seniūnija 19 2868 11 1943

5. Papilės seniūnija 8 1114 11 1573

6. Kruopių seniūnija 8 2240 3 3005

Iš viso 137 24251 115 28633
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Išlaidos kompensacijoms 2017 m. padidėjo, nes padidėjo kredito ir palūkanų išmokėjimo sumos. Teise į 
būsto šildymo išlaidų kompensaciją pasinaudojo 497 buto savininkai, kurie įgyvendino remiamą daugiabu-
čio namo atnaujinimo projektą.

Iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimo programos 2017 m. maisto pro-
duktai buvo vežti 6 kartus, išdalinta 186 t maisto produktų (105 t daugiau negu 
2016 m.); paramą gavo 2980 Savivaldybės gyventojų. 

Projektas „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į po-
zityvią šeimos raidą ir saugumą“. Projektui įgyvendinti skirta 192 626,00 Eur, 
trukmė – 30 mėn., tikslinė grupė – Savivaldybėje gyvenančios šeimos. Projekte 
partnerio teisėmis dalyvauja Akmenės rajono paramos šeimai centras, VšĮ Ven-
tos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras 
ir VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“. Projekto 
įgyvendinimo eigoje bus teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vai-
kams: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba (socialinio darbuo-
tojo konsultacijos, individualios ir grupinės psichologo konsultacijos), šeimos 
įgūdžių ugdymas, vaikų priežiūros paslauga tėvams, kol jie dalyvauja projekto 
veiklose. Vaikai bus prižiūrimi nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo 
lavinimo įstaigą. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. rugsėjo mėn. Veiklose 
jau dalyvavo 105 asmenys.                                                                                     

2017 metų Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programai skir-
ta 18,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Per metus vykdytos prevencinės 
priemonės, priklausomiems asmenims teikta kompleksinė pagalba. Ypač skur-
džiai gyvenantiems, neturintiems savos pastogės Naujosios Akmenės miesto 
gyventojams socialinę pagalbą teikia „Žemo slenksčio“ kabinetas. Asmenims, 

norintiems išsivaduoti iš priklausomybės, jų šeimų nariams orga-
nizuojami užsiėmimai Blaivybės klube, konsultavimo kabinetuose 
Naujojoje Akmenėje, Akmenėje ir Ventoje.

Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos, Papilės seniūnijose vyk-
dytos mini akcijos alkoholio vartojimo prevencijai, organizuota va-
saros stovykla vaikams „Aš galiu“, vyko diskusijos su nepilnamečiais 
apie žalingų įpročių žalą ir kt.

 2017 m. gyvenamasis būstas buvo pritaikytas 6 Savivaldybė-
je gyvenančių neįgaliųjų poreikiams: 11,6 tūkst. Eur skyrė Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos, 25 tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.                     

Dalyvavimas akcijose. 2017-06-01 Izraelio ambasados dar-
buotojai pakvietė visuomeninių organizacijų „Gelbėkit vaikus“ 
vaikų dienos centrų vaikus į edukacinę išvyką Vilniuje. Tądien keli 

Šeimų klubo veikla. Kol tėveliai 
užsiėmimuose....

 Priemonės „Visi kartu“ metu Stovykloje „Aš galiu“

Būsto pritaikymas labai palen-
gvina neįgaliųjų savarankišku-
mą

Svečiuose Prezidentūroje VšĮ „Gelbėkit vai-
kus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenė-
liai“ vaikai ir juos į Vilnių lydėjusios darbuo-
tojos D. Adomaitienė ir D. Butnoriūtė
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šimtai mažųjų Lietuvos gyventojų ne tik pirmą kartą pamatė sostinę, bet ir dalyvavo specialiai jiems su-
rengtose pramogose. Vaikučiai aplankė Valstybės pažinimo centrą, esantį Prezidentūros teritorijoje, žiūrėjo 
animacinį filmą „Balerina“. 10 vaikų iš VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ ir 
keturios vaikus lydėjusios Vaikų dienos centro darbuotojos dalyvavo minėtame renginyje. 

VAIKO TEISIŲ APSAUGA

Darbas su šeimomis, įrašytomis į Savivaldybės 
socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, aps-
kaitą. 2017-12-31 duomenimis, rajone gyveno 127 
šeimos, įrašytos į Savivaldybės socialinės rizikos šei-
mų, auginančių vaikus, apskaitą. Jose auga 324 vaikai.

Pagrindinėmis įrašymo į socialinės rizikos šei-
mų apskaitą priežastimis išlieka socialinių įgūdžių 
stoka – 73 šeimos, alkoholio vartojimas – 53. Viena 
šeima į apskaitą įrašyta dėl kitų priežasčių. 

Šeimose lankytasi 344 kartus, įvyko 57 šeimų 
situacijų, vaikų atvejų apžvalgos.

Socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizi-
kos šeimoms teikė 15 socialinių darbuotojų. 

Vaikų, netekusių tėvų, globos (rūpybos) klau-
simų sprendimas. Rajone 2017-12-31 buvo 81 glo-
bojamas (rūpinamas) vaikas. 54 iš jų globojami šei-
mose, 27 – socialinės globos įstaigose. 

Globa (rūpyba) nustatyta 19 mūsų rajono nepil-
namečių. 9 vaikams globa nustatyta šeimoje, 10 – 
institucijoje. 
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VAIKO TEISIŲ APSAUGA 
Darbas su šeimomis, įrašytomis į Savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. 
2017-12-31 duomenimis rajone gyveno 127 šeimos, įrašytos į Savivaldybės socialinės rizikos šeimų, 
auginančių vaikus, apskaitą. Jose auga 324 vaikai. 

Pagrindinėmis įrašymo į socialinės rizikos šeimų 
apskaitą priežastimis išlieka socialinių įgūdžių stoka – 
73 šeimos, alkoholio vartojimas – 53, 1 šeima į 
apskaitą įrašyta dėl kitų priežasčių.  
Šeimose lankytasi 344 kartus, įvyko 57 šeimų 
situacijų, vaikų atvejų apžvalgos. 
Socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos 
šeimoms teikė 15 socialinių darbuotojų.  

 
 
Vaikų, netekusių tėvų, globos (rūpybos) klausimų sprendimas. Rajone 2017-12-31 buvo 81 globojamas 
(rūpinamas) vaikas. 54 iš jų globojami šeimose, 27 - socialinės globos įstaigose.  
Globa (rūpyba) nustatyta 19 mūsų rajono nepilnamečių. 9 vaikams globa nustatyta šeimoje, 10 – 
institucijoje.  

Dėl tėvų girtavimo ir vaikų nepriežiūros 2017 m. globa 
(rūpyba) nustatyta 15 vaikų, 3 vaikams – dėl tėvų suėmimo, ligos ar 
kitų svarbių priežasčių, 1 – dėl turimo vieno iš tėvų dingimo. 

 

75
129

6
2
2
1

15

Konsultavimas
Informavimas

Susitikimai su bendruomenėmis
Seminarai

Šventės
Tęstiniai mokymai

Straipsniai

Suteiktos globėjų ir įtėvių mokymo ir 
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Dėl tėvų girtavimo ir vaikų nepriežiūros 2017 m. globa (rūpyba) nustatyta 15 vaikų, 3 vaikams – dėl tėvų 
suėmimo, ligos ar kitų svarbių priežasčių, 1 – dėl turimo vieno iš tėvų dingimo.

Laikinoji globa tėvų prašymu laikotarpiui, kai tėvai išvykę į užsienio valstybę, nustatyta 50 vaikų. Vaikų 
globos klausimai svarstomi visuomeniniais pagrindais veikiančioje vaikų globos klausimų komisijoje: įvyko 
31 posėdis, 45 laikinosios globos (rūpybos) peržiūros. Per metus globojami vaikai buvo aplankyti 133 kartus. 

Vaikų interesų gynimas teismuose: 
Vaikų interesų atstovavimas baudžiamajame procese. 

Dalyvavuta 24 nepilnamečių liudytojų, nukentėjusiųjų, įtariamų-
jų apklausose; užfiksuota 40 smurto prieš vaikus atvejų.  Fizinio 
smurto kategorijai priskirta 30 atvejų, 1 – psichologiniam smurtui, 
1 – seksualiniam, 8 – nepriežiūrai. 27 vaikai nukentėjo nuo suau-
gusių asmenų, 13 – nuo nepilnamečių.

Rizikos grupės vaikų sąrašuose 20 nepilnamečių, 8 iš jų pa-
skirtos (pratęstos) minimalios priežiūros priemonės, 1 – vidutinės 
priežiūros priemonė.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2017 m. Akmenės rajono savivaldybėje teikė 6 viešosios ir viena 
privati įstaiga:

Eil. 
Nr. Įstaigos pavadinimas Įstaigos vadovas Įstaigos adresas

1. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė Tomas Skučas Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė

2. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centras (toliau – PSPC)

Vaida Sungailienė Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, 
Daukanto g. 7, Akmenė

3. VšĮ Kruopių ambulatorija Angelė Mickuvienė Papilės g. 8, Kruopiai

4. VšĮ Papilės ambulatorija Gintautas Masevičius Basanavičiaus g. 19, Papilė

5. VšĮ Ventos ambulatorija Marijus Lopaitis Ventos g. 28, Venta

6. VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos 
pagalbos centras

L. e. p. Rima Seniūnienė Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė

7. UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“ Antanas Lizdenis Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė

Visuomenės sveikatos priežiūros paslau-
gas 2017 m. teikė Akmenės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras (V. Kudirkos g. 27, 
Naujoji Akmenė), vadovė Inga Griciuvienė.

2017 m. sukako 20 metų, kai Akmenės rajono 
pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančios viešosios įstaigos: PSPC, Kruopių, Pa-
pilės, Ventos ambulatorijos veikia kaip atskiros 
įstaigos (atsiskyrė nuo ligoninės).

Akmenės rajono savivaldybės 2017 m. 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos (toliau – VSRSP) lėšų panaudojimo 
suvestinė pagal prioritetus:

Eil. 
Nr. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetai Veiklų 

skaičius
Skirta 

lėšų, Eur
Panaudota 

lėšų, Eur

1. Vaikų  ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas 21 17650 17650

2. Sveika gyvensena ir jos įgūdžių formavimas bei ugdymas visuomenėje 30 33500 32945

3. Lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų prevencija 8 4950 4585,88

4. Smurto ir patyčių prevencija, psichikos sveikatos stiprinimas 5 2300 2300

5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas 6 16400 16400

6. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas 8 9750 9750

Pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstai-
gų 20-mečio minėjimas. Iš kairės: Ventos ambulatorijos direkto-
rius M. Lopaitis, Papilės ambulatorijos vyr. gydytojas G. Masevi-
čius, Kruopių ambulatorijos direktorė A. Mickuvienė, PSPC vyriau-
sioji gydytoja V. Sungailienė

Civilinės bylos

Administracinių 
teisės nusižengimų  Baudžiamosios 

posėdžių 144 

Atstovavimas teismuose pagal sritis  2017 m.
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7. Akmenės rajono maudyklų vandens kokybės kontrolė 1 1300 1127,49

8. Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas 1 5000 2859,87

9. Lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms spręsti 1 2000 0

10. Gydytojų pritraukimo programa 1 30000 30000

                                                                 Iš viso 82 veiklos 122850 117618,24
2017 m. tenkinti 32 prašymai vaikams kompensuoti korekcinius akinius; tirtas Akmenės rajono maudy-

mosi vietų vanduo (12 maudyklų); 2 gydytojams skirta įsikūrimo Akmenės rajone kompensacija.

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas
VšĮ Papilės ambulatorija. Įgyvendintas VSRSP projektas „Infekcijų prevencija“, o už skirtas lėšas (3000 

Eur) nupirktas šiuolaikinis, reikalavimus atitinkantis autoklavas.
2017 m. šeimos gydytojai pradėjo išrašyti ne tik elektroninius receptus, bet ir mirties liudijimus, medici-

nines pažymas ir kt. Prisijungta prie E. pristatymo sistemos.
VšĮ Kruopių ambulatorija. Iš VSRSP lėšų (1200 Eur) įstaigoje atnaujinta kompiuterinė įranga, kuri svarbi 

dirbant su E. sveikata, ir kitas inventorius. 
Įdarbinta gydytoja odontologė Rūta Mickutė, kuri 2 kartus per mėn. teikia odontologines paslaugas 

vaikams.
VšĮ Ventos ambulatori-

ja 2018 m. pasitiko pasikei-
tusi. Iš Savivaldybės (70000 
Eur) ir nuosavų (4570 Eur) 
lėšų apšiltintas ambulatori-
jos pastatas, pakeisti langai 
ir durys, padarytas patogus 
įvažiavimas neįgaliesiems. 
Ambulatorijos komandą 
nuo 2017-07-17 papildė di-
rektorius Marijus Lopaitis. 

Iš sutaupytų įstaigos lėšų buvo atnaujinta įranga ir baldai – šeimos 
gydytojams įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, atnaujinti 
procedūrų kabineto baldai.

Sukurta ambulatorijos interneto svetainė (https://ventosambulato-
rija.weebly.com/). Pacientai jau turi galimybę pas gydytojus prisiregis-
truoti patys per elektroninę išankstinio registravimo sistemą interne-
to svetainėje www.sergu.lt arba ambulatorijos svetainėje.

Suprantant, kad gydo ne tik vaistai, bet ir aplinka, įstaigos direk-
torius kartu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu projektu „Tu negali – menas gali!” ambulatorijos 
patalpose pradėjo rengti meno parodas. 2017-12-01 – 2018-01-15 buvo eksponuojami VDA KF Tapybos 
katedros II–IV kursų studentų tapybos darbai, kuriuos dabar pakeitė VDA KF Grafikos katedros dėstytojų 
Rolando Rimkūno ir Evaldo Mikalauskio estampai (atspaudai), daryti 1994–2016 m.

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras 2017 m. iš Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos gavo naują automobilį „Volkswagen transporter.“ Automobilio vertė – 65 600 eurų. 

Įgyvendinus VSRSP projektą atnaujinta įstaigos materialinė bazė (3000 Eur): įsigytas gaivinimo maneke-
nas mokymosi tikslams, pirmos 
pagalbos medicininiai krepšiai, 
dirbtinės ventiliacijos sistemos 
suaugusiems ir vaikams, fonen-
doskopai, kraujospūdžio matuo-
kliai, pulsoksimetrai, deguonies 
ir laringinės kaukės, nazofarin-
giniai vamzdeliai, imobilizacinės 
priemonės.

Įstaiga iš savo lėšų įsigijo 
elektrokardiografą, du defibri-

Atnaujinta Ventos ambulatorija Direktorius M. Lopaitis

VDA KF Tapybos katedros II–IV kursų stu-
dentų tapybos darbai

GMPC darbuotojai ruošia darbui naują de-
fibriliatorių-monitorių „LIFEPAK 15“

Naujas GMPC automobilis
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liatorius-monitorius su kardiostimuliatoriumi „LIFEPAK 15“ (vertė 44044 Eur), jie bus sujungti su ligoninių 
priėmimo skyriais, kurie gaus informaciją apie atvežamą reanimuojamą pacientą. 

Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją. Metų pabaigoje visiems medikams patvirtintos naujos, bendro-
sios praktikos slaugytojų, licencijos. Atnaujinti medicinos felčerių ir vairuotojų poilsio kambariai, visiems 
įstaigos darbuotojams pasiūtos naujos žieminės ir vasarinės aprangos, nupirkta avalynė.

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2017 m. ypatingą dėmesį skyrė teikiamų 
paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Įgyvendinus papildomas organizacines priemones registratūro-
je bei pailginus gydytojų darbo laiką kabinetuose, planinių šeimos gydytojų paslaugų laukimo eiles pavyko 
sumažinti iki 7 dienų.

2017 m. dar labiau stiprintas odontologijos paslaugų teikimas: 
PSPC lėšomis įsigyta nauja odontologinė kėdė Naujosios Akmenės 
poliklinikoje. Pasinaudojus gydytojų pritraukimo programa, į rajoną 
gyventi ir dirbti atvyko jauna specialistė gydytoja odontologė Pauli-
na Petruninaitė, teikianti ir dantų gydymo, ir protezavimo paslaugas. 
Šiuo metu įstaigoje dirba 4 gydytojai odontologai visomis savaitės 
dienomis abiejose poliklinikose – Naujosios Akmenės ir Akmenės, to-
dėl eiles planinėms odontologinėms paslaugoms pavyko sumažinti.

Alkiškių, Jučių ir Kivylių medicinos punktų aptarnaujamose te-
ritorijose pradėtos teikti mobilios slaugos paslaugos pacientų na-
muose. VSRSP lėšomis visos slaugos paslaugas pacientų namuose 
teikiančios slaugytojos aprūpintos specialiais slaugos krepšiais su 
būtinomis medicinos priemonėmis ir prietaisais, galimybe naudotis mobiliais elektrokardiografais. Naujo-
sios Akmenės poliklinikos procedūrų kabinetui iš VSRSP lėšų nupirkta moderni kraujo paėmimo kėdė. 

2017 m.  veiklą tęsė DOTS (kontroliuojamojo tuberkuliozės gydymo) kabinetas. Prieštuberkulioziniais 
vaistais aprūpinta 14 pacientų, 3 iš jų gydyti PSPC, 2 inicijuotas priverstinis gydymas. 

PSPC Psichikos sveikatos centre buvo vykdoma Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programa, 
joje dalyvavo 30 asmenų, kuriems suteiktos 133 medicinos psichologo konsultacijos. 

Aukštos kokybės gydytojo psichiatro paslaugas Psichikos sveikatos centre pradėjo teikti dr. Darius Ere-
minas. 2017 m. vasario mėn. įdarbinta bendrosios praktikos slaugytoja Renata Zaveckytė. Planuojama, kad 
2018 m. bus įdarbinta ne mažiau nei 1,3 etato gydytojų psichiatrų ir gydytojo psichiatro paslaugos rajono 
gyventojams bus labiau prieinamos.

Nuolatinis VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės tikslas yra to-
bulinti sveikatos priežiūros paslaugas atnaujinant medicininę 
įrangą, patalpas, plečiant paslaugų asortimentą, įdarbinant nau-
jus specialistus.

2017-01-05 Sveikatos apsaugos ministerija ligoninei perda-
vė A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį. Naujasis 
A komplektacijos automobilis, skirtas pervežti ligonius į kitas li-
gonines, turi daugiau privalumų, palyginus su anksčiau įsigytu, 
apie 20 proc. mažesnės kuro sąnaudos ir kt. 

Savivaldybė 2016 m. 
skyrė 100 000 Eur  mamo-
grafui įsigyti. 2017 m. jis 
įsigytas. Planuojama, kad 
rajono gyventojai paslau-
ga galės naudotis 2018 m.

2017 m. iš VSRSP lėšų 
projektui „Odontologijos 
paslaugų kokybės gerini-
mas ir vaikų bei jaunimo 
sveikatos išsaugojimas“ 
įgyvendinti  gauta 4000 
Eur, įsigytas dantų prote-
zų iš elastinės plastmasės 
gaminimo įrenginys.

Gydytoja Paulina Petruninaitė prie naujos 
odontologinės kėdės

Medicinos įranga otorinola-
ringologijai

Iš Sveikatos apsaugos ministerijos gautas grei-
tosios medicinos pagalbos automobilis 

Mamografas su vaizdų skai-
tmenine įranga

Dantų protezų iš elasti-
nės plastmasės gaminimo 
įrenginys
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Tobulindama teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, ligoninė 2017 m. savo lėšomis 
įsigijo medicininės įrangos už 130761,22 Eur.

2017 m. ligoninėje su neterminuotomis darbo sutartimis įdarbinti 7 asmenys: gydytoja radiologė, 2 ra-
diologijos technologai, 1 bendrosios praktikos slaugytoja, 1 slaugytojos padėjėja, 1 soc. darbuotoja, 1 re-
gistratorė. 7 asmenys įdarbinti su terminuotomis darbo sutartimis: 2 bendrosios praktikos slaugytojos, 2 
slaugytojos padėjėjos, 2 pagalbiniai darbininkai, 1 medicinos psichologė.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure  (toliau – Biuras) įdarbintos 3 naujos 
darbuotojos: administratorė ir 2 visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės. Buvo rūpinamasi gyventojų 
sveikata, didelis dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui, prasmingam ir sveikam laisvalaikio pasirinkimo bū-
dui, į užsiėmimus įtraukiant įvairaus amžiaus žmonių grupes: vaikus, paauglius, darbingo, vyresnio amžiaus 
bendruomenės narius. Buvo vykdoma Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų, 
sveikatos stiprinimo programa, kurioje savanoriškai nusprendė dalyvauti 8 asmenys. Biuro vykdomuose 
privalomuosiuose sveikatos mokymuose dalyvavo 946 gyventojai. 2017 m. parengti 393 stendai/plakatai, 
suorganizuoti 1869 renginiai.

Renginiai, kuriuos Biuras organizavo 2017 m.

Automatinis   dioptrimetras LM-500Vakuuminis maišytuvas odontologijai „Twister“ Pirmosios pagalbos mane-
kenas „Buddy” 

Šiaurietiškojo ėjimo dienos minėjimas    Mankštos besilaukiančioms ir neseniai kūdi-
kių susilaukusioms mamoms 

Akcija „Diena be automobilio“

Žolinės šventė Naujojoje Akmenėje Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“
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Vaikų sveikata 
Akmenės r. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius 2017 m. – 1986 (984 mergaitės ir 1002 ber-

niukai). 1955 mokiniai apsilankė pas gydytoją profilaktiniam sveikatos patikrinimui, 1,6 proc. mokinių ne-
pasitikrino sveikatos. Džiugu, kad 2017 m. mokinių, kurie pasitikrino sveikatą, padidėjo 1,2 proc. lyginant 
su 2016 m. Iš pasitikrinusių sveikatą mokinių tik 38,6 proc. vaikų yra sveiki. Ši procentinė dalis sumažėjo, 
lyginant su 2016 m. rodikliu (40,2 proc.). Mergaitės turėjo mažiau sveikatos sutrikimų nei berniukai (visiškai 
sveikų mergaičių – 37,9 proc.).

Pagal gydytojų rekomendacijas, fizinio lavinimo pamokose nedalyvauja 2,3 proc. pasitikrinusių sveikatą 
mokinių. Pastebima, kad didžiausia mokinių dalis – 1768 turi pagrindinę fizinio ugdymo grupę. Parengia-
moji fizinio aktyvumo grupė nustatyta 54 mokiniams, specialioji fizinio aktyvumo grupė – 88.

Pagrindiniai vaikų sveikatos sutrikimai: regos, endokrininės sistemos, skeleto raumenų sistemos, kvėpa-
vimo sistemos bei nervų sistemos sutrikimai.

Sveikų ir turinčių sveikatos sutrikimų mokinių skaičius ir procentinė išraiška
1–4 kl. 5–10 kl. 11–12 kl.

Merg. Bern. Merg. Bern. Merg. Bern. Merg. Bern.

Profilaktiškai 
pasitikrinę sveikatą

969
(98,5)

989
(98,4)

323
(98,5)

339
(99,1)

491
(98,8)

505
(99,2)

155
(97,5)

142
(94,0)

Profilaktiškai 
nepasitikrinę sveikatos

15
(1,5)

16
(1,6)

5
(1,5)

3
(0,9)

6
(1,2)

4
(0,8)

4
(2,5)

9
(6,0)

Kita informacija. Savivaldybė jau dvejus metus 
bendradarbiauja su VšĮ Nacionalinio kraujo centro 
Klaipėdos filialu ir rengia kraujo donorystės. Vis dau-
giau akmeniškių neatlygintinai dovanoja kraujo.

Antri metai iš eilės pagerbiami rajono medicinos 
darbuotojai medicinos darbuotojų dienos proga. 
Medikai buvo apdovanoti Seimo nario V. Ąžuolo, 
Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos ir mero V. 
Mitrofanovo padėkos raštais. Medikams skirtas šven-
tinis koncertas.

Paskaita asmens higienos tema       Paskaita „Kaip atpažinti savižudybės riziką“

Kraujo donorystės akcija Naujosios Akmenės miesto aikštėje
Medikų bendruomenė, kuriai įteikti padėkos raštai
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ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Įgyvendindami Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 strateginį plėtros planą, siekiame darnios 
žemės ūkio ir kaimo plėtros. Rajono ūkininkai siekia gauti daugiau pridėtinės vertės ūkiuose, aprūpinti 
vartotojus aukštesnės kokybės maisto produktais, nepamiršdami savo ūkiuose taikyti gamtai draugišką 
ūkininkavimą ir diegti gamtosaugines inovacijas.

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2017 m. registruoti  /  atnaujinti 1622 žemės ūkio subjektų valdų 
duomenys, lyginant 2015–2017 m., registruotų valdų skaičius mažėjo, nes smulkesni ūkiai nebepajėgūs 
išsilaikyti rinkoje, todėl perleidžia žemes didesniems ūkiams. 

Įregistruotų žemės ūkio valdų pokytis 2015–2017 m.

Eil. 
Nr. Seniūnija

Įregistruotų žemės ūkio valdų skaičius, vnt.

2015 m. 2016 m. 2017 m.
1. Naujosios Akmenės kaimiškoji 512 509 475
2. Papilės 481 475 456
3. Akmenės 374 369 342
4. Kruopių 250 252 251
5. Ventos 120 116 98

Iš viso 1737 1721 1622

Pateiktų paraiškų palyginimas pagal deklaruotą plotą 2015–2017 m.

Priemonės pavadinimas
Deklaruotas plotas, ha

2015 2016 2017
ES remiamos priemonės, iš jų: 40390,51 41045,98 41750,31
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės 5543,08 5680,81 5718,76
Ekologinis ūkininkavimas 2614,20 2221,55 2134,47
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra 33,36 33,68 35,82
Ražienų laukai per žiemą 855,92 604,54 487,16
,,Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje 223,48 251,78 243,56
,,Natura 2000“  miškų teritorijoje 5,64 7,20 7,20
Miškininkystės ekonominės vertės didinimas,  miško plotų plėtra 82,76 78,71 57,88

Iš viso rajone yra 866 veikiantys ūkininkų ūkiai. 2017 m. įregistruota 15 naujų ūkių, iš jų  7 – jaunų ūkinin-
kų ūkiai. Jaunųjų ūkininkų iki 40 metų veikiančių ūkių – 114. 

Norintieji gauti ES paramą už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius, turi deklaruoti pasėlius, 
registruoti gyvulius gyvulių registre ir pateikti paraišką. 2017 m. deklaravimo laikotarpiu buvo įregistruotos 
1304 paraiškos, bendras deklaruotas žemės  ūkio naudmenų plotas – 41750,31 ha, iš jų: 

Seniūnija
Priimtų paraiškų skaičius, vnt.

Įbraižyta laukų 2017 m.
2015 m. 2016 m. 2017 m.

Naujosios Akmenės kaimiškoji 438 435 407 3265

Papilės 365 354 349 3237

Akmenės 304 299 291 2430

Kruopių 203 202 198 1768

Ventos 69 69 59 602

Iš viso 1378 1359 1304 11302

ŽEMĖS ŪKIS, MELIORACIjA, KAIMO PLĖTRA

Bitininkystė. Priimtų paraiškų pokytis
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 Rajone vidutinis primelžto pieno kiekis iš 
karvės: 2015 m. – 8783 kg, 2016 m. – 9389 
kg, o 2017 m. – 9567 kg. Akmenės r. laikan-
čių 10 ir daugiau karvių – 12 specializuotų 
prekinių pienininkystės ūkių. Didžiausių 
primelžiamų pieno kiekių pozicijų rajone 
neužleidžia Papilės žemės ūkio bendrovė, 
produktyviausios melžiamų karvių bandos 
primilžis – 11031 kg. 

Keičiantis ekonominei situacijai, pardavimo kainoms ir kitiems faktoriams, rajone kiaulių skaičius ban-
dose 2016 m. šiek tiek mažėjo, nes šalyje pasireiškus afrikiniam kiaulių marui, buvo imtasi griežtesnių reika-
lavimų jų laikymui, tačiau 2017 m. skaičius išliko stabilus. 

2017-09-29 paskelbta ekstremali situacija dėl didelio iškritusio kritulių kiekio ir liūčių padarytos žalos 
Akmenės rajono žemdirbiams. Paskaičiuota, kad rajone liko nenuimta daugiau nei 600 ha grūdinių kultūrų 
derliaus, o pavėluotai nuimtas – daugiau nei 1500 ha labai prastos kokybės, dėl ko ūkininkai šiais metais ne-
gavo daugiau nei milijono Eur planuotų pajamų. Laukai užtvindyti, į juos nebuvo galima įvažiuoti ir atlikti 
rudeninių darbų, šitos pasekmės turės įtakos ir 2018 m.

Žemės ūkio technika. Duomenys apie technikos registravimą, techninių apžiūrų atlikimą 2015–2017 m.:
Eil.
Nr. Darbų pavadinimas 2015 m. 2016 m. 2017 m.

1. Įregistravimo, išregistravimo ir duomenų keitimo skaičius per metus, vnt. 547 721 502
2. Atlikta techninių apžiūrų, vnt. 2125  1233 2797
3. Surinkta valstybės rinkliavos už techninės apžiūros darbus, Eur 7288 4999 11537
4. Surinkta valstybės rinkliavos iš viso 15705 15786 21466

Melioracija. Nusausinta 56 188,8 ha 
žemės, iš jos drenažu – 46 054,7 ha. Dre-
nažo tinklas sudaro 25301,61 km, magis-
traliniai grioviai – 889,1 km, apsauginiai 
grioviai – 360,1 km, hidrotechniniai stati-
niai – 936 vnt., iš jų tiltai – 11 vnt., kiti sta-
tiniai (lieptai, reguliatoriai) – 20 vnt., pra-
laidos – 905 vnt.  Tvenkinių HTS – 4 vnt. 
Bendra balansinė melioracijos statinių 
vertė 32 505 691,26 Eur, melioracijos sta-
tinių nusidėvėjimas 66,9 proc. 

2017 m. specialios tikslinės dotacijos 
valstybinėms funkcijoms atlikti melioraci-
jai skirta 156 tūkst. Eur. Už juos atlikti dar-
bai: Gumbakių, Pragalvio, Klykolių žemių užtvankų priežiūra už 4,63 tūkst. Eur. Griovių paprastojo remonto 
ir priežiūros darbai Alkiškių, Medemrodės, Ramučių, Papilės, Kivylių kadastro vietovėse 21,96 km ruože 
už 130,09 tūkst. Eur. Suremontuota pralaidų –19 vnt., drenažo žiočių – 157 vnt. Drenažo remonto darbai 
atlikti žemės ūkio paskirties žemėje 41,5 ha plote už 13,117 tūkst. Eur. Melioruotos žemės ir melioracijos 
statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymui panaudota 2,55 tūkst. Eur. Projektavimo paslaugoms – 
5,613 tūkst. Eur.

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. 2017 m. iš ES lėšų įgyvendinti 3 projektai, kurių metu re-
konstruota 4,87 km griovių, 86,73 km drenažo linijų ir 375 ha pagerinta būklė drenažu sausinamame plote: 
„MSNA „Klišiai“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ už 379290,00 Eur, „MSNA 
„Gumbakys“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ už 379426,00 Eur, „MSNA „Uo-
gis“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ už 379688,39 Eur, kurių bendra vertė 
siekia 1138404,39 Eur, iš jų pareiškėjo lėšos 239065,07 Eur. 

Kaimo plėtra. 2017 m. Kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programai skirta 11 
tūkst. Eur, panaudota 5217,25 Eur, likusios lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą.

                

Griovys Daubuliukas prieš ir po priežiūros darbų Naujosios Akmenės kai-
miškojoje seniūnijoje
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Eil. 
Nr. Veiklos pavadinimas

Pateiktų 
paraiškų 
skaičius

Panaudota 
lėšų

1
Pateiktiems projektams šalies skelbtuose konkursuose: 
„Kalniškiai-300“ – Kalniškių kaimo bendruomenė
„Keliaujančios architektūros dirbtuvės“ – Kruopių bendruomenė  

2
123,00
400,00

2 Medemrodės kaimo 365-osioms metinėms –Agluonų kaimo bendruomenei 
„Zubovų dvaras“ 1 300,00

3 Kalniškių kaimui įamžinti akmens pastatymas – 
Kalniškių kaimo bendruomenė

1 375,00 

4 Paraiškų teikimas kaimo bendruomenių veiklai plėtoti 25 3900,00
5 Gumbakių bendruomenės steigimo išlaidos 1 119,25

Iš viso 30 5217,25
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano priemo-

nei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti skirta 16 871 Eur. Pagal gyventojų skaičių lėšos 
paskirstytos taip: Kruopių seniūnijai – 697 Eur; Ventos seniūnijai – 2521 Eur; Naujosios Akmenės miesto 
seniūnijai – 6503 Eur; Naujosios Akmenės kaimiškajai seniūnijai – 1602 Eur; Akmenės seniūnijai – 3043 Eur; 
Papilės seniūnijai – 2174 Eur.  

19 rajono NVO išreiškė norą įgyvendinti šią priemonę: vieni gražino savo bendruomenių viešąją aplin-
ką, sporto, vaikų žaidimų aikšteles, parkus, kiti organizavo renginius: moterų klubas „Akmenietė“ pasta-
tė vaikams spektaklį „Tepildosi vaikų kalėdinės svajonės“, Akmenės bendruomenė suorganizavo šventę, į 
kurią pakviesti muzikos ir šokių kolektyvai, vyko turgadienis. Pagyvenusių žmonių klubas „Bočiai“ aktyviai  
įtraukė pagyvenusio amžiaus žmones sportuoti, judėti su lazdomis su šūkiu „Sportas ir sveika gyvensena“. 
Akmenės r. žmonių su negalia bendrijos nariai mokė senjorus kompiuterinio raštingumo, supažindino su 
elektroninėmis technologijomis. Akmenės r. sporto rėmimo fondas pateikė paraišką „BMX dviračių sporto 
pradžia Naujojoje Akmenėje“, suorganizuotos varžybos, nupirkti dviračiai, vyksta treniruotės, manoma, kad 
ši sporto šaka bus plėtojama ir ateityje.    

Kaimo plėtros fondo fondo lėšų (10000 Eur) 2017 m. panaudojimas:

Veiklos pavadinimas Pateikta 
prašymų 

Veiklose daly-
vavusių asme-

nų sk.

Panaudotos 
lėšos, Eur

Konkurso „Metų ūkis 2017“ organizavimas 1 210 1345,00

Žemdirbių išvyka į Seimą 1 50 654,42

Ūkininkų sąjungos Akmenės skyriaus veiklos plėtojimas 1 120 600,00

Akmenės rajono ūkininkų, kontroliuojančių gyvulių produktyvumą, 
išlaidų kompensavimas 22 22 4364,05

Dirvožemio agrocheminių tyrimų išlaidoms iš dalies padengti 8 8 1823,17

Iš viso 28 410 8786,64

Renginiai žemdirbiams: 
suorganizuoti 5 seminarai, ku-
riuose dalyvavo 280 žemdirbių, 
išvyka į Seimą.

Rudeninio derliaus šventėje 
aktyviai dalyvauja ūkininkai su 
savo išaugintomis gėrybėmis, 
tarpusavyje dalijasi patirti-
mi, demonstruoja žemės ūkio 
techniką miesto žmonėms. 

         
Žemdirbių išvyka į Lietu-
vos Respublikos Seimą                                            

Žemdirbiai aplankė Vilniaus senamiestį
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 Besibaigiant metams, surengtas ūkininkų konkursas 
„Metų ūkis 2017“, kurio tikslas – skatinti ūkininkus pažangiau 
ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pu-
siausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius 
savivaldybėje. Šventėje dalyvavo ir ūkininkus sveikino Seimo 
Pirmininkas V. Pranckietis, Seimo narys V. Ąžuolas, Žemės 
ūkio ministras Bronius Markauskas ir kiti garbingi svečiai. 
Meras V. Mitrofanovas geriausiems metų ūkininkams – pir-
mosios vietos laimėtojams Sigitui ir Jovitai Damskiams, an-
tros vietos laimėtojams Davidui ir Salomėjai Jankauskams, 
trečią vietą pelniusiems Sigitui Griniui, Alvydui ir Ilonai Gri-
niams, jaunųjų ūkininkų grupėje nugalėjusiems Gitanui ir 
Tomai Bačiuliams, įteikė padėkus raštus ir atminimo prizus.

Teisės ir personalo klausimų administravimas
 
Teismui pateikti 87 procesiniai dokumentai (ieškiniai, prašymai, pareiškimai, atsiliepimai, skundai, tripli-

kai, rašytiniai paaiškinimai, taikos sutartys, kiti procesiniai dokumentai).
Atstovauta apylinkės, administraciniame, apygardos teismuose Akmenės rajono savivaldybei ir Savival-

dybės administracijai 26 bylose, iš viso dalyvauta 35 teismo posėdžiuose.
Pateikti 5 vykdomieji raštai antstoliui – dėl 730,48 Eur žemės nuomos mokesčio ir delspinigių išieškoji-

mo – 4; dėl 117 991,36 Eur nuostolių atlyginimo, netesybų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, atstovavimo ir 
vertimo išlaidų – visa suma išieškota.

Pirminės teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas
Pirminė teisinė pagalba suteikta 513 pareiškėjų.
Surašyti ar padėti surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą 223 pareiškėjams.
Užpildyta metinių pajamų ir turto deklaracijų antrinei teisinei pagalbai gauti – 184.
Parengta dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms – 57, 1 taikos sutartis.
Personalo administravimas
Organizuoti 25 konkursai šioms pareigoms: įstaigų vadovų – 5, Savivaldybės administracijos karjeros vals-

tybės tarnautojų – 15, pakaitinių valstybės tarnautojų – 3, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis – 2.  

Pareigybių Akmenės r. savivaldybės admi-
nistracijoje skaičius: 2017-01-01 – 171, 2017-12-
31 –168.   

Priimta Savivaldybėje 15 asmenų: 4 valstybės 
tarnautojai, 7 – dirbantys pagal darbo sutartį, se-
niūnijose priimti 4 darbuotojai.

Atleista iš pareigų 24: 7 valstybės tarnautojai, 
iš jų 3 į kitas įstaigas perkelti tarnybinio kaitumo 
būdu, 4 – dirbantys pagal darbo sutartį, seniūni-
jose atleista 13 darbuotojų. 

ĮVAIRI VEIKLA

Žemdirbių kiemelis rudens gėrybių šventėje

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas V. 
Pranckietis sveikina žemdirbius

Meras V. Mitrofanovas ir konkurso „Metų ūkis 2017“ nugalėtojai
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Išduota valstybės tarnautojų pažymėjimų – 30, atnaujinta valstybės tarnautojų pažymėjimų sertifikatų – 8.
Mokymų skaičius – 201. Tarnautojų, dalyvavusių mokymuose – 93.

Viešoji tvarka, civilinė sauga, ekstremalių situacijų komisijos veikla
Viešoji tvarka – tai visuomenėje priimtos, pa-

garbos vieni kitiems principu grįstos, bendros vie-
šo elgesio taisyklės, susiformavusios pagal teisės ir 
moralės normas. Šių taisyklių laikymasis užtikrina 
visuomenėje normalią gyvenimo eigą, tolerantišką 
bendravimą, civilizuotus tarp žmonių kylančių konf-
liktų sprendimo būdus, susilaikymą nuo agresyvumo 
įgyvendinant savo interesus.

Gyventojai į Viešosios tvarkos skyrių kreipėsi 65 
kartus. Daugiausia dėl pranešimo apie daromą re-
montą ir dėl gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų.

2017 m. surašyti 77 administracinių nusižengimų protokolai ir skirta 16 žodinių pastabų. Baudų paskirta 
už 448 Eur. 

Daugiausia administracinių nusižengimų protokolų surašyta dėl Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 
pažeidimų.

Efektyvesnei Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 
priežiūrai 2016–2017 m. įsigytos 6 vaizdo stebėjimo ka-
meros, kurios užtikrina ne tik efektyvesnį pažeidėjų nu-
statymą, tačiau veikia ir kaip prevencinė viešosios tvarkos 
užtikrinimo priemonė. Taip 2017 m. išaiškinta 50 Komu-
nalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų; tikėtina, kad 
kompleksiškai vykdoma prevencinių priemonių visuma 
sulaiko gyventojus nuo Komunalinių atliekų tvarkymo 
taisyklių pažeidimų ir prisideda prie surenkamo stam-
biagabaričių atliekų kiekio mažėjimo. 2017 m. paste-

bimas surenkamų stambiagabaričių atliekų kiekio mažėjimas: lyginant su 2016 m., 2017 m. jų surinkta 52 
proc. mažiau.

Daugiausia Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų mobiliomis vaizdo stebėjimo kameromis 
užfiksuota ir išaiškinta Naujosios Akmenės mieste.

Iš Akmenės rajono policijos komisariato gauti 7 pranešimai dėl Gyvūnų laikymo Savivaldybės teritorijos 
gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimų, užfiksuotų Naujosios Akmenės miesto vaizdo stebėjimo 
kameromis.

Gerinant gyventojų aptarnavimo kokybę, atnau-
jintas Savivaldybės interneto svetainės skyrelis „Viešoji 
tvarka“. Sukurtos rubrikos, kuriose skelbiama:

- „Savaitės pažeidimai“ – informacija apie užfiksuo-
tus ir išaiškintus savaitės pažeidimus;

- „Aktuali informacija“ – visi Akmenės rajono gy-
ventojams aktualūs informaciniai pranešimai.

- Vienoje vietoje paskelbtos visos Savivaldybėje 
galiojančios taisyklės ir kiti aktualūs teisės aktai.

- Skelbiami Viešosios tvarkos užtikrinimo prie-
monių veiklos planai ir jų įgyvendinimo ataskaitos.

Civilinė sauga. Organizuotos Savivaldybės ly-
gio civilinės saugos stalo pratybos „Socialines pas-
laugas teikiančios įstaigos, teritorinių specialiųjų 
tarnybų ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų val-
dymo struktūrų veiksmų organizavimas, susidarius 
ekstremaliajam įvykiui dėl gaisro Akmenės r. socia-
linių paslaugų namuose“. 

2016 m. ir 2017 m. surašytų administracinių 
nusižengimų protokolų skaičiaus palyginimas

2016 m. 2017 m.
Administracinių 
nusižengimų protokolai

23 77

Žodinės pastabos - 16

Pratybų dalyviai pristato atstovaujamų įstaigų veiksmus pra-
tybų metu
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Gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimai

Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių…

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros…

Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Želdynų ir želdinių apsaugos ir…

Reklamos naudojimo taisyklių pažeidimai

Viešosios rimties trikdymas

Prekybos ir paslaugų teikimo taisyklių…

Administraciniai nusižengimai
Žodinės pastabos * Administracinių nusižengimų protokolai
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Ekstremalių situacijų komisija. Įvyko 9 posėdžiai, iš jų 7 prevencinio pobūdžio ir 2 dėl ekstrema-
liųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų. Nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 22 d. Akmenės rajone iškritus 139 mm 
kritulių, liūtys sukėlė didelę žalą rajono ūkininkams. Toks kritulių kiekis 3 kartus viršijo vidutinį daugiametį 
minėto laikotarpio kritulių kiekį – standartinę klimato normą. Savivaldybėje, išskyrus Naujosios Akmenės 
miesto seniūniją, paskelbta Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

Informacinės sistemos Savivaldybėje
Atlikus valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendrie-
siems reikalavimams 2017 m. tyrimą, Akmenės 
rajono savivaldybės svetainė www.akmene.lt 
pateko į trečią vietą, surinkusi 98,44 proc.

Įsigijus 1 papildomą kamerą, vaizdo duo-
menų perdavimo Akmenės r. savivaldybėje pa-
slauga įsigyta trejiems metams 47,12 proc. 
pigiau. 

Paslauga apima 14 vaizdo kamerų, esančių 
Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Papilėje ir Ven-
toje.

Visose Savivaldybės biudžetinėse, VšĮ, UAB  
fiksuoto ryšio paslaugas teikia TEO LT. 

Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius atliko privalomuosius ir planinius vidaus auditus 
Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, kurių metu vertino šiuos aspektus:

1. Savivaldybės administracijos 2016 m. II pusmečio,  2017 m. I pusmečio administracinės naštos maži-
nimo priemonių įgyvendinimą.

2. Naujosios Akmenės Ramučių, Akmenės, Ventos, Papilės Simono Daukanto gimnazijų, Naujosios 
Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokyklinių autobusų panaudojimą, finansų kontrolės, viešųjų pirki-
mų organizavimą ir vykdymą, vidaus kontrolės efektyvumą. 

3. VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centre atliktas tyrimas dėl degalų apskaitos bei 
nurašymo, parengta išvada.

4. Audituojamiems subjektams pateiktos 106 rekomendacijos. 
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DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI

Gyventojai (pagal VĮ Registro centro Gyventojų re-
gistrų duomenis)
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FAKTAI IR SKAIČIAI

Gyventojų skaičius ū

Deklaruota prie Savivaldybės Naujosios Akmenės miesto sen.
Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen. Akmenės sen.
Papilės sen. Kruopių sen.

Savivaldybės

Akmenės miesto 

Akmenės 
kaimiškojoje sen.

Akmenės sen.

Papilės sen.

Kruopių sen.

Gyventojai pagal seniūnijas 2018-01-01

ukrainiečiai

kitų tautybių

Gyventojai pagal tautybę 2017 m.

Savivaldybės
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Kita informacija. 2017 m. padaryti 777 civilinės būklės akto įrašai: 190 gimimo, 322 mirties, 126 santuo-
kų, 67 ištuokų ir 72 civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai.

Iš 190 naujagimių: 91 berniukas ir 99 mergaitės. Populiariausi vardai tarp berniukų: Lukas – juo vadinsis 
7 rajono gyventojai, po 6 – Matas, Aronas, 5 – Jokūbas. Rajone augs po vieną Joną ir Mykolą.

Rajone auga 5 Elijos, po 4 Emilijas, Godas ir Lėjas. Tėveliai džiaugiasi Rūta, Agota, Vytaute, Sofija ir Leo-
narda. Retesni mergaičių vardai: Sanjana, Dafnė, Solėja, Rustė, Tija, Agilė. 

Mirė 322 rajono gyventojai: 165 vyrai ir 157 moterys. Pagrindinė mirčių priežastis: kraujotakos sistemos 
ligos – mirė 199 žmonės, antroje vietoje – piktybiniai navikai – mirė 64, 7 žmonės mirė nuo nelaimingų 
atsitikimų arba savižudybių, 8 rajono gyventojai mirė užsienyje.

5 rajono gyventojai susituokė su užsieniečiais. Bažnyčioje tuokėsi 15 porų jaunavedžių, 12 porų  san-
tuokas registravo užsienio valstybėse: po dvi poras susituokė Vokietijoje, Italijoje, Rusijoje, po vieną porą: 
Norvegijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Ukrainoje, Meksikoje. Savivaldybėje rajono gyventojai 
tuokėsi su Rusijos, Ukrainos, Vokietijos  ir Latvijos piliečiais. Paminėti 3 porų auksinių santuokų jubiliejai ir 1 
poros rubininės santuokos sukaktis.

Įregistruotos 67 ištuokos – 12 daugiau negu 2016 m. Po santuokos nutraukimo su motina liko gyventi 
49 vaikai, su tėvu – 3.                                                                                                      

GYVENTOjŲ APTARNAVIMAS

Per metus į Akmenės rajono savivaldybę su prašymais (ir atei-
dami, ir siųsdami raštus) gyventojai kreipėsi  daugiau nei 19 563 
kartus. Kasdien įvairios informacijos ir pagalbos vidutiniškai suteik-
ta 46 lankytojams, o pvz., socialinės paramos klausimais, vidutiniš-
kai po vieną kartą, kreipėsi net 8600 gyventojų. 

Plečiame elektronines paslaugas
Savivaldybė teikia daugiau nei 222 paslaugas, iš kurių 175 pa-

siekiamos ir elektroniniu būdu. Gyventojai turi galimybę rinktis 
jiems patogesnį Savivaldybės teikiamų paslaugų gavimo būdą  – 
naudojantis elektroninėmis priemonėmis. 2017 m. el. paslaugomis 
pasinaudojo 342 gyventojai. Jomis galėjo pasinaudoti daug dau-
giau gyventojų: Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje priimti 8008 
įvairaus pobūdžio prašymai, iš jų net 5941 (arba 74 %) galėjo būti 
pateikti naudojantis Elektroniniais valdžios vartais. 

Atnaujinti 173 paslaugų aprašymai. Daugiausia gyventojų krei-
pėsi dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą 
arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų apskaitą išdavimo (20 %), dėl mokinių ne-
mokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims 
įsigyti (18,4 %) ir dėl išmokos vaikui skyrimo (15 %) 
paslaugų. 

Girdime gyventojų balsą. Gyventojai turi gali-
mybę kreiptis tiesiogiai į Savivaldybės merą rašyda-
mi jam interneto svetainėje www.akmene.lt skiltyje 
„Rašau merui“– joje pateiktų prašymų amplitudė 

Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. gy-
ventojai A. ir J. D. Vilkai, švenčiantys auksi-
nės santuokos jubiliejų.
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įvairi: renovacijos klausimai, rajono kelių priežiūra, LEZ, darbo paieškos, gamtinės kultūros išsaugojimas ir kt. Į 
interneto svetainės skiltyje „Rašau merui“ pateiktus prašymus, paklausimus atsakome per 5 d. d. 

Meras kasmet organizuoja rašinių konkursą „Rašau merui...“, o 2017 m. kviesta rašinius pateikti šioje skil-
tyje ir pasidalyti savo mintimis apie Akmenės rajoną ir jo problemas. 

Gyventojus aptarnaujame greičiau ir kokybiškiau
Nuolat tikriname ir geriname klientų aptarnavimą. 2017 m. atliktas „slapto kliento“ tyrimas: nubrėžtos 

gairės, kuriomis vadovaujantis klientų aptarnavimas Savivaldybės administracijoje ir įstaigose bus kokybiš-
kesnis ir efektyvesnis. 

Svečiai Savivaldybėje

RYŠIAI SU VISUOMENE IR UŽSIENIO PARTNERIAIS

Rajono religinių konfesijų vadovai  Šilalės rajono savivaldybės vadovai

Šiaulių apskrities VMI viršininkė A. Tutkutė Rusijos generalinis konsulas Klaipėdoje 
A. Gračiovas su žmona  

Kėdainių savivaldybės delegacija Skuodo rajono savivaldybės mero P. Pušinsko komanda domėjo-
si finansų apskaitos sistema
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Vidaus reikalų viceministras G. SurplysVentos regioninio parko lankytojų centre surengtas Šiaulių regio-
no plėtros tarybos posėdis

Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda  Sveikatos apsaugos viceministrė G. Šakalytė ir ministro patarėjas D. Kazlauskas.

Savivaldybėje apsilankė grupė svečių iš Artiomovsko 
(Ukraina)

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos lai-
kinai einanti direktoriaus pareigas I. Trakimaitė-Šeškuvienė, 
Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji speci-
alistė E. Kudzmanienė

Mažeikių rajono savivaldybės delegacija  Jungtinių Tautų taikdarių misijos Afrikoje, Ma-
lyje, dalyviai: A. Ulmis, I. Šimulionis, V. Vaičius.
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Tarptautiniai ryšiai

Akmenės rajonas pasirašęs bendradarbiavimo dokumentus su Duobelės, Aucės (Latvijos Respublika), 
Konino (Lenkijos Respublika), Bocholto (Vokietijos Federacinė Respublika), Briansko (Rusijos Federacija), 
Rečycos (Baltarusija), Rustavio (Gruzija), Olfus (Islandija) savivaldybėmis. Pasirašytas ketinimų protokolas 
dėl partneriško bendradarbiavimo su Mariupolio miestu (Ukraina). Suorganizuota keliolika tarptautinių 
oficialių susitikimų, į kuriuos atvyko arba į kuriuos išvyko oficialūs asmenys iš Savivaldybės ir užsienio šalių 
partnerių. Kituose tarptautiniuose susitikimuose dalyvavo keli šimtai žmonių: keistasi moksleivių, muzi-
kantų, šokėjų, sportininkų kolektyvų, tautodailininkų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių vizitais. 

Toliau remtos ukrainiečių šeimos, kamuojamos karo suirutės, stiprinti ryšiai tarp Akmenės rajono ir 
Ukrainos. Surengta keletas susitikimų su ukrainiečiais, gyvenančiais Naujojoje Akmenėje, siekiant padėti 
spręsti jų problemas. Savivaldybėje veikė Mariupolio miesto (Ukraina) fotografų nuotraukų paroda „Turis-
tinis Mariupolis“, renginius organizavo Naujosios Akmenės muzikos mokykla. Akmenės rajone viešėjo ke-
turios menininkės iš Ukrainos (Mariupolio ir Donecko). Jos su Akmenės rajono mokiniais atliko edukacines 
programas ir vykdė kitus projektus. 

Ministro Pirmininko potvarkiu Savivaldybės meras V. Mitrofanovas paskirtas tikruoju atstovu į Euro-
pos Tarybos instituciją – Regionų valdžios rūmus. Tuo pačiu potvarkiu meras patvirtintas Lietuvos Respu-
blikos tikruoju delegacijos nariu Europos vietos ir regionų valdžių kongrese. Savivaldybės meras atstovauja 
Lietuvai ir priklauso Monitoringo komitetui, kurio funkcijos apima Europos Tarybos Vietos savivaldos char-
tijos įgyvendinimo priežiūros bei vietos ir regionų valdžių rinkimų monitoringo klausimus. Kongresas yra 
konsultacinis Europos Tarybos organas, vietos ir regionų valdžių asamblėja, atstovaujanti beveik 200 000 
vietos ir regionų savivaldybių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. Kongresą sudaro dveji rūmai – Vietos 
valdžios ir Regionų. Plenarinės sesijos ir komiteto posėdžiai vyksta Strasbūro mieste (Prancūzija). Tai – an-
troji V. Mitrofanovo kadencija (nuo 2012 m.) Europos Tarybos institucijose. 2017 m. jis dalyvavo 2 plenari-
nėse sesijose ir 2 komiteto posėdžiuose.

Seimo narys V. Ąžuolas

Seimo pirmininkas V. PranckietisŽemės ūkio ministras B. Markauskas (kairėje) 

Biala Podlaska miesto (Lenkija) ir kt. energetikai
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Tarptautiniuose susitikimuose

Protokolo pasirašymas Mariupolyje   Svečiuose – menininkės iš Mariupolio

Svečiuose – ansamblis „Okolica“ iš Briansko Užsienio delegatai, atvykę į „Akmenės smuikelį“  

Konine meras V. Mitrofanovas susitiko su šio mies-
to savivaldybės vadovu J. Nowicki

Oficiali savivaldybės delegacija Bocholte

Europos vietos ir regionų valdžių kongreso posėdyje Stras-
būre (Prancūzija)

Tarybos narys J. Norbutas (kairėje) ir Naujosios Akmenės kai-
miškosios seniūnijos seniūnas R. Žilaitis Aucėje
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Užsienio miestų ir rajonų, Savivaldybės bendradarbiavimo partnerių dalyvavimas Savivaldybės ofi-
cialiuose renginiuose

Data Renginys Dalyviai
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo die-

nos renginiai
Aucės krašto savivaldybė (Latvijos Respublika), 3 asmenų ofi-
ciali delegacija
Duobelės krašto savivaldybė (Latvijos Respublika) 3 asmenų 
oficiali delegacija

Kovo 19–24 d. Bocholt–Isselburg–Rhede 
muzikos mokyklos vizitas

Bocholto miesto savivaldybė (Vokietijos Federacinė Respubli-
ka), 8 moksleiviai ir 3 mokytojai

Birželio 9–12 d. Akmenės rajono tradicinė „Akme-
nės smuikelio“ šventė

Rustavio miesto savivaldybė (Gruzija), 3 asmenų delegacija 
Konino miesto savivaldybė (Lenkijos Respublika), 4 asmenų 
delegacija
Bocholto miesto savivaldybė, 4 asmenų delegacija
Aucės krašto savivaldybė, 3 asmenų delegacija
Duobelės krašto savivaldybė, 3 asmenų delegacija

Visuomenės informavimas
Informacijos, formuojančios teigiamą Savivaldybės 

įvaizdį, srautas laikraščiuose (įskaičiuoti ir žurnalai), te-
levizijoje (įskaičiuotos ir radijo stotys) bei interneto por-
taluose 2017 m. padidėjo (žr. diagramą), nes atsirado 
publikacijų naujose interneto svetainėse, žurnale ir lai-
kraštyje. 

„Vienybėje“, vietiniame laikraštyje, užsakomosios 
publikacijos skelbtos sistemingai: kas šeštadienį buvo 
leidžiama skiltis „Savivaldybės savaitė“, kas mėnesį – 
trijų laikraščio puslapių apimties priedas „Savivaldybės 

žinios“. „Vienybės“ laikraščio redakcija laimėjo lėšų Spau-
dos, radijo ir televizijos rėmimo fondo konkursuose ir 
nuolat spausdino kultūrinio šviečiamojo pobūdžio pro-
jektų „Dvi tautos – vienas 100 metų kelias“, „Pažinkime ir 
mylėkime Ventos kraštą“, publikacijas apie rajono kultū-
ros, istorijos, tautodailės, kraštotyros veikėjus, jų darbus 
ir pasiekimus, sąsajas su kaimynine Latvija ir bendrą pro-
jektinę veiklą įvairiose srityse. Rubrikoje „Kodėl gyvenu 
čia“ aprašytos jaunų žmonių, pasilikusių gyventi arba 
sugrįžusių po mokslų iš užsienio, sėkmės istorijos Akme-
nės krašte. 

Nacionaliniuose, regioniniuose laikraščiuose ir žurnaluose, televizijose, interneto portaluose 
pasakota apie Akmenės krašto ypatumus, pasiekimus, gabius žmones, patrauklias asmenybes, įdomius 
įvykius, Savivaldybės veiklą. Daugiausiai dėmesio skirta karjerų unikalumui ir lankymo galimybėms, kar-
jeruose surengtiems išskirtiniams renginiams reklamuoti ir atpasakoti: kalnų dviračių, pėsčiųjų žygiams, 
automobilių bekelės varžyboms. Visuomenėje plačiai skleista žinia apie Naujojoje Akmenėje surengtą XVI 
šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos“, apie tai informuota ir užsienio šalyse, kurių atlikėjai at-
vyko koncertuoti. Respublikinėje žiniasklaidoje Savivaldybės meras V. Mitrofanovas pasisakė apie Akmenės 
krašto pasiekimus, regioninę, socialinę, imigrantų politiką, poreikį pertvarkyti Darbo biržos veiklą. BNS, Sei-
me panašiomis temomis surengtos spaudos konferencijos, kuriose pasisakė Savivaldybės vadovas. Sukurta 
ir transliuota nemokamų laidų apie Akmenės rajoną, pvz., LRT radijo laida „Atrask Lietuvą“, „Lietuvos ryto“ 
televizijos laida „Keliauk su reporteriu“, LNK diskusijų laida „Yra kaip yra“, kurioje iškelta mintis, kad Naujojoje 
Akmenėje daugeliu atveju gyventi geriau negu Vilniuje. Dalyvauta žurnalo „Structum“ konkurse  „Išmanusis 
miestas III“, sujungusiame viešojo ir privataus sektorių intensyvų bendradarbiavimą.

Sistemingai rodytos užsakomosios laidos per Šiaulių apskrities televiziją (ŠTV). Sukurta 12 pusės valan-
dos trukmės laidų „Ventos vingiais“ (kiekviena – su 10 kartojimų), skirtų formuoti teigiamą Akmenės krašto 
įvaizdį. Papildomai šios televizijos žinių laidose nemokamai rodyti siužetai iš Akmenės rajono savivaldybės 
gyvenimo, dalis jų transliuoti ir per TV3 televiziją.

Meras V. Mitrofanovas – BNS organizuotoje spaudos 
konferencijoje
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SENIŪNIjOS
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SENIūNAS – VLADIMIRAS SILVAŠKO

Akmenės seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniū-
nas, padėjėja, buhalterė, socialinio darbo organiza-
torė, socialinio darbuotojo padėjėja, ūkvedė, kapinių 
prižiūrėtoja, valytoja. 

Seniūnija vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo 
ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos 
tvarkymo funkcijas.

Elektroninės paslaugos prieinamos gyventojams 
jau ne pirmus metus, tačiau tik 2017 m. gyventojai 
pradėjo įsisavinti šias galimybes. Tam įtakos turėjo 
papildomas Akmenės seniūnijos gyventojų informavimas ir mokymas. 2017 m. asmenų, pasinaudojusių el. 
paslaugomis, skaičius išaugo iki 21 (deklaravo atvykimą) ir 34 (deklaravo išvykimą). 

Dokumentų valdymas. 2017 m. gauta raštų, gyventojų prašymų – 541, išsiųsta raštų, įspėjimų, statisti-
nių ataskaitų – 313, išduota įvairių pažymų, leidimų, charakteristikų – 261, atlikta notarinių veiksmų – 393, 
parengta įsakymų (veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių) – 57, sudarytos sutartys (darbo, visuo-
menei naudingos veiklos) – 389.

Viešųjų darbų ir užimtumo didinimo programų bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas
2017 m. seniūnijoje asmenų, dirbančių pagal Viešųjų darbų bei užimtumo didinimo programas, skaičius 

nežymiai sumažėjo. Tačiau per programas buvo atlikta daug darbų. Šiems asmenims visais metų laikais 
talkina ir daug funkcijų atlieka asmenys, atliekantys visuomenei naudingą veiklą. Bendromis jėgomis gra-
žintas Akmenės kraštovaizdis, gyventojams ir seniūnijos svečiams užtikrintas ne tik estetinis vaizdas, bet ir 
saugumas, komfortas bei patrauklumas. Per 2017 m. dirbančių asmenų dėka buvo:

- atstatytas tiltas per Dabikinės upę, jungiantis Akmenės miestą su Akmenės I kaimu; 
- prižiūrėtos, valytos ir tvarkytos nebeveikiančios kapinės – buvo kertami krūmokšniai, išgriebta sena, 

sausa žolė, vasaros metu nuolat pjaunama žolė; 
- sukalta 10 smėlio dėžių (gatvių barstymui), 10 inkilų, 5 šiukšliadėžės, sutvarkytos senosios smėlio dėžės 

ir šiukšliadėžės, atnaujintas Ventos regioninio parko stendas, kiti seniūnijoje esantys informaciniai stendai, 
sukaltas naujas stovas kibirams ir laistytuvams Akmenės kapinėse, padaryti nauji ir sutvarkyti seni suolai;

- pasodinta 100 ąžuolų naujai kuriamame parke;
- nuolat genėti krūmokšniai, valomos pakelės;
- sutvarkyta teritorija prie Akmenupio;
- nupinti krepšiai ir papuošimai miestui dekoruoti, paga-

minti besmegeniai, kalėdiniai papuošimai visame mieste ir kt.;
- suvirinti tilto per Dabikinės upę turėklai;
- vasaros metu nušienautas, iškirstas pasienio Lietuva–La-

tvija ruožas (7 km ilgio, 5 m pločio), atlikta ir daug kitų darbų.
Žiemos laikotarpiu darbuotojai valo sniegą, žvyro-druskos 

mišiniu barsto takus, šaligatvius.

Sutvarkytas tiltas per Dabikinės upę Neveikiančios žydų kapinės

Asmenys, atliekantys visuomenei naudingą veiklą, 
gamina dekoracijas
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Socialinis darbas. Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys
Akmenės seniūnijoje nemažą gyventojų dalį sudaro senyvo amžiaus neį-

galūs asmenys. Per 2017 m. 60 asmenų nustatyti specialieji poreikiai. 
2017 m. pagalbos į namus paslaugas Akmenės mieste ir Akmenės III k. tei-

kė 2 darbuotojai, jas gavo 22 asmenys, o Agluonų k. paslaugos teikiamos 3 
asmenims. Pagalbą į namus teikiančios Akmenės rajono socialinių paslaugų 
namų darbuotojos glaudžiai bendradarbiauja su Seniūnijos socialinio darbo 
organizatore, kuri tarpininkauja tarp Seniūnijos gyventojų ir paslaugas tei-
kiančių įstaigų. 

Priimta 10 naujų prašymų – paraiškų socialinėms paslaugoms gauti. Pagal-
bos į namus paslauga teikta 33 asmenims. Šių paslaugų poreikis auga.

Vienišų, senyvo amžiaus asmenų maitinimu kiekvienais metais padeda rū-
pintis Maltos ordino pagalbos tarnyba, kuri šiais metais 20 tokių asmenų teikė 
nemokamus pietus. Ši tarnyba seniūnijos gyventojus ne tik pamaitina karšta 
sriuba, bet esant būtinybei aprūpina rūbais, patalyne. 

2017 m. būta ir džiugių akimirkų – seniūnas kartu 
su darbuotojomis sveikino ilgaamžius senolius. Sveiki-
nimų sulaukė net 9 asmenys, šventę 90-mečius. Kaip 
ir pernai pasveikinta ir vienintelė seniausia Akmenės 
seniūnijos gyventoja Stanislava Sandovičienė, kuri at-
šventė 100-ąją sukaktį.

Informacija apie maisto produktų iš intervenci-
nių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems as-
menims programos įgyvendinimą seniūnijoje:

Paramos maisto produktais gavėjų skaičius 
kasmet mažėja. 2017 m. Akmenės seniūnijoje 
buvo priimta ir patenkinta 425 gyventojų prašy-
mai maisto produktams iš intervencinių atsargų 
programos gauti. 

55 Akmenės seniūnijos socialiai remtinų šeimų 
vaikams suruoštos ir įteiktos dovanėlės, kurias skyrė 
Akmenės rajono savivaldybė. Seniūnija nuolat renka iš 
rajono gyventojų ar organizacijų rūbus, avalynę, buities 
apyvokos daiktus, baldus, kuriuos išdalija skurdžiai gy-
venančioms šeimoms.

Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja ir su Akmenės 
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, kurios iniciatyva pasi-
rūpinta 10 gyvenamųjų būstų ir ten gyvenančių asmenų saugumu – įrengti dūmų detektoriai.  

Seniūnijos kultūrinio gyvenimo organizavimas. Akmenės se-
niūnija minėjo Lietuvai reikšmingas datas ir šventė tradicines šventes.

Akmenės seniūnijoje 2017 m. prasidėjo Trijų karalių vizitu. Akme-
nės kultūros namų kolektyvas seniūnijos darbuotojams ir gyven-
tojams nešė svarbiausias dovanas: išmintį, mirą ir auksą, linkėjo 
džiaugsmo ir sveikatos. 

Jau trečius metus iš eilės buvo degami laužai Sausio 13-osios au-
koms atminti. Minėjimo dalyviai dainavo patriotines dainas, skaitė eiles. 

Aktyvių Akmenės seniūnijos vaikų dėka prisimintos ir Užgavėnės. 
Miesto aikštėje susirinko būrys Akmenės seniūnijos gyventojų ir sve-

Kalėdinės dovanėlės socialiai remtinų šeimų vaikams

Maltos ordino pagalbos tarny-
bos maisto paketu džiaugiasi 
Jučių kaimo gyventoja

Šimtametę sveikina atvykę svečiai: Akmenės seniūnas, 
Savivaldybės meras, „Sodros“ atstovai

Sausio 13-osios minėjimas

 

2017 m. 2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m.

Maisto produktus gavusių asmenų skaičius
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čių atšvęsti gražios pavasario 
šventės – Atvelykio. Šventės 
metu ridenti margučiai, šokta 
smagiame bendraminčių rate-
lyje, varžytasi marginant kiau-
šinius. Akmenės miesto aikštę 
papuošė margučių pievelė. 

Balandžio 22 d. Akmenės 
seniūnija dalyvavo akcijoje 
„Darom“, kurios metu stengta-
si padėti gamtai. Išvalytoje te-
ritorijoje prie UAB „Akmeres-
ta“ sodinti medeliai, siekiama 
sutvarkytą aplinką paversti 
rekreacine zona. 

Antrą kartą organizuota 
„Kaimynų diena“. Akmenės 
miesto aikštėje vyko užsiėmi-
mai, viktorina, kaimynai turėjo 
atlikti įvairias užduotis. Šiemet 
atskira programa laukė ir mažiausių „Kaimynų dienos“ dalyvių, juos džiugino 
ir kvietė žaisti dėdė Albertas. 

Aktyvių bendruomenės narių iniciatyva originaliai 
paminėta Gedulo ir vilties diena (birželio 14 d.). Šven-
tė prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu buvo pašventin-
tas įspūdingas ąžuolinis kryžius, sukurtas auksarankio 
meistro P. Ratkevičiaus. Kryžių iš bažnyčios ant pečių iš-
nešė kariai savanoriai ir šauliai. Per visą miestą procesija 
lydėjo kryžių į jo nuolatinę vietą Liepų gatvėje. 

Jonus ir Janinas vainikais puošė Akmenės miesto 
aikštėje. Skambėjo jiems skirtos dainos, šokiai. Ben-

druomenės nariai susirinkusius gyventojus vaišino 
gira ir sūriu, kvietė prisijungti šokių ratelio sūkury.

Tautiška giesmė buvo giedama Akmenės gam-
tos ir kultūros parke, autorinės muzikos festivalio 
„Akmeninė naktis“ metu. 

Tris dienas Akmenę ir jos apylinkes drebino 
Akmenės miesto šventė „Visi keliai veda į Akmenę“. 
Tradiciškai  – tai šventė be alkoholio. Liepos 21–
23 d. miesto aikštėje bei gamtos ir kultūros parke 

Užgavėnių personažai  sveikina 
seniūną

Atvelykio šventės akimirkos Akmenės miesto aikštėje

„Darom 2017“ akimirka

Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) diena

Joninių šventės akimirkos

Birželio 14-osios minėjimasKaimynų dienos šventės akimirkos

Akmenės seniūnijos bendruomenių petankės turnyras
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netilo vaikų ir svečių juokas, šurmulys, vyko įvairūs koncertai, varžybos, sportiniai pasirodymai ir tradicinės 
„Kūlsvėidžio“ varžytuvės. 

Vyko tradicinis šventinis bėgimas „Akmenės 
žiedas“, paplūdimio tinklinio 3x3, stalo teniso bei 
kitos varžybos.

Didieji šventės dalyviai savo jėgas išbandė 
jau tradiciniame „Kūlsvėidyje“. Sėkmė šypsojosi 
naujokams. Dvi pirmą kartą varžybose dalyvau-
jančios komandos, užėmė antrą ir trečią vietas. 
Nugalėtojais tapo stipriai fiziškai pasiruošusi 
sportininkų komanda „Akmenė“.

Metų renginiai užbaigti tradiciniu kalėdinės eglutės 
įžiebimu. 2017 m. miesto aikštė sužibo kaip niekad ryš-
kiai, akį traukė naujoviškai papuošti takai į ją.

Metų pabaigoje paskelbti mūsų krašto Aplinkos šven-
tinio apšvietimo apžiūros-konkurso nugalėtojai. Trijose 
kategorijose išrinkti nugalėtojai: nuostabų reginį sukūrė 
I. ir K. Dargiai (Mokyklos g. 6, Dabikinės k., Akmenės sen.), 
A. Tamašauskaitė ir V. Bukauskas (Kaštonų g. 16, Jučių 
k., Akmenės sen.), E. Gailienė (Liepų g. 14, Padvarėlių k., 
Akmenės sen.) ir kt.

Seniūnaitijų veikla. 2017 m. vyko Akmenės seniūnijos seniūnaičių rinkimai. Iš 11 seniūnaitijų liko 8, ku-
rių seniūnaičiai renkami kas trejus metus (Laikalnio – Chelena Novogreckienė, Pergalės – Aidas Majauskas, 
Senamiesčio – Zigfridas Herbertas Pilvinis, Sodo – Artūras Ulmis, Agluonų – Jovita Rimutienė, Akmenupio – 
Egidijus Knašas, Dabikinėlės – Margarita Skabeikienė, Gulbinų – Stasys Doveika). Jie rūpinasi ir padeda 
seniūnijos gyventojams, tarpininkauja tarp pačių gyventojų ir seniūno, sprendžia kasdienines problemas. 

Šventės dalyviai susirėmė šaškių ir šachmatų varžybose Varžybų akimirkos

Svečiuotasi menininko A. Adomaičio dirbtuvėse ir kieme

„Kūlsvėidžio“ akimirkos

Eglutės įžiebimo šventė
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Pati aktyviausia seniūnaitė – Ch. Novogreckienė, kuri 
ne tik rūpinasi savo seniūnaitijos gyventojų kasdie-
nybe, bet ir dalyvauja Seniūnijos socialinių klausimų 
komisijos darbe. 

Bendruomenių veikla. Akmenės II kaimo Akme-
nupio bendruomenė vienija 114 narių. Rugpjū-
čio mėn. bendruomenės nariai ir jų draugai vyko į 
Druskininkus. Susipažino su kurortinio miesto gro-
žybėmis, aplankė Merkinės piramidę. Spalio mėn. 
dalyvavo Akmenės seniūnijos ir Kultūros namų orga-
nizuotame „Linksmajame turgadienyje“.

Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“ 2017 m. mi-
nėjo 365 metų kaimo sukaktį. Ta proga buvo atstatytas skulptoriaus 
P. Ratkevičiaus kryžius-skulptūra „Pamilę Lietuvą“.

Kaimo bendruomenė vykdė projektus: „Grynas oras – sportas, 
sveikata“, „Kaimui 365. Jaunimas – aktyvioji jo dalis“.

Visą vasarą veikė Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro orga-
nizuota vaikų dienos stovykla. Vaikai ne tik stovyklavo, bet ir vyko 
į ekskursijas, lankėsi pas draugus Kairiškių vaikų dienos centro sto-
vykloje.

Glaudžiai draugaudami su Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus 
universitetu, septyni Agluonų TAU klausytojai aplankė daug įdomių 
renginių, pabuvojo Seime, Valdovų rūmuose, Naisiuose, įvairiuose 
spektakliuose, susitikimuose. 

Jučių kaimo bendruomenė „Naudvaris“ per 2017 m. nuveikė 
nemažai naudingų darbų, smagiai atšventė tradicines ir valstybines 
šventes. Birželį vyko susitikimas su kraštiečiu, kompozitoriumi ir dai-
nų autoriumi Algirdu Motuza. Susitikta ir su Palnosų kaimo mėgėjų 
teatro aktoriais. 

Paskutinę 2017 m. dieną Padvarėlių kaimo bendruo-
menės nariai susirinko palydėti senųjų metų ir kartu su-
tikti Naujuosius. Šventinę nuotaiką sukūrė merginų due-
tas – Fausta ir Eidvilė, kurioms talkino Almantė. Merginų 
atliekamos linksmos kalėdinės dainos pradžiugino susi-
rinkusius, o mažiesiems sužibo akys, kai tarpduryje pasiro-
dė Kalėdų senelis su dideliu maišu dovanų. 

P. Ratkevičiaus kryžius-skulptūra 
„Pamilę Lietuvą“

E. Gailienės sodybos apšvietimo fragmentas

Seniūno sutikimas su seniūnaičiais

Kalėdų šventėms Akmenės II kaime apsigyveno nykštukai, jų 
priskaičiuota 54

P. Ratkevičiaus kryžius-skulptūra „Pamilę 
Lietuvą“

Naujųjų metų sutiktuvės Padvarėliuose
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SENIūNĖ – RASA STATKUVIENĖ

Seniūnijos veiklos administravimas
2017 m. Kruopių seniūnijoje dirbo 8 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotojas, buhalteris, socialinio 

darbo organizatorius (0,5 etato), socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą rizikos šeimoms (0,5 
etato), ūkvedys (0,5 etato), kapinių sargas (0,5 etato), valytoja (0,5 etato). Seniūnijos gyventojus taip pat 
aptarnavo Socialinės paramos skyriaus ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistės.

Kruopių seniūnijos dokumentų valdymo suvestinė:
Dokumento 

pavadinimas
Skaičius per 

metus Pastabos

Leidimai 47 Laidoti (20), žemės kasinėjimo darbams (3), prekybai (8), renginiams 
organizuoti (3), medžiams genėti ir kirsti (13).

Pažymos 112 Deklaruotos gyvenamosios vietos (82); dėl pastatų priklausomybės (3); 
šeimos sudėties (18); apie deklaruotą gyvenamąją vietą (7), kita (2).

Charakteristikos 8              -

Išsiųsti raštai 152 -

Gauti dokumentai 239 -

Parengti įsakymai 43 Veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių

Atlikti notariniai veiksmai 30 Parašo tikrumo liudijimas, įgaliojimai

Sutartys 229 Darbo sutartys (9), praktikos sutartys (4), darbų ir paslaugų sutartys (12), 
visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartys (204)

Buities tyrimo aktai 61 Asmens gyvenimo sąlygų buities tyrimo aktai

Deklaravimas
63 Atvykimo deklaravimas įstaigoje (43) ir el. būdu (3), išvykimo iš LR 

deklaravimas įstaigoje (12) ir el. būdu (5)

2017 m. seniūnijos administraciniam pastatui atnaujinta priešgaisrinė 
signalizacija. Paslaugų kokybei gerinti įsigytas spalvinis spausdintuvas. 
Suorganizuoti 7 mokymai ir dalyvauta 2 komandiruotėse. Taip pat seniū-
nijos darbuotojai 4 kartus individualiai kėlė kvalifikaciją. 

Įgyvendinant Kruopių bendruomenės kraštotyros muziejaus steigimo 
viziją, seniūnija įsigijo muzie-
jui skirtus baldus: 11 ekspozi-
cijų laikymui skirtų spintelių, 
archyvinę spintą, rašomąjį 
stalą su kėde. 

Seniūnija įsigijo stoginę, skirtą Akmenės rajono Paramos 
šeimai centro automobiliui laikyti. 

Visuomenei naudingi darbai ir dalyvavimas užimtumo 
programoje

Seniūnijoje 2017 m. vidutinis pasirašomų visuomenei nau-
dingų darbų sutarčių skaičius – 17 sutarčių per mėnesį. Seniū-
nija 2017 m. viešiesiems darbams įdarbino 4 asmenis, pagal 
užimtumo programą – 3 asmenis. Pasitelkiant šiuos dirbančius 
asmenis seniūnijoje atlikti darbai: 

•  prižiūrimi ir tvarkomi šaligatviai, parkai, Kruopių miestelio 
tvenkiniui priklausanti  teritorija, kapinės, šienaujami ir apžel-
dinami žalieji plotai;

• šalia Kruopių pagrindinės mokyklos įrengtas šaligatvis, 
kuris užtikrina pėsčiųjų saugumą kelyje;

• sutvarkyta Kruopių seniūnijos administracinio pastato 
aplinka. Atliktas socialinių būstų remontas. Taip pat pagamintos dekoracijos Kruopių seniūnijos kalėdiniam 
kiemeliui.

Kruopių seniūnijos įrengta stoginė

Kruopių kraštotyros muziejui skirtos spintelės

Įrengtas šaligatvis šalia Kruopių pagrindinės 
mokyklos
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Saugumas ir socialinė pagalba

Socialinė padėtis ir socialinė pagalba 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Daugiavaikių šeimų skaičius 12 9 9

Suaugusių asmenų su negalia skaičius 59 74 74

Vaikų su negalia skaičius 9 7 6

Šeimų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius 15 12 12

Šeimose, gaunančiose socialines paslaugas, augančių vaikų sk. 38 32 34

Vienišų/našlių pensinio amžiaus žmonių skaičius 35 36 35

Gaunančių paslaugas namuose pensininkų skaičius 7 8 7

Asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, skaičius 10 16 16

Asmenų, gaunančių paramą maisto produktais, skaičius 241 225 182

Šeimų, kurioms per seniūniją sutvarkyta kuro kompensacija, sk. 5 16 21

Šeimų, kurioms nemokamai įrengti dūmų detektoriai, skaičius 11 9 9

Šeimų, kurioms nemokamai išvalyti dūmtraukiai, skaičius 3 3 4

2017 m. vykdyta tęstinė labdaros akcija „Padėkime vieni kitiems“. Akcijos metu surinkta drabužių, avaly-
nės, baldų, kurie buvo išdalyti skurdžiausiai gyvenantiems asmenims ir daugiavaikėms šeimoms. Dalyvauta 
projekte „Parama maisto produktais III“ (produktus gavo 182 Kruopių seniūnijos gyventojai). 

Seniūnijos socialinių būstų remontui 2017 m. skirta 18100 Eur. Už gautas lėšas 9 socialiniuose būstuose 
atnaujinti vidaus vandentiekio ir kanalizacijos sanitariniai mazgai, 7 socialiniuose būstuose atnaujinta elek-
tros instaliacija, 1 būste suremontuotas kieto kuro pečius ir ventiliacijos sistema. 1 socialinio būsto teritorija 
aptverta tvora. 

 Vykdytos prevencinės priemonės. Senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems 
atokiose vietovėse, suteikta informacija apie telefoninių sukčių ir gaisrų grės-
mes. Padedant Akmenės rajono ugniagesių komandai, gyventojams neatlygin-
tinai įrengti 9 dūmų detektoriai ir išvalyti 4 dūmtraukiai.

Seniūnijos projektinė ir ūkinė veikla
Vykdytas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas, 

kuriuo buvo siekiama sumažinti pedikuliozės židinių skaičių ir gerinti asmens 
higienos įgūdžius šeimose. Įgyvendinus projektą, pedikuliozės atvejų šeimose 
užfiksuota  2 kartus mažiau.

Seniūnija 2017 m. akreditavo vaikų žaidimų aikštelę Kruopių miestelio skve-
re. Atnaujinta žaidimų aikštelės įranga (čiuožyklos, sūpynės), nupirkta aikštelės 
danga, įrengtas poilsio kampelis.

Siekiant užtikrinti tinkamą benamių kačių priežiūrą, pastatytas namelis-šėry-
kla beglobėms katėms. 

2017 m. Kruopių seniūnijoje inventorizuoti 86 šviečiantys šviestuvai. Pagerintas apšvietimas Pavasario 
gatvėje, Kruopių mstl., sumontuojant 4 naujus šviestuvus. 

Prie naujųjų Kruopių miestelio kapinių įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pastatytas lauko tuale-
tas. Pastatytas autobuso laukimo paviljonas prie Pakalniškių kaimo ir 3 smėlio / žvyro laikymo dėžės Kruo-
pių miestelyje. 

Prevencija mažinant gaisrų 
pavojų

Sutvarkyta aplinka šalia Kruopių seniūnijos administracinio pastato
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Padedant Kruopių ūkininkams ir Kruo-
pių bendruomenės aktyvistei R. Raubic-
kienei, prie Seniūnijos administracinio 
pastato sutvarkyta aplinka, atlikti apželdi-
nimo darbai. 

Įsimintini įvykiai ir renginiai
Gedulo ir vilties diena. Seniūnija kartu su Kultūros na-

mais ir Kruopių pagrindine mokykla 2017-01-13 organizavo 
Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Renginio metu pasirodė 
Kruopių pagrindinės mokyklos moksleiviai ir ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus vaikai. Iškilmingai aplink Kruopių miestelį 
moksleiviai nešė valstybinę vėliavą. 

Vasario 16-osios 
minėjimas.  Paminė-
ta Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena. Skai-
tytojų būrelis „Kruope-
lė“ džiugino menine 
kompozicija „Mes – visi 
Lietuvoj“. Seniūnija ap-
dovanojo gimtajam 
kraštui nusipelniusius 
žmones ir įstaigas. 

Velykų šventė. 
2017-04-14 Seniūnija 
kartu su Kruopių pa-
grindinės mokyklos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais pasitiko šv. Velykas. Saulėtą popietę vaikai žaidė žaidimus, 
prisiminė šv. Velykų tradicijas, išmargino kiaušinio muliažą, kuriuo papuošė miestelio centrą. 

Akcija „Darom 2017“. Dalyvauta akcijoje „Darom 2017“, kurios metu Kruopių parke pasodinta 20 
berželių, sutvarkyta tvenkinio teritorija, atnaujinta šalia Kruopių tvenkinio įrengta pavėsinė.

Pradinių klasių mokiniai, siekdami parodyti, kad svarbu ne tik nešiukšlinti gamtoje, bet ir taupiai 
naudoti žemės ište-
klius, iš antrinių me-
džiagų gamino vėjo 
malūnėlius, kuriais pa-
puošė velykinį Kruo-
pių kultūros namų 
kiemelį. 

Tautiškos giesmės 
giedojimas. Kruopiš-
kiai prisijungė prie ak-
cijos „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį“ ir kar-
tu su visais Lietuvos 

Pastatytas katinų namelis-šėrykla

Vėliavos nešimas aplink Kruopių mstl. Gedulo ir 
vilties dieną

Kruopių mstl. centras ir Kruopių seniūnija puošiami  šv. Velykų šventei

Himno giedojimas apjuosus vaikų nupieštą 
trispalvę vėliavą Kruopiuose

Vaikai gamina vėjo malūnėlius

Autobusų laukimo paviljonas Pa-
kalniškiuose
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žmonėmis giedojo Lietuvos himną. Rengi-
nyje aktyviai dalyvavo mažieji seniūnijos 
gyventojai, kurie kreidelėmis piešė valsty-
binę vėliavą, o kiemelį papuošė muilo bur-
bulais. 

Tradicinė Kruopių seniūnijos vasaros 
šventė. Kruopių  bendruomenės spren-
dimu į seniūnijos ,,Aukso raidės“ knygą 
dėl savo krašto garsinimo įrašytas Kruo-
pių miestelio gyventojas ūkininkas Sigitas 
Damskis. 

Pagerbti ir ap-
dovanoti pagrin-
diniai Kruopių se-
niūnijos rėmėjai. 
Pasveikintos var-
duvininkės Onos, 
kurioms buvo už-
rištos prijuostės. 
Gražiausių sodybų 
šeimininkai ap-
dovanoti laimės 
pasagėlėmis, o 
gražiausių rajono 

sodybų nominantai – A. ir R. Raubickai bei A. ir V. Norbu-
tai – apdovanoti prizais ir vardinėmis lentelėmis. Rengi-
nio pabaigoje taurėmis, medaliais ir saldžiais prizais ap-
dovanojami sporto varžybų nugalėtojai.

Kalėdiniai renginiai. Gruodžio 5 d. įžiebta kalėdinė 
eglutė ir atidarytas šventinis kiemelis – Mažoji Laplandija.  
Kruopių seniūnijoje taip pat buvo apdovanoti gražiausio 
šventinio apšvietimo konkurso nugalėtojai: Kruopių kul-
tūros namai, A. ir A. Žiaurių bei E. ir A. Beniušių šeimos.

Seniūnija ir Paramos šeimai centras surengė projekto 
„Vaikų svajonės“ užbaigimo šventę, kurios metu žiūrėta 
kalėdinė pasaka, sulaukta ir Kalėdų senelio apsilankymo.

Kruopių seniūnijos administracinio pas-
tato kiemelyje rastas „lobis“ – sidabrinių 
litų, išleistų 1925 ir 1936 m., monetos. Jos 
šiuo metu eksponuojamos Akmenės rajo-
no krašto muziejuje. 

Apdovanojamas „Aukso raidės“ knygos nominan-
tas S. Damskis

Kalėdinis renginys „Vaikų svajonės“ išpildymui

Kruopių seniūnijos pastato 
kieme atrastas „lobis“

Kruopių miestelio kalėdinis kiemelis 
„Mažoji Laplandija“

Kruopių seniūnijos vasaros šventės sporti-
nių rungčių ir varžybų dalyviai

Apdovanojamos varduvininkės Onos
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Bendruomenių ir seniūnaitijų veikla

Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“. Klubo pirmi-
ninkė – Birutė Skuodienė. 

2017 m. klubo patalpose buvo organizuo-
jami aerobikos, jogos užsiėmimai neįgalie-
siems ir jų šeimos nariams. Socialinės paslau-
gos buvo teikiamos 36 Kruopių seniūnijos 
gyventojams. 

Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“ savo lėšomis 
atliko klubo patalpų renovacijos darbus (ap-
šiltintas fasadas).

Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“ suorganizavo 
sveikatingumo ir sporto šventę „Judam – svei-
ki esam“, skirtą Kruopių seniūnijos sveikuolei, 
žaliavalgei Ann Wigmore. Į renginį sugužėjo 
aplinkinės bendruomenės, kurios dalyvavo 
dviračių žygyje, paruošė pristatymus sveikatingumo tematika ir mo-
kėsi kasdieninės mankštos. 

 Advento metu klubas pasikvietė gydytoją neurologę E. Audickaitę, 
kuri vedė paskaitą apie neurologines ligas, ypatingas dėmesys buvo skir-
tas depresijai. Prieš kalėdines šventes aplankė Kruopių seniūnijos vaikus 
su negalia ir jų kasdienybę praskaidrino šventinėmis dovanėlėmis.

„Caritas“. Kruopių seniūnijo-
je įsikūręs organizacijos „Caritas“ 
padalinys (vadovė Gražina Blin-
kinienė) rūpinasi vienišų, mažas 
pajamas gaunančių seniūnijos gy-
ventojų užimtumu, socializacija, 
parama ir sielovada. 

2017 m. „Caritas“ organizavo 
sakralinius renginius Kruopių se-
niūnijos parapijiečiams. Renginyje 

„Šv. Velykų belaukiant“ E. Eimutienė mokė dažyti velykaičius, buvo giedamos gavėnios giesmės.    Spalio 22 
d. suorganizuotas renginys „Carito“ dešimtmečiui paminėti. Pasidalyta nuveiktais darbais, įteiktos padėkos 
už pagalbą įgyvendinant „Carito“ veiklas.  Savo metinį renginių ciklą užbaigė adventiniu renginiu „Gerumą 
pasikloję – gerumu užsiklosime“. 

Kruopių bendruomenė. Pirmininkė – Meilutė Kaminskienė. 

Šventės „Judam – sveiki esam“ dalyvių mankšta

Renovuotas klubo „Ugnelė“ pastatas

Renginys „Carito“ veiklos dešimtme-
čiui Kruopiuose paminėti

Kruopių bendruomenės prekyba ledais

„Carito“ narės vašku mokosi dažyti vely-
kaičius

„Keliaujančių architektūros dirbtuvių 2017“ dalyvių darbo rezultatas – 
„Platforma kvadratu ir beždžionių tiltas“



97

Kruopių bendruomenė dalyvavo projekte „Keliaujan-
čios architektūros dirbtuvės 2017“. Kruopių parke iškilo 
keliaujančių architektų dirbtuvių palapinė, kurioje vaikai 
kartu su profesionaliais menininkais ir architektais įrengė 
poilsio zoną „Platforma kvadratu ir beždžionių tiltas“.

Bendruomenė ir toliau skatino verslumo didinimą. 
2017 m. Kruopių bendruomenės narės renginiuose pre-
kiavo savo gamybos ledais. Iš gautų lėšų įsigijo prekybinį 
kavos aparatą, todėl aplinkinius galės džiuginti ne tik gar-
džiais ledais, bet ir sušildyti kvapnia kava.

Įgyvendinti Kaimo bendruomenių rėmimo, Jaunimo 
iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programų projektai. Iš 
gautų lėšų įsigytos priemonės užimtumo veikloms Kruo-
pių kultūros namuose, nupirkti elektriniai radiatoriai pa-
talpoms šildyti.

2017 m. bendruomenės užsiėmė labdaringa veikla ir organi-
zavo nepasiturinčių gyventojų aprūpinimą būtiniausiais rūbais, 
avalyne ir buities apyvokos daiktais. Labdaros organizatorės – 
D. Kachabrišvili ir G. Apeikienė.  

Kruopių bendruomenė, paruošusi šventinę programą, da-
lyvavo Šakynos, Piktuižių bendruomenės rudens šventėje, 
Skaistgirio bendruomenės renginyje „Martyno jomarks“. Su Kly-
kolių bendruomenės nariais dalijosi veiklos patirtimi ir Kruopių 
bendruomenės namuose suorganizavo pažintinę-edukacinę 
programą. Taip pat aplankė pamario kraštą ir Seimą. 

Šapnagių kaimo 
bendruomenė „Gimti-
nė“. Pirmininkė – Rasita 
Tomkevičienė. 2017 m. 
„Gimtinė“ rašė projek-
tus ir finansavimą gavo 
iš Visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios ir 
Kaimo bendruomenių 
rėmimo programų. Už 
projektų lėšas nupirkti 
lauko baldų komplektai 
(2 stalai, 7 suoliukai) ir elektriniai radiatoriai. Bendruomenė taip 
pat dalyvavo Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių or-
ganizacijų rėmimo programoje, už gautas lėšas įsigijo savaeigę 
žoliapjovę. 

Kruopių bendruomenė dalyvauja Piktuižių rudens šventėje Išvyka į pajūrio kraštą

Šapnagių bendruomenės vaikai sporto šven-
tėje Kruopiuose

Meras įteikia R. Tomkevičienei seniūnaičio pa-
žymėjimą

„Keliaujančių architektūros dirbtuvių 2017“ akimirka
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Tradicinėje Šapnagių vasaros  šventėje ben-
druomenės pirmininkė apdovanojo gražiausias 
sodybas, pasveikino gyventojus jubiliejų progo-
mis.  

2017 m. Šapnagių bendruomenei buvo ne tik 
džiaugsmo, bet ir netekties metai. 2017-10-23 
mirė ilgametė Šapnagių bendruomenės pirminin-
kė, bibliotekininkė, mokytoja ir aktyvi seniūnai-
tė – Regina Paulauskienė. Bendruomenės nariai, 
pagerbdami mirusiosios atminimą, surengė minė-
jimą prie Šapnagių bendruomenės namų. 

Šapnagių kaimo gyventojai metus užbaigė ra-
miu kalėdiniu renginiu, kurio šeimininkė – naujai 
išrinkta bendruo-
menės pirmininkė 
R. Tomkevičienė. 

Spaigių bendruomenė. Pirmininkė – Aušra Rimkutė
Spaigių k. bendruomenė Kai-

mo bendruomenių rėmimo pro-
gramos lėšomis kaimo vaikams ir 
jaunimui nupirko batutą.

Bendruomenė dalyvavo Ben-
druomenių ir visuomeninių orga-
nizacijų rėmimo programoje už 
gautas lėšas įsigijo rankinę žolia-
pjovę. 

Bendruomenė dalyvaudama 
akcijoje „Darom 2017“ sutvar-
kė Spaigių kaimo vaikų žaidimų 
aikštelės teritoriją, iškirto krūmus, 
augančius kaimo teritorijos pake-
lėse. Taip pat bendruomenė rūpinasi vienišais žmonėmis. Padeda buityje, slaugo, pasirūpina transportu. 

Spaigių bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja ir prisideda prie seniūnijos organizuojamų renginių, 
akcijų ir visuomeninių veiklų. Spaigiškių tinklinio komanda dalyvavo Kruopių seniūnijos ir Akmenės seniū-
nijos organizuojamose vasaros šventėse ir tapo prizininkais (užėmė I ir II vietą). Taip pat Spaigių bendruo-
menės nariai aplankė Seimą. 

Seniūnaičių veikla.  2017 m. seniūnija organizavo seniūnaičių rinkimus. Kruopių seniūnaitijos seniūnai-
te išrinkta ilgametė bendruomenės pirmininkė Meilutė Kamiskienė. Šapnagių seniūnaitijos – Rasita Tomke-
vičienė. Pakalniškių seniūnaitijos seniūnaite pakartotinai tapo Almena Almanienė, o Spaigių seniūnaitijoje 
išrinktas Giedrius Lalas. 

Seniūnaičiai prisideda prie seniūnijos organizuojamų renginių, dalyvauja svarstant klausimus dėl pinigi-
nės socialinės išmokos skyrimo ir kitais seniūnijos gyventojams aktualiais klausimais, o apie priimtus spren-
dimus informuoja gyventojus. 2017 m. seniūnijoje suorganizuota 16 seniūnaičių sueigų.

Bendruomenės pirmininkė R. Paulauskienė ir seniūnė R. Stat-
kuvienė Šapnagių vasaros šventėje

Bendruomenės pirmininkė 
A. Rimkutė padeda slaugyti 
gyventojus

Spaigiškių tinklinio komanda Kruopių seniūnijos 
vasaros šventėje
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SENIūNAS – RIMVYDAS JUOZAPAVIČIUS

Veiklos administravimas
Seniūnijoje metų pradžioje dirbo 12 darbuotojų: 6 – savivaldoje, 5 – socialiniai darbuotojai, 1  kapinių 

prižiūrėtoja. Gruodžio 31 d. seniūnijoje liko dirbti 8 darbuotojai. 
Seniūnija vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymo funkciją. Per 2017 m. 748 gyventojai deklaravo atvykimą į seniūniją, 221 – deklaravo 
išvykimą, 8 gyventojai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Populiarėja elektroniniu 
būdu teikiamos paslaugos, kurias naudodami prisideklara-
vo 50 gyventojų, o išsideklaravo 71.

Gyventojų, elektroniniu būdu deklaravusių gyvenamą-
ją vietą, skaičius:

Seniūnijos veikla

Projektinė veikla
2017 m. ties Naujosios Akmenės miesto pietine ir šiau-

rine dalimis baigti įrengti nerūdijančio plieno reprezenta-
ciniai ženklai. Jie pirmieji pasitinka miestiečius bei svečius 
ir paskutinieji juos palydi, linkėdami gero kelio. Respubli-
kos g. ir Ramučių g. pastatytos dvi autobusų stotelės. Sto-
telės ypač laukė Ramučių gimnazijos mokiniai ir miesto svečiai, ketvirtadieniais ir sekmadieniais atvykstan-
tys į turgų. 

2017 m. baigus „kasmetinius“ darbus tarp Respublikos ir Ramučių g. gyvenamųjų daugiabučių namų 
kvartalų miestiečiai aktyviau pradėjo sportuoti krepšinio ir teniso aikštelėse, drąsiausieji išbando BMX dvi-
račių trasą. Aikštelės oficialiai atidarytos miesto šventės metu. 

Mieste atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai ties Respublikos g. 7 daugiabučiu namu, baigtas kloti takas 
šalia Respublikos g. 1 ir 3 daugiabučių namų, ties vaikų lopšeliu-darželiu „Atžalynas“. Atnaujintas takas tarp 
Respublikos g. 3 ir 5 daugiabučių namų. Sutvarkytas Respublikos g. 1 daugiabučio namo kiemas.  

Mieste toliau vyksta daugiabučių namų renovacija. Visi daugiabučiai namai pastatyti iki 1993 m. pagal 
žemus energinio efektyvumo standartus. Todėl brangstant energijos ištekliams, šie namai tampa ekono-
miškai neefektyvūs. 

Nerūdijančio plieno reprezentaciniai ženklai  pirmieji 
pasitinka miestiečius bei svečius

Pirmieji skrydžiai BMX dviračių trasojeRamučių g. stotelė

Paruošta ir išsiųsta raštų įstaigoms  456

Užregistruota gautų dokumentų 373
Priimta seniūno įsakymų veiklos organizavimo 
klausimais 21

Priimta seniūno įsakymų atostogų ir komandiruočių 
klausimais 35

Priimta seniūno įsakymų personalo klausimais 8

Sudarytos viešųjų darbų sutartys 36

Sudarytos sutartys atlikti visuomenei naudingą veiklą 723

Atsakyta į gyventojų raštu pateiktus prašymus 2

Atlikti notariniai veiksmai 347
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Namų modernizavimą stabdo gyventojų skolos ir 
nenoras prisiimti įsipareigojimų, tenkančių už moder-
nizavimą. Vis dėlto modernizavimo procesas tęsiasi. 
„Naujus kailinukus“ pradėjo „siūtis“ V. Kudirkos g. 5 ir 10 
daugiabučiai namai.       

Suremontuoti 6 socialiniai butai, nupirktos ir atiduo-
tos naudotis 8 viryklės, kai kur pakeistos lauko durys, 
elektros instaliacija, įrengtos naujos šildymo sistemos, 
trijuose butuose įrengtos naujos grindys, dviejuose 
būstuose išklijuoti nauji tapetai.  Seniūnijos viešose er-
dvėse atsirado daugiau naujų žaismingų gėlynų ir pa-
vienių žydinčių akcentų. Miestiečiai ir svečiai pastebė-
jo miesto prieigose „pasipuošusią“ gėlėmis apsauginę 
tvorelę.

Stipirkių kapinėse ne tik atnaujinta paradinės dalies 
tvora, bet ir įrengtas 72 vietų kolumbariumas iš granito. 
Aplink statinį paklota aikštelė, o suoliukai, gėlių vazonai 
bus įrengiami jau 2018 m.

Įsimintini renginiai
Seniūnijos gyventojai buvo kviečiami dalyvauti įvai-

riuose renginiuose, kurie buvo organizuoti kartu su Kul-
tūros centru, Ramučių gimnazija, biblioteka, muzikos 
mokykla, darželiais ir bažnyčia. 

Atnaujintas socialinis būstas 

Kolumbariumų statybos pradžia Stipirkių kapinėse

Respublikos g. 1 daugiabučio namo  suremontuotas kiemasJaunimas pamėgo patogiai įrengtą krepšinio aikštelę 

Žaismingi žydintys gėlių akcentai puošia 
viešąsias miesto erdves
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Prieš Šv. Velykas miesto centrinė dalis pasipuošė įvai-
raus dydžio spalvotais raštais margintais margučiais, kitais 
šios šventės akcentais. 

Organizuota gražiausiai tvarkomos aplinkos apžiūra-
konkursas, apdovanotos gražiausiai tvarkomos sodybos ir 
įstaigos.

 Rugpjūčio 15 d. vyko įspūdinga Naujosios Akmenės 
miesto ir Žolinės šventė. Šventė prasidėjo sporto renginiais 
ir vaikų programa „Buratino nuotykiai“. Vidurdienį Nau-
josios Akmenės šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje vyko 
Žolinių atlaidai. Tradiciškai prie bažnyčios eksponuotos 
įspūdingo grožio gėlių kompozicijos „Žolynų karalienės“, 
sukurtos iš pievų žolynų, gėlių, vaisių ir uogų. Bendruome-
nę džiugino rajono meno atlikėjų ir kviestinių kolektyvų 
koncertai. 

Saulėtą spalio 7 d.  L. Petravičiaus aikštėje šurmuliavo 
smagus Rudens kermošius, vyko žemės ūkio technikos par-
oda, gyvūnų paroda „Mano augintinis“. 

Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Saldi Kalėdų pasaka“ 
vyko lapkričio 27 d. Eglės viduje buvo įrengtas Kalėdų se-
nelio namelis. Šventės metu linksmino Savivaldybės kultū-
ros centro saviveiklininkai, miesto lopšelių-darželių mažieji 
dainorėliai, dangų nušvietė gausūs fejerverkai. Maltos or-
dino Akmenės skyriaus atstovai ir savanoriai organizavo 
labdaringą  akciją „Maltiečių sriuba“.

Seniūnijos socialinės darbuotojos daugiavaikių, itin 
sunkiai gyvenančių ir stebimų šeimų vaikams paruošė 108 
dovanas. Bendradarbiaujant su Kultūros centro darbuoto-
jais miesto aikštėje, prie kalėdinės eglutės, vaikams sukurta 
mažytė šventė. Dovanėles teikė Kalėdų senelis ir Snieguolė.

Artėjant šv. Kalėdoms, miesto gyventojai bei įstaigos 
stengiasi nugalėti tamsą ir  papuošti pastatus įvairiomis 

švieselėmis. Komisija apžiūrėjusi žmonių iš-
moningai papuoštas sodybas ir įvertinusi jų 
pastangas, apdovanojo namų savininkus bei 
įmones. 

Miesto centrinės dalies medžiai pradėjo „puoštis“ vely-
kiniais margučiais

Šventės scenoje skamba gerai žinomos grupės „Man-
go“ dainos

Žemės ūkio  technikos paradas Kalėdų senelis įsirengė namelį eglės vidujeGražiausia Žolynų kara-
lienė

Gražiausia tvarkomų sodybų ir teritorijų savininkai

„Maltiečių“ komanda pasiruošusi dalyti garuojančią 
sriubą
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Seniūnaitijų veikla
Seniūnijoje išrinkti ir veiklą vyk-

do šie seniūnaičiai: Senamiesčio 
seniūnaitija  – G. Sakavičienė, V. 
Kudirkos seniūnaitija  – V. Joku-
bauskienė, Respublikos seniūnaiti-
ja – E. Kuznecova, Ramučių seniū-
naitija  – K. Krencius, Naujamiesčio 
seniūnaitija – R. Znutas.

Seniūnaičiai dalyvauja seniū-
nijos veikloje sprendžiant miesto 
bendruomenės ir seniūnaitijos 
klausimus, teikia racionalius pasiū-
lymus tvarkant miesto teritoriją. Per  2017 m.  įvyko dvi seniūnaičių sueigos, kurių metu aptarti miesto 
tvarkymo darbai, miesto švenčių organizavimo klausimai, įvairios problemos ir iniciatyvos. 

Nevyriausybinės organizacijos, bendruo-
menės

Sėkmingai veiklą vykdo LPS bendrija „Bočiai“ 
(vadovė A. Žakienė), aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Akmenės rajono filialas ir klubas „Likimas“ (vadovė 
J. Paulauskienė), sutrikusio intelekto žmonių globos 
draugija „Akmenės viltis“ (vadovė D. Mažėlienė), 
Akmenės rajono artrito draugija (vadovė O. Pivo-
rienė), Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios 
seniūnijos žmonių su negalia bendrija (vadovė 
K. Pušinova), Telšių vyskupijos Naujosios Akmenės 
parapijos „Caritas“ (vadovas klebonas O. Jurevičius), 
sutrikusios psichikos žmonių globos draugija (vado-
vė L. Stačkauskienė), Alzheimerio klubas „Memora“ 
(vadovas A. Žičkus), diabeto klubas „Sadutė“ (vado-
vė D. Michejeva), labdaros ir paramos fondo „Prie-
blobstis“ filialas vaikų dienos centras „Vaiko kelias“ 
(vadovė L. Jocienė), Lietuvos raudonojo kryžiaus 
draugijos Akmenės skyrius (vadovė L. Karpavičienė), 

Akmenės krašto Parkinsono bendrija (vadovė D. Rudienė). Organizacijos teikia socialines paslaugas dau-
giausia neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims.

Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“
Šeštaisiais klubo gyvavimo metais klubo narės 

liko ištikimos siekiui tobulinti save ir pasaulį. 
Išliko tradiciniai klubo renginiai: akcija „Darom“, 

renginys Vaikų gynimo dienai, Žolinė ir „Rudens ker-
mošius“ bei naujametinis vaidinimas. Vaikų gynimo 
dieną klubo moterys šventė kartu su Dabikinės spe-
cialiosios mokyklos vaikais. Miesto šventėje pelny-
tas apdovanojimas „Žolynų karalienės“ rinkimuose, 
„Rudens kermošiuje“ rinktos aukos onkologine liga 
sergančio Dovydo šeimai paremti, Kultūros rūmų 
scenoje pastatytas naujametinis spektaklis pagal 
A. Gudelio pjesę „Kur iškeliavo milžinai“.

Moterų klubas kelia uždavinius propaguoti sveiką gyvenseną, ugdyti teigiamas gyvenimo nuostatas. 
Pasitelkiant Savivaldybės specialiosios programos lėšas, įsigytos šiaurietiško ėjimo lazdos, dalyvauta treni-
ruotėse su instruktore Ž. Petokaitiene, surengta akcija profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

Klubui populiarėjant, užmegzti ryšiai su ukrainiečių moterų klubu iš Donecko. 

Seniūnaičių sueiga

Klubo „Akmenietė“ narės kartu su svečiais iš Ukrainos

Lapkričio 27 d. sušvito I. Suchodimcovienės sukurta kalėdinė 
eglė
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Akmenės krašto Parkinsono 
bendrija

Bendrija organizuoja įvairius svei-
katinimo renginius, specialistų kon-
sultacijas, padeda nariams geriau pa-
žinti savo ligą, suprasti jos eigą. Visi  
bendrijos nariai – senjorai.

Bendrija pasirašė bendradarbiavi-
mo sutartį su Telšių ir Šiaulių Parkin-
sono draugijomis. Dažnai lankosi vie-
ni pas kitus. Gražiai bendraujama su 
Naujosios Akmenės Šv. Dvasios At-
siuntimo bažnyčia. Įsimintinos buvo 

šv. Mišios, skirtos sergantiems Parkinsono liga. Pa-
minėta ir bendrijos gimimo diena. Bendrijos nariai 
visada prisijungia prie ruošiamų renginių, konkursų, 
įvairių Kultūros centro organizuojamų veiklų.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Akmenės viltis“

Bendrijos būstinėje siekiama paįvairinti lankyto-
jų gyvenimą organizuojant laisvalaikį, poilsį, užim-
tumą, kultūrinę, meninę ir sportinę veiklą. Bendriją 
lanko 10 asmenų su negalia. Čia mokomasi gaminti 
maistą, naudotis virtuvės įrankiais, tvarkyti patalpas, 
o dalis lankytojų mokosi naudotis kompiuteriu. Or-
ganizuoti susitikimai, išvyka į Šventąją, vyko eduka-
cinės išvykos ir parodų lankymas. Parodose ekspo-
nuoti ir bendrijos narių dirbiniai. 

LPS Naujosios Akmenės miesto bendrija „Bočiai“
Naujosios Akmenės miesto bendrija „Bočiai“ plė-

toja kultūrinę ir sportinę veiklą, skatina pagyvenu-
sių žmonių integraciją į visuomeninį gyvenimą, ska-
tina bendravimą ir užimtumą.

 „Bočių“ saviveiklininkai dalyvavo Latvijos lietu-
vių bendruomenės organizuojamame sąskrydyje 
Rygoje, koncertavo Vilniuje, pasirodė Naujosios 
Akmenės miesto ir Žolinės šventės scenoje, puošė 
„Žolynų karalienę“, dalyvavo įvairiuose rajono šven-
tiniuose renginiuose. 

Daug keliavo ir patys priėmė svečius. Įspū-
dingos buvo išvykos į Stokholmą,  Naisius, Pa-
langą, Šiaulius ir  Nidą, dalyvavo Žemaitijos re-
giono „Bočių“ bendrijų sąskrydyje. 

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiško-
sios seniūnijos žmonių su negalia bendrija

2017 m. bendrijoje veikla vyko pagal pro-
jektus „2017 m. socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenėje“, „Neįgaliųjų 
socialinės integracijos per kūno kultūrą ir spor-
tą“, „Langas į elektroninių technologijų tobulė-

Bendrijos nariai apsilanko ir sostinėje

„Bočių“ kolektyvas poilsiauja Palangoje

Bendrijos nariai svečiuose pas Telšių kolegas

Bendrijos „Bočiai“ nariams netoli ir iki Stokholmo
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Susitikimas su Latvijos Respublikos Aucės neįgaliųjų draugijos nariais

Šiaulių apskrities Trečiojo amžiaus universitetų 
vasaros sportinėse žaidynėse

jimą“. Organizuotos paskaitos, sveikatos ir fizinio aktyvumo veiklos, vyko teoriniai ir praktiniai kompiuteri-
nio raštingumo užsiėmimai, paruoštas fotografijų albumas, suorganizuoti geriausiųjų skaitovų konkursai.

Bendrijos ansamblis „Svajokliai“ aktyviai pristatė savo koncertinę programą, dalyvaudami respubliki-
niuose, miesto šventiniuose renginiuose, mugėse. 

Bendrija dalyvavo „Maisto banko“ organizuojamame labdaringame projekte, o surinktus maisto pro-
duktus dalijo skurdžiai gyvenantiems ir sergantiems asmenims. Lankomi gulintys ir sunkiai judantys ben-
drijos nariai. Teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos. 

Naujosios Akmenės Trečiojo am-
žiaus universitetas

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus 
universitete (TAU) 2017 m. veikė septyni 
fakultetai, kuriuos lankė daugiau nei 130 
senjorų. 

Pats gausiausias Turizmo fakultetas 
(dekanė D. Rudienė), kurio klausytojai 
domėjosi rajono, Lietuvos ir užsienio ša-
lių įdomybėmis. Įspūdingiausios metų 
kelionės po Lenkiją, Čekiją, Austriją, 
Ukrainą, nepamirštami susitikimai Latvi-
joje ir Lietuvoje.  

Populiarūs ir Sveikatos (dekanė 
G. Šurna), Meninės saviraiškos (deka-
nė V. Kateivienė), Tautodailės (dekanė 
S. Rupeikienė), Kultūros (dekanė R. Mi-

liauskė) fakultetai. Atlikta nemažai reikšmingų darbų: pirmą kartą dalyvauta Šiaulių apskrities TAU spor-
tinėse žaidynėse ir užimta pirma vieta, sportuota Šiaurietiško ėjimo respublikinėse varžytuvėse Druski-
ninkuose, dalyvauta miesto erdvių papuošimo parodose-konkursuose, organizuota Tautodailės fakulteto 
klausytojų darbų paroda Naujosios Akmenės kultūros rūmuose. TAU mokslo metų atidarymo ir užbaigimo 
šventei sukurtas himnas, kurio žodžius parašė Kultūros fakulteto dekanė R. Miliauskė.
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SENIūNAS – RIMVYDAS ŽILAITIS

Veiklos administravimas
Seniūnijai iki 2017-06-19 vado-

vavo seniūnė Viktorija Malinaus-
kienė, nuo 2017-10-16 – seniūnas 
Rimvydas Žilaitis. Seniūnijoje dirba 
7 darbuotojai, iš jų: 3 savivaldoje, 1 
socialinis darbuotojas ir 3 kapinių 
prižiūrėtojai. 

Socialinės paramos teikimo ko-
misija apsvarstė 73 šeimas (asme-
nis), surašė 94 šeimų (asmenų) bui-

ties tyrimo aktus. 6 kartus buvo dalijami maisto produktai labiausiai nepasiturintiems asmenims, paramą 
maisto produktais gavo 238 seniūnijos gyventojai. 

Projektinė veikla
Pagal 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos sti-

prinimo 2017–2019 m. veiksmų planą projektinę veiklą vykdė kaimo ben-
druomenė „Klykolių sodžius“ ir Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“. 

Klykolių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeniškumo 
stiprinimas ir socialinio verslumo skatinimas, viešųjų erdvių ir aplinkos koky-
bės gerinimas kaimo bendruomenėje „Klykolių sodžius“ 2017 metais“. Vyk-
dant šį projektą siekta glaudesnių bendruomenių ryšių, dalytasi veiklos patir-
timi, gilintasi į socialinio verslo perspektyvas.

Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“ įgyvendino projektą „Bendruo-
menės gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“. Įrengtos higienos patalpos, 
neįgalūs, mažesnes pajamas gaunantys gyventojai, salėje sportuojantys as-
menys galės naudotis dušu, tualetu, skalbykle.

Įsimintini renginiai
Birželio mėn. Sablauskiuose vyko tradicinė seniūni-

jos bendruomenių meno ir sporto šventė „Draugystės 
tiltai 2017“. Šį kartą šventė buvo išskirtinė – kartu vyko 
Sablauskių skvero atidarymas. Visos bendruomenės 
prisistatė, pasveikino viena kitą, sveikinimo žodį tarė 
Sablauskių bendruomenės „Žiburys“ pirmininkė J. Du-
nauskaitė. 

Muzikos mokyklos dūdų orkestro lydimi šventės da-
lyviai darnia eisena žygiavo iki atidaromo skvero. J. Du-
nauskaitė padėkojo visiems, prisidėjusiems prie skvero 
įrengimo, ir vaišino šventės dalyvius pačios iškeptu įspū-
dingo dydžio tortu. 

Visą dieną vyko kaimo bendruomenių sporto varžy-
bos. Tinklinį geriausiai žaidė kivyliškiai, pagalvių „mūšį“ 
laimėjo ramutiškiai, tenisą geriausiai žaidė sablauskie-
čiai M. ir V. Rugeniai. 

Vasarą vykusios gražiausiai tvarkomos aplinkos ap-
žiūros-konkurso komisija pripažino nugalėtojais E. Čer-
nikevičienės ir A. Vaičiakausko sodybą Alkiškių kaime, 
Pušų gatvę Kivylių kaime, Žaliosios gatvės skverą Sa-
blauskių kaime, paskatinti buvo I. ir M. Ramanauskai iš 
Kivylių kaimo.

Aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros-konkurso 

Veiklos pavadinimas Skaičius per 
metus

Išduoti dokumentai 357

Atlikti notariniai veiksmai 103

Sudarytos visuomenei naudingos veiklos sutartys 177

Sudarytos darbų sutartys su asmenimis, įdarbintais pagal 
viešųjų darbų ir užimtumo didinimo programą

17

Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiai 11

Šventės Sablauskiuose belaukiant

Šventės „Draugystės tiltai 2017“ dalyvių eisena

Bendruomenės vyrai po darbų 
pasistiprino R. Zubienės ruoštu 
troškiniu
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vertinimo komisija šventiškiausiai ir gražiausiai apšviestų sodybų nugalėtojais seniūnijoje pripažino L. ir M. 
Rezlerių sodybą Kivylių kaime, už išmonę ir įdėtą darbą puošiant sodybas apdovanoti Ramučių kaimo gy-
ventojai D. ir A. Nagliai, Sablauskių kaimo – D. ir K. Volskiai, Alkiškių kaimo – A. ir R. A. Teniai, Klykolių – Z. ir 
P. Žaliai, Suginčių – L. ir M. Skerstonai. Už šventinę puošybą padėkota Kivylių gyvenvietės bendruomenei, 
jų kaimas švietė ir kvietė užsukti.

Gruodžio mėn. socialiai remtinų ir stebimų šeimų vaikus aplankė Kalėdų senelis su palyda. Dovanė-
lėms lėšų skyrė Savivaldybės administracija, dovanėlėmis džiaugėsi 55 seniūnijos vaikai.

Seniūnaitijos
Gegužės mėn. išrinkti nauji seniūnaičiai: Kivylių – J. Jakaitienė, Klykolių – R. Viruišienė, Luokavos – 

L. Jurkienė, toliau dirba Alkiškių seniūnaitė I. Levinienė, Sablauskių seniūnaitė R. Krištopaitienė ir Ve-
gerių seniūnaitis A. Raudys. Visi seniūnaičiai buvo aktyvūs tvarkydami savo seniūnaitijų teritorijas, 
organizuodami renginius, ekskursijas, padėdami seniūnui spręsti įvairius klausimus. 2017 m. įvyko 4 
išplėstinės seniūnaičių sueigos.

Nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veikla
Seniūnijos neįgaliųjų klubas „Žėrutis“, pirmininkė I. Le-

vinienė.
Klubas, vykdydamas projektus „2017 m. socialinių paslaugų 

teikimas bendruomenėje“ ir „Sveikas neįgaliųjų klubo „Žėru-
tis“ narių rytojus“, paslaugas teikė Alkiškių ir aplinkinių kaimų 
neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, jų šeimos nariams 
bei kitiems asmenims, turintiems socialinių problemų. Buvo 
siekiama palengvinti neįgaliųjų gyvenimą, mažinti socialinę 
atskirtį tarp sveikų ir neįgalių 
žmonių, burti likimo ir ne-
galios prispaustus žmones 
bendrauti. Moterys savo ge-
bėjimus ugdė įvairiuose bū-
reliuose (mezgė, siuvo, gami-
no suvenyrus, vėlė iš vilnos, 
lankstė iš popieriaus ir kt.).

Liepos 23 d. Alkiškių kul-
tūros namų kiemelyje suren-
gė sveikatingumo popietę 
„Judėk, keliauk, bendrauk“. 
Šventės dalyviai buvo pa-
kviesti išbandyti šiaurietišką 
ėjimą Alkiškių gatvėse, va-
žiuoti dviračiais, žaisti šach-
matais, šaškėmis, dalyvauti 
įvairiose estafetėse. 

Sabliauskų skvero atidarymas L. ir M. Rezlerių sodyba Kivylių kaime

Sveikatingumo popietė Alkiškiuose

Šventėje „Tau, Vilniau“Klubo „Žėrutis“ darbščiausieji I. ir P. 
Kryžiai
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Klubo „Žėrutis“ nariai karu su Alkiškių bendruomene ir 
kultūros namų darbuotoja E. Narkuviene aktyviai dalyvavo 
įvairiuose renginiuose, šventėse ir išvykose, su savo darbelių 
paroda dalyvavo kasmetinėje neįgaliųjų šventėje „Tau, Vilniau“. 
Rajono kultūros darbuotojų šventėje „Po mūzos sparnu“ klu-
bo pirmininkei I. Levinienei įteikta nominacija „Kultūros namų 
ramstis“.

Alkiškių kaimo bendruomenė, pirmininkas V. Juozapavi-
čius.

Alkiškių kaimo bendruomenė, pasitelkusi kultūros darbuo-
toją E. Narkuvienę ir seniūnaitę I. Levinienę, smagiai atšventė 

Jonines. Talkininkai 
sutvarkė aikštę, ją 
papuošė gėlėmis, sukrovė didelį laužą. Buvo pasveikinti Jo-
nai ir Janinos, padėkota tvarkingai sodybas prižiūrintiems 
šeimininkams – E. Černikevičienei ir A. Vaičiakauskui, I. Levi-
nienei ir J. Černiauskui, I. ir P. Kryžiams, S. Beržunskienei, R. ir 
K. Butkams. Bendruomenė kartu su neįgaliųjų klubu „Žėrutis“ 
minėjo valstybines šventes, Motinos dieną, Tarptautinę vaikų 
gynimo dieną. Šventiniu laikotarpiu visus džiugino bendruo-
menės narių papuošta šviečianti žaliaskarė.

Kaimo bendruomenė „Ramučių užuovėja“, pirmininkė 
E. Kateivienė. 

Daugiausiai bendruomenės renginių surengta gamtoje – sporto ir poilsio komplekse Ramučių kai-
me. Įgyvendinti projektai „Sveika aplinka – darni šeima, darni bendruomenė“, „Sveikas aplinkos kūrimas 
bendruomenės šeimose“. Įvairiose sporto varžybose rungėsi anūkai prieš senolius, vaikai prieš tėvus. 
Bendruomenės nariai buvo pa-
kviesti į popietes: „Sveikas gyve-
nimas – giedra senatvė“,  „Žalin-
gi įpročiai šeimoje“, „Individua-
lus žalingų įpročių atsisakymo 
procesas – konkreti pagalba 
kasdienybėje“. Įvairiose talkose 
tvarkant savo kaimo aplinką ak-
tyviai dalyvavo R. Žilaičio, V. Čer-
po, D. Dijoko, V. Dijoko šeimos 
su atžalomis, su anūkais talki-
no V. Žagarienė, D. Dijokienė, 
L. Jurkienė. Visada aktyvūs I. ir 
A. Stulpinai, D. ir V. Norkai, D. ir 
A. Nagliai, R. Tamašauskienė.

Popietės metu pasveikinti jubiliatai

Ramučių bendruomenė šventėje „Draugystės til-
tai 2017“

Prisistato Ramučiai

Ramučių bendruomenės vakaronė

Basų kojų parke Latvijoje
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Nepamiršti, aplankyti ir pasveikinti ilgaamžiai gyventojai, per Žolines tradiciškai sveikinami ūkinin-
kai ir senjorai. Kaip ir kasmet, užbaigus rudens darbus, bendruomenės nariai pakviesti į vakaronę „Ben-
dravimas – sveikata“, jos metu pasveikinti metų jubiliatai, gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai, 
aktyviausi bendruomenės nariai.

Kivylių gyvenvietės bendruomenė, pirmininkė 
R. Kristinaitienė.

Kivylių bendruomenė ir toliau gražino savo kaimą, tęsė 
sukurtas tradicijas, kvietė gyventojus į renginius, išvykas. 
Su 80-mečiu pasveikinti kivyliškiai – J. Šivickienė, S. Čerka-
sas, O. Šukienė, O. Statkauskienė, A. Bartkevičienė ir L. Če-
kanauskas.

Organizuotos talkos tvarkant gyvenvietės centrą. Įrengtas gėlynas, kuriame įkomponuota senojo malū-
no girna. Aktyviausios talkininkės – R. Dukavičienė, L. Žymančienė, I. Ramanauskienė, L. Rezlerienė, seniū-
naitė J. Jakaitienė. Gyventojai aktyviai dalyvavo talkoje „Darom 2017“.

Ypač daug žmonių susirinko Liepos 6-ąją prie paminklo Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Kęstučiui pa-
minėti Valstybės dieną.

Baigiantis vasarai, vėl aidėjo Žolinių varpai, kvepėjo šeimininkių kepti pyragai. Kivylių gyvenvietės 
50-mečio šventė „Pasveikinkim vieni kitus“ sukvietė visus džiaugtis ir prisiminti prabėgusius dešimtmečius, 
žmones, darbus, šventes, buvo rodomas filmas apie Kivylių kolūkį.

Kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“, pirmininkė A. Plienienė.
 Kad Klykolių kaimas gražėtų ir jaunėtų, 

daug prisėdėjo kaimo bendruomenė, paminė-
jusi 15 metų veiklos sukaktį. Šventėje giedotas 
Klykolių kaimo himnas, kalbėta apie nuveiktus 
darbus, bendruomenę pasveikino Savivaldy-
bės mero pavaduotojas, Kivylių, Alkiškių, Men-
čių kaimų bendruomenių pirmininkai, seniūnė 
V. Malinauskienė, Vietos veiklos grupės atstovė 

R. Pušinskaitė, Rajono policijos komisariato bendruome-
nės pareigūnė R. Vėlavičienė, kuri įteikė lentelę su infor-
macija apie saugią kaimynystę. Seimo nario V. Ąžuolo 
padėjėja padėkos raštus įteikė aktyviausiems bendruo-
menės nariams. 

Seniūnas vaišina saldumynais

Dainuoja senieji kivyliškiai

Radviliškio r. Vėriškių kaimo bendruomenėje

Kivylių gyvenvietės 50-mečio šventė

Klykolių bendruomenės šventė
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Bendruomenės nariai buvo išvykę į Radviliškio r. Vėriškių kaimo bendruomenę pasidalyti darbo pa-
tirtimi, taip pat aplankė Pakruojo dvarą, svečiavosi Kruopių bendruomenėje, pasveikinti bendruomenės 
jubiliatai, pagerbti gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. 

Kaimo buities muziejų aplankė daugiau nei 200 lankytojų, organizuota 13 žvakių liejimo užsiėmimų. 
Gyventojai aktyviai dalyvavo organizuojamose kaimo aplinkos tvarkymo talkose.

Menčių kaimo bendruomenė, pirmininkė S. Šimkienė. 
Valstybės dieną Menčių kaimo bendruomenė minėjo 5 metų veiklos sukaktį. Alkiškių kultūros namų 

mėgėjų meno kolektyvų vadovė E. Narkuvienė, Alkiškių kaimo seniūnaitė I. Levinienė ir kaimo bendruo-
menės valdyba surengė šventę „Menčių kaimo bendruomenei – penkeri“.

Kalbėtasi apie tai, ką bendruomenė nuveikė per penkerius veiklos metus. Bendruomenę sveikino bu-
vęs seniūnas R. Kulvinskis su žmona, Klykolių, Sablauskių, Alkiškių kaimų bendruomenių pirmininkai A. 
Plienienė, J. Dunauskaitė, V. Juozapavičius. Kartu su viso pasaulio lietuviais šventės dalyviai sugiedojo 
„Tautišką giesmę“. Rudeniop gyventojai buvo pakviesti į šventę „Man patinka ruduo“. Savo kurtus eilėraš-
čius skaitė Menčių kaimo gyventojai B. Kazilionienė ir J. Pilitauskas, žaidė įvairius liaudies žaidimus, mynė 
mįsles.

Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“, pirminin-
kė J. Dunauskaitė

Sablauskių kaimo bendruomenė pasirašė bendradar-
biavimo sutartį su Naujosios Akmenės muzikos mokykla. 
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, muzikos 
mokykla  su meno mėgėjų kolektyvais yra pasiryžusi puo-
selėti tautinę kultūrą ir šios programos renginiais turtinti 
kaimo žmonių dvasinį pasaulį. Sutartimi įsipareigota orga-
nizuoti bendras edukacines priemones, dalyvauti įvairiuo-
se projektiniuose renginiuose.  

Valstybės diena Menčiuose

Sutartį pasirašiusios muzikos mokyklos direktorė I. Mi-
kulevič ir bendruomenės pirmininkė J. Dunauskaitė.

Rudens šventė Menčiuose
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SENIūNAS – ANTANAS VAIČIUS

Seniūnijos administravimas ir veikla 2017 m.
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniūnas, pavaduotoja, buhalterė, socialinio darbo organizatorė, 2 kapi-

nių prižiūrėtojai, ūkvedė-valytoja, katilinės įrangos operatorius.
Seniūnijos gyventojus aptarnauja Socialinės paramos skyriaus specialistė, priimanti iš gyventojų doku-

mentus socialinėms išmokoms gauti, ir Žemės ūkio skyriaus specialistė.

Seniūnijos veikla:
Išduota pažymų gyventojams juridiniams faktams patvirtinti  89

Išrašyta leidimų laidoti 75

Išduota leidimų  kirsti medžius 17

Išduota leidimų organizuoti renginius                                                   8

Išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus                                             7

Surašyta buities tyrimo aktų                                                                                     94

Atlikta notarinių veiksmų (patvirtinta įgaliojimų, paliudyta parašų)    111

Parašyta ir išsiųsta raštų Savivaldybei ir įvairioms institucijoms 290

Komunalinis ūkis, viešieji darbai
2017 m. seniūnijoje nemokamus viešuosius darbus 

už gaunamas socialines pašalpas kiekvieną mėnesį vi-
dutiniškai atliko 68 seniūnijos gyventojai. Jų pagalba 
tvarkytos miestelio ir gyvenviečių teritorijos, kirsti krū-
mai pakelėse ir melioracijos grioviuose, atlikti sociali-
niai darbai pas vienišus žmones.  

Pagal Viešųjų darbų programą seniūnijoje buvo 
įdarbinti 8 žmonės. Pagal Savivaldybės parengtą Už-
imtumo didinimo programą nuo liepos 1 d. įdarbinta 
11 žmonių.

Įgyvendinant abi programas atlikti darbai:
- nuo pavasario iki rudens tvarkyti, šienauti I ir II pi-

liakalniai, istorinių, kultūros paveldo objektų ir gamtos 
paminklų teritorijos, 21 neveikiančios ir riboto veikimo 
kapinės, Apžadų kapeliai, Jurakalnis, pakelės, mieste-
lio žalieji plotai, teritorijos aplink stogastulpius, gam-
tos paminklus;

- rinktos šiukšlės Ventos ir Virvytės upių pakrantėse;
- tvarkyti Papilės ir Eglesių parkai, vardinis ąžuoly-

nas (šienauta, išgrėbta ir išnešta  žolė, renkamos šiukš-
lės); 

- įrengtas viešasis tualetas Šiaudinės kaime;
- pastatyta malkinė prie socialinio būsto Nepri-

klausomybės g. 75, Papilės miestelyje;

Socialinė padėtis 2016 m. 2017 m.

Daugiavaikių šeimų sk. 49 51

Suaugusių asmenų su negalia sk. 206 214

Neįgalių vaikų  sk. 24 24

Soc. rizikos šeimų sk.: 24 20

- jose auga vaikų 68 55

Vienišų pensininkų 23 27

Aptarnaujamų vienišų pensininkų 
namuose 13 14

Nustatyti specialieji poreikiai                35 35

Paramą maisto produktais gavusių 
žmonių sk. 635 552

S. Daukanto aikštė

Papartynės tiltas prieš ir po remonto

Šiuolaikiškas viešasis tualetas prie autobusų stotelės Papilėje
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-   suremontuotas Papartynės tiltas per Ventos upę; 
-  klube „Parama“ ir neįgaliųjų draugijos Papilės padalinyje dirbo 3 darbininkės, kurios teikė nemokamas 

rūbų skalbimo, patalpų valymo ir socialines paslaugas namuose seniūnijos neįgaliesiems ir socialiai remti-
niems, vienišiems žmonėms.

Atlikti infrastruktūros pagerinimo darbai:
- Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis įrengtas pėsčiųjų takas Jurakalnyje;
- trinkelėmis išklotas pėsčiųjų takas nuo liepto per Ventos upę iki Daubiškių gyvenvietės;
- Papilės miestelyje, prie autobusų stotelės, įrengtas viešasis tualetas (prijungtas prie vandentiekio ir 

kanalizacijos tinklų, su įrengtu šildymu);
- suremontuota Šiaudinės kapinių tvora;
- remontuoti socialiniai būstai Šaltiškių, Daubiškių, Biliūniškių kaimuose (sudėti langai, durys, tvarkytas 

san. mazgas, nupirktos 5 dujinės viryklės); 
- pradėta Seniūnijos administracinio pastato renovacija.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veikla
Veiklą tęsė 8 kaimo bendruomenės: Klaišių KB „Klaišių dvaras“, Kairiškių KB, Kalniškių KB, Eglesių KB „Pa-

partis“, Daubiškių KB, Draginių KB, Papilės miestelio bendruomenė, Raudonskardžio bendruomenė, vei-
klaus jaunimo asociacija „Šiaudinukai“, pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“, neįgaliųjų žmonių klubas „Pa-
rama“, neįgaliųjų draugijos Papilės padalinys bei Seniūnijos rėmimo 
fondas. 2017 m. Kairiškių universaliame daugiafunkciame centre 
įsikūrė nauja bendruomenė „Margažiedis“. Gumbakių kaimo gyven-
tojai susibūrė į Gumbakių kaimo bendruomenę.

Papilės seniūnijos rėmimo fondas, administratorius Antanas 
Vaičius. 

Fondas tęsdamas tradiciją kvietė rinkti 2016 m. Kilniausio poelgio 
nominantą. Didžiausio visuomenės ir bendruomenės narių palaiky-
mo sulaukė Danutės Jadvygos Veisienės kandidatūra. Nominantė 
pasveikinta tradicinio renginio, skirto Vasario 16-osios minėjimui, 
metu.

Fondas tęsė 2014 m. pradėtus darbus, platino informaciją ir rinko 
paramą Valstybės atkūrimo 100-mečio programai 2018 m. įgyvendinti. 

Regalija Kilniausiojo poelgio nominacijos 
laureatei D. J. Veisienei

Vasario 16-osios šventės vėliavnešiai Šv. Juozapo bažnyčioje

Šimtmečio komiteto nariams pristatytas šimtmečiui skirtos skulp-
tūros maketas (iš kairės kun. J. Jucys, Š. Sabaliauskas, M. Gaubas, 
A. Gauronskis, A. Vaičius, V. Mitrofanovas)

Labdaros-paramos koncerto dalyviai (iš kairės 
E. Šmukštaitė, V. Jankauskas, R. Masiulienė, J. Čibirienė)

Mokslinė konferencija (kalba Etninės kultūros globos 
tarybos pirmininkas V. Jocys)
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Gegužės 13 d. organizuotas labdaros-paramos koncertas, skirtas paremti 100-mečio įamžinimą Papilėje. 
Prieš koncertą dalyviai paaukojo 420 Eur. Koncerto metu buvo eksponuojamas būsimos šimtmečiui skirtos 
skulptūros maketas.

Lapkričio 16 d. į Papilės kultūros namus buvo kiečiami konferencijos „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ 
svečiai: etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų nariai, savivaldybių, seniū-
nijos, vietos bendruomenių atstovai, etninės kultūros mokytojai, mokslininkai, tyrėjai ir visi etninės kultūros 
puoselėtojai iš visos Lietuvos. Konferencija sulaukė svečių delegacijos iš kaimyninės Latvijos. Renginys skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms. 

Daubiškių kaimo bendruomenė, pirmininkė Jū-
ratė Garolienė

Daubiškių bendruomenei 2017 m. buvo gau-
sūs įvairios veiklos ir įvykių. Balandžio mėn. išrinkta 
nauja bendruomenės pirmininkė. Liepą surengtas 
bendruomenių sąskrydis, į kurį sukviestos Daubiškių, 
Papilės, Raudonskardžio, Dabikinės ir Kalniškių ben-
druomenės. Visą vasarą aktyvas stengėsi neapleisti 
kaimo viešųjų erdvių – dalyvavo kaimo gražinimo tal-
kose. Rugsėjo mėn., Raudonskardžio bendruomenės 
kvietimu, aplankė Telšius ir Plungę. 

Kairiškių kaimo bendruomenė, pirmininkė Danguolė Darginavičienė
Kairiškių kaimo bendruomenėje yra 82 nariai. Ataskaitiniu laikotarpiu surengti 4 bendruomenės tarybos 

posėdžiai, 1 visuotinis susirinkimas.
Kairiškių kaimo bendruomenė pasirašė sutartį dėl patalpų nuomos kultūros namų pastate, kuriame yra 

įsikūręs vaikų dienos centras, savo jėgomis atnaujino patalpas.
Bendruomenės nariams svarbu, kokioje aplinkoje gyvena: jie ne tik aktyviai dalyvauja akcijoje „Darom“, 

renkasi sodinti gėlių, kabinti inkilėlių parke, šienau-
ti viešųjų erdvių. Vaikų dienos centrui įrengė smėlio 
dėžę su pavėsine. Kaimo centre pasodino eglutę, kad 
ateityje galėtų papuošti Kalėdų šventei.

Bendruomenė noriai organizuoja ir dalyvauja pra-
mogose. Bendruomenės prisiimta tradicija – surengti 
Šeštinių atlaidus Apžadų kapeliuose. Vasarą organi-
zavo sporto ir Joninių šventę, Valstybės dieną rinkosi 
į draugišką kroso bėgimą ir kartu giedojo „Tautišką 
giesmę“, drauge su  Kairiškių biblioteka ir daugia-
funkciu centru paminėjo rašytojos Lazdynų Pelėdos 
150-ąsias gimimo metines, Kalėdoms įžiebė kaimo 
eglę.

Kairiškių daugiafunkcio centro klubas „Margažiedis“, pirmininkė Vida Stankienė
Klubo veikla prasidėjo netradiciškai: aktyvių žmonių grupė apie  pusmetį vykdė įvairias veiklas, kol ge-

gužės mėn. klubas buvo oficialiai įregistruotas. Dabar jame daugiau kaip 20 narių. Atlikta įvairių prasmingų 
ir širdžiai mielų veiklų. Į jaukią daugiafunkcio centro salę kairiškiečiai buvo sukviesti paminėti Vasario 16-

Daubiškių slėnis nušienautas, bendruomenė po talkos

Šeštinių atlaidai Apžadų kapeliuose 

Kairiškiečiai renka seniūnaitį, balsus skaičiuoja V. Stankienė 
(stovi dešinėje)

Kairiškių muziejaus atidarymo dalyviai
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oios ir Kovo 11-osios. Per Valstybės dieną „Tautišką giesmę“ giedojo ant Šatrijos piliakalnio. Tai ne vienintelė 
išvyka – lankėsi Pavirvyčio dvare, važinėjo po Šiaulių rajoną ir Papilės vietas. 

Klubas prisidėjo kuriant stogastulpį „Atkurtai Lietuvai 100“. Tai pirmasis meninis akcentas Kairiškiuose. 
Konkursui „Dovana Lietuvai“ pristatė rankų darbo žemėlapį iš trispalvių gėlyčių. 

Kalniškių kaimo bendruomenė, pirmininkė Silva Ivanauskienė
Kalniškiečiams 2017 m. buvo jubiliejiniai – Kalniš-

kių kaimas gyvuoja 300 metų. Bendruomenės valdyba 
stengėsi deramai paminėti sukaktį: rengė projektus, ieš-
kojo rėmėjų, kvietė gyventojus tvarkyti aplinką, sodino 
gėles.

Vasaros šventė „Kalniškiai 300“ organizuota patį vi-
durvasarį, liepos 22 d.: iškelta bendruomenės vėliava, 
atidengtas akmuo jubiliejui įamžinti. 

Tarp pasiruošimų jubiliejui bendruomenės valdy-
ba organizavo susitikimą su Akmenės rajono paramos 
šeimai centro atstovais, šventė Atvelykį, Motinos ir Tėvo 
dieną, „Rudenėlio šventę“.  

Kalniškiečiai noriai bendrauja su kitų kaimų 
bendruomenėmis – daubiškiečių pakviesti daly-
vavo sąskrydyje, kartu leidosi į Raudonskardžio 
bendruomenės organizuotą išvyką po Telšius ir 
Plungę, sutartinai vyko į Paragių muziejaus šventę 
klausyti koncerto, vaikai dalyvavo VŠĮ Ventos Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
vaikų dienos centro organizuotoje 5 dienų vaikų 
stovykloje „Draugystės tiltai“.

Papilės miestelio bendruomenė, pir-
mininkė Dovilė Joniškienė

2017 m. Papilės miestelio bendruome-
nė tęsė sociokultūrinį darbą, atsižvelgda-
ma į įvairių gyventojų grupių iniciatyvas ir 
poreikius.

Bendruomenė inicijavo ir organizavo 
vaikų vasaros poilsio stovyklą „Saulėgrąžos 
žiedas“,  kino vakarus, kūrybinius užsiėmi-
mus. Savo veiklą tęsė bendruomenės tarpu-
savio pagalbos grupė. Dalyvavo socialinių 
partnerių organizuojamose veiklose.

Klubo „Margažiedis“ nariai lankėsi pas Tryškių tautodaili-
ninką P.  Dužinską (stovi antras iš kairės)

Papilės S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregž-
dutė“ darželinukai švenčia Kovo 11-ąją

Baltų vienybės dienos šventė ant II-ojo piliakalnio Vaikų Kalėdos

Atidengiamas akmuo Kalniškių kaimo 300 metų jubiliejui (akme-
nį šventina kun. J. Jucys)
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Stovyklautojai svečiuojasi V. Sungailos sporto klu-
be (V. Sungaila centre)

„Paramos“ mamoms ir močiutėms koncertuoja „Kregždutės“ darželinukai

„Paramos“ klubo moterys B. Daunienė ir I. Lingienė moko 
vaikus gaminti tautinių spalvų gėlytes

Bendruomenių, NVO vadovų ir seniūnaičių susitikimas su rajono vadovais

Neįgaliųjų klubas „Parama“, vadovė Irena Lingienė
Vykdydamas projektą „Papilės seniūnijos neįgaliųjų 

socialinės izoliacijos mažinimas bendruomenės pastan-
gomis“, klubas savo nariams ir socialiai remtinoms šei-
moms teikė rūbų skalbimo, dušo paslaugas, dalijo labda-
rą, lankė ir pagalbą buityje teikė ligoniams namuose.

Kiekvieną antradienį ir penktadienį klubo patalpose 
vyksta įvairūs užsiėmimai: nariai sportuoja, dirba įvairius 
darbelius, bendrauja. Pasitikdamos valstybės atkūrimo 
100-metį, klubo moterys numezgė 20 porų kojinaičių su 
tautiniais motyvais 2018 m. gimusiems vaikams, pagami-
no 200 tautinių gėlyčių šimtmečio šventės dalyviams, ke-
letas moterų prisijungė prie kultūros namų organizuoto 
tautinės vėliavos mezgimo. 

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Papilės padalinys, vadovė Elena Vaičiuvienė
Padalinio veikla buvo vykdoma pagal 2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruo-

menėje projektą, kuriame dalyvavo 13 neįgaliųjų. Asmens asistento paslaugomis pasinaudojo 3 neįgalieji 
(vad. Z. Švažienė). Darbščiųjų rankų būrelyje mokytasi floristikos meno, kurtos puokštės ir kompozicijos, 
ruoštos dovanėlės Kalėdoms, gimtadieniams (vad. E. Vaičiuvienė).

Sveikatos rėmimo specialiosios programos projekte „Veik ir sveik“ dalyvavo 10 neįgaliųjų. Jie mokėsi, 
kaip taisyklingai atlikti mankštos pratimus naudojant įvairias priemones. Vizažistė V. Labanauskaitė vedė 
praktinį užsiėmimą moters grožio klausimais. 

2017 m. neįgalieji aktyviai dalyvavo pažintinėse ekskursijose. Aplankė lankytinas Rokiškio rajono vietas, 
gėrėjosi Pakruojo dvaro aplinka ir teatralizuota programa. Aplankė Rundalės pilį Latvijos Respublikoje.

Seniūnaitijos
2017 m. trečią kartą rinkti seniūnaičiai. Trečiai kadencijai išrinkti Papilės seniūnaitijos seniūnaitis A.  Če-

pas, Pelkelės seniūnaitijos seniūnaitė V. Andriuškienė, Raudonskardžio seniūnaitė D. Joniškienė. Antrai ka-
dencijai išrinktas Eglesių seniūnaitis V. Jankauskas, Klaišių seniūnaitė I. Jarutienė. Naujai išrinkta Daubiškių 
seniūnaitė J. Garolienė, Gumbakių – J. Šiurkuvienė, Kalniškių – S. Ivanauskienė, Kairiškių – J. Bučienė.
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SENIūNĖ – GENOVAITĖ MAČIUVIENĖ

Seniūnija vykdė viešąjį administravimą teikdama viešąsias paslaugas, gerino gyvenimo kokybę seniūni-
jos aptarnaujamoje teritorijoje, kūrė saugią, sveiką ir švarią aplinką. 

Veiklos administravimas
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai: seniūnas, seniūnijos padėjėjas, raštvedys, buhalteris, socialinio darbo 

organizatorius, ūkvedys ir kapinių prižiūrėtojas. Aktyviai talkina 7 seniūnaičiai: Linas Lileikis, Judita Sidabrie-
nė, Vilija Bačiulienė, Lijana Bulotienė, Virgilijus Gricius, Virginija Sabaliauskienė ir Bronislovas Narmantas.

Dokumentų valdymas 
 2017 m. 279 gyventojai deklara-

vo atvykimą į Ventos seniūniją (17 
asmenų – internetu), 135 asmenys 
deklaravo išvykimą (46 – internetu), 
priimti 32 sprendimai dėl deklaravi-
mo duomenų keitimo ir naikinimo, 
išduota 320 pažymų apie deklaruo-
tą gyvenamąją vietą ir 100 pažymų 
apie šeimos sudėtį. 

Socialinis darbas
Didžiulį darbą atlieka socialiniai darbuotojai. Dėl iškylančių naujų socialinių problemų Ventos seniūnijo-

je pastebimas vis didesnis socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos grupėms: asmenims, neturintiems 
pastovios gyvenamos vietos, asmenims, turintiems žalingų įpročių, grįžusiems iš įkalinimo vietų, neįgalie-
siems, socialiai remtinoms šeimoms.

Seniūnijoje šiuo metu yra 19 socialinės rizikos šeimų, kurioms yra priimti sprendimai dėl socialinių pas-
laugų teikimo, jų šeimose auga 43 vaikai. Rizikos grupės šeimų vaikams organizuojami įvairūs užsiėmimai, 
išvykos, šventės. 

Vaikai, lankantys Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centrą, su 
savo mamomis, močiutėmis dalyvavo Z. ir A. Paulikų paruoštoje vakarienėje ,,Kūčių belaukiant“, parapijos 
kunigas Andrius mokė vaikus malda padėkoti už skirtą maistą, dalijosi kalėdaičiais, paaiškindamas apie 
dalijimosi prasmę.

Vaikai tradiciškai ruošė puokšteles Vėlinėms, skirtas papuošti vienišus nelankomus kapus. Darbuotojos 
aiškino apie šios šventės tradicijas, mokė vaikus, kaip elgtis kapinėse. 

Seniūnijoje yra 15 asmenų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos ir ne-
turi gyvenamojo būsto. Maltos ordinas padėjo pamaitinti 23 labiau-
siai nepasiturinčius seniūnijos gyventojus karšta sriuba. 380 labiausiai 
skurstančių žmonių buvo suteikta parama maisto produktais.

Padėti išgyventi galima tik to norinčiam. Ventoje įsikūręs AA (ano-
niminių alkoholikų) klubas, tačiau lankyti jį norinčiųjų nėra daug. No-
rinčių gydytis nuo alkoholio priklausomybės neatsirado. 

2 Ventos seniūnijos gyventojai socialinio darbo organizatorės ir 
bendruomenės pastangomis išvyko gyventi į Latvijoje esančius rea-
bilitacijos namus.

2017 m. didelio dėmesio sulaukė socialinius būstus besinuomojan-
tys asmenys. Ventos seniūnijai buvo skirta 7000 eurų socialinio būsto 
remontui. Už šias lėšas 5 butuose atlikta įvairiausių remonto darbų. 

Svarbiausi nuveikti darbai
2017 m. daug dėmesio ir lėšų skirta kelių remontui. Dolomitine skal-

da užpiltos Naujikų, Tujų, Parko, Kaimelio 1-oji gatvės Ventos kaime. 

Paruošta ir išsiųsta raštų įstaigoms  293

Užregistruota gautų dokumentų 569

Išduota leidimų (žemės kasimo, medžių kirtimo ir genėjimo 
darbams, švenčių organizavimui ir kt.) 92

Priimta seniūno įsakymų veiklos organizavimo klausimais 38

Priimta seniūno įsakymų atostogų ir komandiruočių klausimais 12

Priimta seniūno įsakymų personalo klausimais 13

Sudarytos viešųjų darbų darbo sutartys 8

Sudarytos užimtumo didinimo programos sutartys 3

Sudarytos sutartys atlikti visuomenei naudingą veiklą 373

Išduotos pažymos apie pastatų priklausomybę 3

Atlikti notariniai veiksmai 77

Pėsčiųjų-dviračių takas į Žerkščius
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Daug dėmesio skirta Žerkščių 
kaimui. Suremontuotos Lakštinga-
los, Tilto, Žvejų, Rytmečio, Pušyno, 
Pavenčio, Kalno ir Kęstučio gatvės 
užpilant jas dolomitine skalda.

Gerinant gyventojų saugumą 
2017 m. įgyvendintas daug metų 
lauktas projekto „Pėsčiųjų-dviračių 
takas į Žerkščius“ pirmasis etapas, 
kuriuo džiaugiasi ne tik Žerkščių 
kaimo gyventojai, bet visi ventiškiai 
ir atvykstantys žmonės. Išasfaltuota 
Parko ir dalis Pušyno gatvių.

Laikantis Lietuvos higienos nor-
mos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų 
aikštelės ir patalpos. Bendrieji svei-
katos saugos reikalavimai“, daug 
dėmesio 2017 m. skirta vaikų žai-
dimo aikštelių saugumui užtikrinti. 
Atlikta metinė žaidimo aikštelės 
kontrolė. Įrengti apsauginiai aikštelių atitvarai apsaugant vaikus nuo staigaus patekimo į gatvę.

Įrengti 2 kačių nameliai-šėryklos.
Įsigyta reklaminė LED švieslentė, kurioje bus reklamuojami svarbiausi įvykiai seniūnijoje.
Seniūnijos salėje atnaujintos langų žaliuzės.
Seniūnija išsidėsčiusi prie gražiausios upės Ventos. Šiltėjant orams, vis daugiau žmonių ieško atgaivos 

vandenyje, tad vandens kokybė ir prieigos prie jo turi būti saugios. Kad maudymasis būtų saugus, pa-
vasarį viešinamos elgesio prie vandens taisyklės. Kad jaunimui būtų smagu kuo daugiau laiko leisti prie 
vandens, rėmėjų lėšomis įrengtas maudymosi lieptas-tramplinas.

Ventos mieste įsibėgėja namų renovacija. 2017 m. renovuoti Bausko g. 1, Bausko g. 8 ir Žemaičių g. 45 
namai, tvarkoma aplinka. Prie renovuoto Žemaičių g. 45 namo praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, 
šalia namo pastatyti nauji suoleliai. Namo gyventojai pavasarį žada susitvarkyti gėlyną, kuriam rėmėjai jau 
atvežė didelį akmenį, tarsi gerų darbų pradžios simbolį.

Gavus finansavimą tęstiniam projektui „Gyvenu, 
sportuoju, savo gyvenimą tausoju“, pradėta įrengi-
nėti antra lauko treniruoklių aikštelė Tilto gatvėje. 
Šioje vietoje renkasi daug jaunimo, mamų su kūdi-
kiais, tad čia bus galima sportuoti. Įrenginėjant treni-
ruoklius tikimasi, kad žmonės ras daugiau galimybių 
save realizuoti.

Lieptas-tramplinas

Treniruokliai Tilto g.

Žemaičių g. 45 namo teritorija

Kačių namelis-šėrykla
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Ventos bažnyčios administratorius A. Eidintas dovanojo seniūnijos reikmėms bažnytinius suolus, kurie 
buvo rekonstruoti ir pastatyti reikalingiausiose vietose, taip kompensuojant suolų trūkumą seniūnijos er-
dvėse. 

Lietingi orai labai pakenkė keliams, namų rūsiams. Todėl Ventos socialinės globos namų administracijos 
pastangomis Paeglesiuose buvo įrengta pralaida, be kurios buvo semiama automobilių stovėjimo aikštelė.

Bendruomenių veikla
Ventos seniūnijoje savo veiklą plėtoja šešios bendruo-

menės: Ventos miesto bendruomenės centras „Prie Ven-
tos“, Ventos kaimo bendruomenė „Briedis“, Senojo Nau-
jikų kaimo bendruomenė, Žerkščių, Paeglesių ir Purvių 
kaimo bendruomenės. 

Visos bendruomenės stengiasi aktyviai dalyvauti vi-
suomeninėje veikloje, rašo projektus lėšoms gauti.

Viena aktyviausių, Paeglesių kaimo bendruomenė, vei-
kia jau daugiau nei 10 metų. 2005 m. susikūrusi bendruo-
menė yra aktyvi ir veikli, nuolat dirba, siekdama pagerinti 
viso kaimo aplinką ir spręsdama skaudžiausias problemas. 

Bendruomenė didžiuojasi savo jėgomis įgyvendintu projektu – įrengta sporto aikštele. Bendruomenė puo-
selėja kaimo tradicijas – organizuoja tradicines šventes, sveikina kaimo gyventojus jiems svarbiausiomis 
progomis ar padeda ištikus negandoms.

Už aktyvią veiklą yra pelniusi ne vieną apdovanojimą. 2017 m. ji pripažinta viena veikliausių bendruo-
menių, tapo šventinio apšvietimo apžiūros-konkurso nugalėtoja.

Seniūnijoje aktyvią veiklą vykdo Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“. Klubo moterų dėka Kalėdų eglė buvo 
papuošta rankų darbo žaislais, skirtais Lietuvos 100-mečiui.

Šventės ir svarbiausi metų įvykiai
Stengtasi suvienyti visas seniūnijoje veikiančias įstaigas ir visuomenines organizacijas bendram tikslui – 

kuo linksmiau, įspūdingiau, kokybiškiau organizuoti visus renginius.
Surengtos visos valstybinės šventės: Sausio 13-osios minėjimas, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Mindaugo 

karūnavimo diena.

Minint Vasario 16-ąją, tradiciškai įteiktos nominaci-
jos: 2017 m. žmogumi tapo UAB „Bigso“ vadovas J. Sluc-
kus, metų poelgis – L. Goncerauskė, metų aktyvistas – E. 
Šimkienė, metų iniciatyva – K. Lukošiūtė ir kitos nomina-
cijos.  

Kasmet rugpjūčio mėn. Ventoje vyksta vasaros šventė 
su dainomis, šokiais, koncertu. Šventės metu apdovanoja-
mi gražiausiai prižiūrimų sodybų šeimininkai, kuriais tapo: 
A. ir J. Gauronskų sodyba, Tujų g. 5 daugiabutis namas 
Ventos kaime, Žemaičių g. 41 daugiabutis namas. 

„Dalios“ moterys ir jų rankų darbo žaisliukai

Sausio 13-oji Kovo 11-oji



122

Rudenį praskaidrina ,,Rudens kermošius“, kurį nuotaikingai suorganizuoja kultūros namai. Į kermošių 
atvyksta daug amatininkų, džiuginančių savo gaminiais, maisto produktais. 

Gruodžio 8 d. įžiebėme pačią gražiausią Kalėdų eglę. Išdalyta daug saldainių, visus linksmino atlikėja 
Laura Remeikienė iš Šiaulių su mergaičių kolektyvu.   

Kasmet prieš Kalėdas yra renkamos gražiausiai šventiškai pasipuošusios įstaigos ir sodybos. Šiais metais 
tokiomis išrinktos: E. ir J. Dovidauskų, A. ir J. Gauronskų, L. ir A. Zvonkų, O. ir A. Veresovų sodybos ir Paeglesių 
kaimo bendruomenės aplinka.

Kalėdų eglutė

Vasaros šventės akimirkos

Giedame Lietuvos himną                                           


