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1. Socialinė-ekonominė aplinka
2. Nekilnojamasis kultūros paveldas
3. Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai
4. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas
5. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas
6. Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
7. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
8. Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių
specialusis planas
9. Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas
10. Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
11. Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
12. Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas
13. Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros
sutvarkymo specialusis planas
14. Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
15. Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas
16. Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas
IŠVADOS
PROGNOZĖS
SIŪLYMAI

I. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų aprašymas

1.

Socialinė-ekonominė aplinka

1.1.

Švietimo ir mokslo infrastruktūros sprendiniai

1.1.1.

Profesinė
mokykla

Statybos ir transporto profesinės
mokyklos įsteigimas Naujojoje
Akmenėje.

Atsakingi
vykdytojai (-as)

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Finansavimo šaltinis

Kiti šaltiniai

Įgyve
ndini
mo
pradž
ia

2008

Įgyve
ndini
mo
pabai
ga

2020

Statusas

Įgyvendintos
priemonės: 3
Vykdomos
priemonės: 28
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 10
Neįgyvendintos
priemonės: 2
Iš viso: 43
Įgyvendintos
priemonės: 2
Vykdomos
priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 6
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 11
Nepradėta vykdyti

Įgyven
dinimo
data

Rezultato aprašymas

Nepradėta vykdyti

1.1.2.

Akmenės
karjeros
planavimo
centras

Įsteigtas Akmenės karjeros
planavimo centras, kurio
uždaviniai - bendradarbiauti su
ugdymo įstaigomis, darbo birža,
koordinuoti profesinio
informavimo taškų (PIT) veiklą,
organizuoti profesinį
orientavimą, informavimą ir
konsultavimą, kaupti duomenis
apie darbdavių poreikius ir
mokymo įstaigų galimybes.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

1.1.3.

Naujosios
Akmenės
Ramučių
gimnazija

1. Mokyklos pastatų renovacija.
2. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklų
renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Europos Sąjungos
paramos ir valstybės
biudžeto lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. Pastatų renovacija
vykdoma.
2. Stadiono ir žaidimų
aikštelės renovacijos darbai
baigti 2012 m.
3.2013 m. gautas autobusas.

1.1.4.

Akmenės
rajono
Akmenės
gimnazija

1. Mokyklos pastatų renovacija.
2. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklų
renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Įgyvendinta

1.1.5.

Akmenės
rajono Ventos
gimnazija

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.1.6.

Akmenės
rajono
Kruopių
pagrindinė
mokykla

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

1.1.7.

Papilės

1. Stiprinti iki gimnazijos lygio
2. Mokyklos pastatų renovacija.
3. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklų
renovacija.
4. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.
1. Mokyklos pastatų renovacija.
2. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklų
renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.
1. Mokyklos pastatų renovacija.

Akmenės rajono

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

2016

1. 2013 m. Rekonstruotas
Akmenės gimnazijos
pastatas.
2. Stadiono ir žaidimų
aikštelės renovacijos darbai
baigti 2010 m.
3. 2016 m. gautas autobusas.
2015 m. rekonstruotas Ventos
gimnazijos pastatas

Simono
Daukanto
gimnazija

1.1.8.

Akmenės
gimnazijos
Kivylių
skyrius

1.1.9.

Naujosios
Akmenės
Saulėtekio
progimnazijos
Sablauskių
ugdymo
skyrius
Naujosios
Akmenės
vaikų lopšelisdarželis
"Atžalynas"

1.1.10.

1.1.11.

1.2.

1.2.1.

2. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklų
renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.
1. Mokyklos pastatų renovacija.
2. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklos
renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.
1. Mokyklos pastatų renovacija.
2. Mokyklos stadiono ir žaidimų
aikštelių prie mokyklos
renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.

savivaldybės
administracija

1. Mokyklos darželio pastatų
renovacija.
2. Mokyklos darželio žaidimų
aikštelių renovacija.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

1 Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

Naujosios
1. Mokyklos darželio pastatų
Akmenės
renovacija.
lopšelis2. Mokyklos darželio mokyklos
darželis
žaidimų aikštelių prie mokyklų
"Buratinas"
renovacija.
Kultūros infrastruktūros sprendiniai

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Įgyvendinta

1. 2016-12-27 išduotas
statybą leidžiantis
dokumentas Mokslo
paskirties pastato vaikų
lopšelio - darželio
„Atžalynas", Respublikos g.
4, Naujoji Akmenė,
atnaujinimo (modernizavimo)
projektui.
2013 m. Modernizuotas
darželio pastatas

Naujosios
Akmenės
kultūros rūmai

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 19
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 19
Vykdoma

1. Kompiuterinės technikos ir
pagrindinių priemonių
atnaujinimas. 2. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
(Išsiugdyti kultūros programų

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2013

1. 2015 m. atlikti garažo
remonto darbai.
2. 2016 m. sutvarkyta garso
izoliacija.
3. 2016 m. atlikta anketinė

1.2.2.

Ventos
kultūros namai

1.2.3.

Papilės
kultūros namai

specialistus). 3. Kultūros centro
rekonstrukcija (einamieji
remontai). 4. Ypatingas
dėmesys skiriamas etninės
kultūros išsaugojimui,
puoselėjimui (paskaitos,
seminarai, etnokultūros švenčių
atgaivinimas ir sklaida). 5.
Tradicinių renginių
organizavimas. 6. Atliktas
rajono gyventojų kultūrinių
poreikių tyrimas.
1. Kompiuterinės technikos ir
pagrindinių priemonių
atnaujinimas. 2. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
(Išsiugdyti kultūros programų
specialistus). 3. Kultūros centro
rekonstrukcija (einamieji
remontai). 4. Ypatingas
dėmesys skiriamas etninės
kultūros išsaugojimui,
puoselėjimui (paskaitos,
seminarai, etnokultūros švenčių
atgaivinimas ir sklaida). 5.
Tradicinių renginių
organizavimas. 6. Atliktas
rajono gyventojų kultūrinių
poreikių tyrimas.
1. Kompiuterinės technikos ir
pagrindinių priemonių
atnaujinimas. 2. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
(Išsiugdyti kultūros programų
specialistus). 3. Kultūros centro
rekonstrukcija (einamieji
remontai). 4. Ypatingas
dėmesys skiriamas etninės
kultūros išsaugojimui,
puoselėjimui (paskaitos,
seminarai, etnokultūros švenčių
atgaivinimas ir sklaida). 5.
Tradicinių renginių
organizavimas. 6. Atliktas
rajono gyventojų kultūrinių
poreikių tyrimas

rajono
savivaldybės
kultūros centras

gyventojų kultūrinių poreikių
apklausa.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
kultūros centras.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. 2014 m. renovuotas
kultūros namų pastatas.
2. 2016 m. atlikta anketinė
gyventojų kultūrinių poreikių
apklausa.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
kultūros centras.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. 2015 m. renovuotas
kultūros namų pastatas.
2. 2016 m. atlikta anketinė
gyventojų kultūrinių poreikių
apklausa.

1.2.4.

Akmenės
kultūros namai

1.2.5.

Kruopių
kultūros namai

1.2.6

Alkiškių
kultūros namai

1. Kompiuterinės technikos ir
pagrindinių priemonių
atnaujinimas. 2. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
(Išsiugdyti kultūros programų
specialistus). 3. Kultūros centro
rekonstrukcija (einamieji
remontai). 4. Ypatingas
dėmesys skiriamas etninės
kultūros išsaugojimui,
puoselėjimui (paskaitos,
seminarai, etnokultūros švenčių
atgaivinimas ir sklaida). 5.
Tradicinių renginių
organizavimas. 6. Atliktas
rajono gyventojų kultūrinių
poreikių tyrimas
1. Kompiuterinės technikos ir
pagrindinių priemonių
atnaujinimas. 2. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
(Išsiugdyti kultūros programų
specialistus). 3. Kultūros centro
rekonstrukcija (einamieji
remontai). 4. Ypatingas
dėmesys skiriamas etninės
kultūros išsaugojimui,
puoselėjimui (paskaitos,
seminarai, etnokultūros švenčių
atgaivinimas ir sklaida). 5.
Tradicinių renginių
organizavimas. 6. Atliktas
rajono gyventojų kultūrinių
poreikių tyrimas.
1. Kompiuterinės technikos ir
pagrindinių priemonių
atnaujinimas. 2. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
(Išsiugdyti kultūros programų
specialistus). 3. Kultūros centro
rekonstrukcija (einamieji
remontai). 4. Ypatingas
dėmesys skiriamas etninės
kultūros išsaugojimui,
puoselėjimui (paskaitos,
seminarai, etnokultūros švenčių

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
kultūros centras.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. 2014 m. atliktas kultūros
namų pastato kapitalinis
remontas.
2. 2016 m. atlikta anketinė
gyventojų kultūrinių poreikių
apklausa.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
kultūros centras.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. 2013 m. atliktas kultūros
namų pastato atnaujinimas.
2. 2016 m. atlikta anketinė
gyventojų kultūrinių poreikių
apklausa.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
kultūros centras .

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

2016 m. atlikta anketinė
gyventojų kultūrinių poreikių
apklausa.

1.2.7.

Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka

1.2.8.

Akmenės
miesto
bibliotekafilialas

1.2.9.

Eglesių kaimo
bibliotekafilialas

atgaivinimas ir sklaida). 5.
Tradicinių renginių
organizavimas. 6. Atliktas
rajono gyventojų kultūrinių
poreikių tyrimas.
1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. Viešosios bibliotekos pastato
renovacija.
3. LIBIS programos įdiegimas.
4. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Esant galimybėms įkurti
naujus filialus Šapnagiuose,
Klaišiuose ir Alkiškiuose.
7. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.
1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. Vykdomi pastato
rekonstrukcijos darbai.
2. Darbuotojai kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Lietuvos
nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje,
Viešojoje bibliotekoje, kitų
įstaigų bei organizacijų
rengiamuose mokymuose.
3. Bibliotekų fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
2. 2016 m. sutvarkyta
apšvietimo sistema,
inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
3. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
4. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
2. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
3. Bibliotekos fondai nuolat

1.2.10.

Ventos miesto
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.2.11.

Agluonų
kaimo
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.2.12.

Kalniškių
kaimo
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Ventos miesto filialas yra
renovuotose Kultūros namų
patalpose. Patalpos pilnai
sutvarkytos.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
4. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Agluonų kaimo filialas
įrengtas renovuotame
daugiafunkciniame centre.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Kalniškių kaimo filialas
įrengtas renovuotuose
Kalniškių kaimo
bendruomenės namuose.
Biblioteka aprūpinta kietu
kuru patalpų šildymui.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją

1.2.13.

Jučių kaimo
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.2.14.

Kairiškių
kaimo
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.2.15.

Kivylių kaimo

1. Viešosios bibliotekos filialų

1. Akmenės

Europos Sąjungos

2008

2020

Vykdoma

kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. 2016 m. filiale atliktas
einamasis remontas
(išdažytos grindys).
Biblioteka aprūpinta kietu
kuru patalpų šildymui.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Kairiškių kaimo filialas
įrengtas renovuotame
daugiafunkciniame centre.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. LIBIS programos

biblioteka filialas

patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

1.2.16.

Kruopių
miestelio
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.2.17.

Papilės
miestelio
Kazio
Narščiaus
bibliotekafilialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

įdiegimas neįgyvendintas.
2. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
3. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
4. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Filialas yra renovuotame
Kruopių seniūnijos pastate.
Patalpos pilnai sutvarkytos.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Papilės mstl. Kazio
Narščiaus filialas yra
renovuotame Papilės
miestelio kultūros namų
pastate. Patalpos pilnai
sutvarkytos.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei

1.2.18.

Sablauskių
kaimo
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.2.19.

Vegerių kaimo
biblioteka filialas

1. Viešosios bibliotekos filialų
patalpų rekonstrukcija
(einamieji remontai).
2. LIBIS programos įdiegimas.
3. Apšvietimo sistemos ir
inventoriaus atnaujinimas.
5. Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
kartoteką.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Akmenės
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1.3.

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros vystymo sprendiniai

1.3.1.

VšĮ Naujosios

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4
Vykdoma

1. Gydytojų kvalifikacijos

1. Akmenės

Europos Sąjungos

2008

organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. Filialas yra renovuotame
pastate. Patalpos pilnai
sutvarkytos.
2. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
3. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
4. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
5. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.
1. LIBIS programos
įdiegimas neįgyvendintas.
2. Inventorius atnaujinamas
pagal poreikį.
3. Darbuotojos kvalifikaciją
kelia Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje
bibliotekoje, Viešojoje
bibliotekoje, kitų įstaigų bei
organizacijų rengiamuose
mokymuose.
4. Bibliotekos fondai nuolat
pildomi ir atnaujinami
naujomis knygomis.

1. Gydytojai kėlė

1.3.2.

Akmenės
ligoninė

kėlimas. Naujų gydytojų
išugdymas ir pritraukimas.
2. Gydytojų išlaikymo rajono
gydymo įstaigose programos
sukūrimas.
3. Vystyti palaikomojo gydymo
ir slaugos skyrius.
4. Pastatų ir medicininės įrangos
atnaujinimas.
5. Akmenės rajono visuomenės
sveikatos programų sukūrimas.
6. Medicininių atliekų
likvidavimo įrangos
atnaujinimas.

rajono
savivaldybės
administracija.
2. Viešoji įstaiga
Naujosios
Akmenės
ligoninė.

paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

VšĮ Akmenės
rajono
pirminės
sveikatos
priežiūros
centras; UAB
„Antano
Lizdenio
sveikatos
centras“.

1. Pirminės sveikatos priežiūros
decentralizavimas ir šeimos
gydytojo institucijos
formavimas.
2. Gydytojų kvalifikacijos
kėlimas. Naujų gydytojų
išugdymas ir pritraukimas.
3. Pastatų ir medicininės
įrangos atnaujinimas.
4. Bendrosios praktikos
kabinetų steigimas.
5. Psichologinės pagalbos
kabinetų įsteigimas.
6. Medicininių atliekų
likvidavimo įrangos

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. VšĮ Akmenės
rajono pirminės
sveikatos
priežiūros centras.
3. UAB „Antano
Lizdenio
sveikatos
centras“.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

kvalifikaciją. 2016 m.
parengta gydytojų
pritraukimo į Akmenės
rajono gydymo įstaigas
programa (pasinaudojo 2
gydytojai).
2. Neparengta gydytojų
išlaikymo rajono gydymo
įstaigose programa.
3. VšĮ Naujosios Akmenės
ligoninėje įsteigtas
palaikomojo gydymo ir
slaugos skyrius.
4. Atnaujintas VšĮ Naujosios
Akmenės ligoninės pastatas
(renovacija dar nepabaigta).
Nuolat atnaujinama
medicininė įranga (įstaiga
perkasi pati, taip pat
Savivaldybė skiria lėšų
įrangai atnaujinti).
5. Kasmet tvirtinama
Akmenės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa, kurioje
dalyvauja ir VšĮ Naujosios
Akmenės ligoninė..
6. Medicinines atliekas tvarko
pačios įstaigos teisės aktų
nustatyta tvarka (higienos
norma).
1. Akmenės rajone veikia 5
įstaigos teikiančios pirminės
sveikatos priežiūros
paslaugas (4 VšĮ ir 1 privati
įstaiga).
2. Gydytojai nuolat kelia
kvalifikaciją. 2016 metais
parengta gydytojų
pritraukimo į Akmenės rajoną
programa.
3. VšĮ Akmenės rajono
pirminės sveikatos priežiūros
centro pastatai atnaujinti
nebuvo, vykdomas tik
kosmetinis remontas.

atnaujinimas.

1.3.3.

VšĮ Ventos
ambulatorija;
VšĮ Kruopių
ambulatorija;
VšĮ Papilės
ambulatorija

1. Stiprinti ambulatorinės
slaugos paslaugų teikimo,
bendradarbiavimo tarp
medicinos ir slaugos darbuotojų
sistema.
2. Agluonų ir Sablauskių
medicinos punktus pertvarkyti į
ambulatorijas.
3. Pastatų ir medicininės įrangos
atnaujinimas.
4. Psichologinės pagalbos
specialisto darbo vietos
įsteigimas.

1.Akmenės rajono
savivaldybės
administracija.
2. Viešosios
įstaigos: Ventos
ambulatorija,
Kruopių
ambulatorija,
Papilės
ambulatorija.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

Medicininė įranga nuolat
atnaujinama
Pastatas, kuriame įsikūręs
UAB „Antano Lizdenio
sveikatos centras“ yra
atnaujintas. Įstaiga nuolat
atsinaujina įrangą.
4. Bendrosios praktikos
gydytojų kabinetai, šeimos
gydytojų kabinetai veikia
visose įstaigose, teikiančiose
pirminės sveikatos priežiūros
paslaugas. Atskirai šie
kabinetai nebuvo įsteigti.
5. Medicinos psichologai
dirba VšĮ Akmenės rajono
psichikos sveikatos centre,
kuris nuo 2016 m. spalio 1 d.
prijungtas prie VšĮ Akmenės
rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro.
6. Medicinines atliekas tvarko
pačios įstaigos teisės aktų
nustatyta tvarka (higienos
norma).
1. Slaugos paslaugos
priskiriamos skatinamosioms
paslaugoms už kurias
papildomai apmoka Ligonių
kasos. Kuo daugiau tokių
paslaugų suteikta, tuo įstaiga
gauna didesnį finansavimą;
galimas įstaigos slaugytojų
atlyginimų kėlimas.
2. Medicinos punktai į
ambulatorijas nepertvarkyti ir
dėl nuolat mažėjančio
gyventojų skaičiaus bei
daktarų trūkumo ateityje
nebus pertvarkyti.
3. Atnaujintas VšĮ Ventos
ambulatorijos pastatas (tiek
išorė, tiek vidus).
4. Psichologinės pagalbos
specialisto darbo vietos šiose
įstaigose nėra įsteigtos.

1. Stiprinti medicinos punktų
paslaugų teikimo,
bendradarbiavimo tarp
medicinos ir slaugos darbuotojų
sistemą.
2. Pertvarkyti Agluonų ir
Sablauskių medicinos punktus į
ambulatorijas.
3. Pastatų ir medicininės įrangos
atnaujinimas.

1.Akmenės rajono
savivaldybės
administracija.
2. Viešosios
įstaigos: Akmenės
rajono pirminės
sveikatos
priežiūros centras;
Kruopių
ambulatorija,
Papilės
ambulatorija.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

1.3.4.

Alkiškių,
Agluonų,
Jučių, Kivylių,
Pakalniškių,
Sablauskių,
Klaišių ir
Kairiškių
medicinos
punktai

1.4.

Socialinių paslaugų infrastruktūros sprendiniai

1.4.1.

Nakvynės
namai bei
motinos ir
vaiko globos
centrai

Įsteigti nakvynės namus bei
motinos ir vaiko globos centrą
Naujojoje Akmenėje. Esant
poreikiui tokie centrai galėtų
atsirasti ir kituose didesniuose
rajono miestuose.

1.Akmenės rajono
savivaldybės
administracija.
4. Akmenės
rajono paramos
šeimai centras.

Kiti šaltiniai

1.4.2.

Įvairių,
tikslinių socialinių
programų
parengimas

Nedarbo ir skurdo mažinimo
programų parengimas

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

1.5.

Verslo ir pramonės vystymo sprendiniai

2008

2020

Vykdoma

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
Nepradėta vykdyti

2008

2020

Vykdoma

Įgyvendintos

1. Medicinos punktai
priklauso pirmines sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančioms įstaigoms.
Vyksta nuolatinis
bendradarbiavimas tarp
slaugytojų ir šeimos
gydytojų/bendrosios
praktikos gydytojų.
2. Agluonų ir Sablauskių
medicinos punktai
nepertvarkyti į ambulatorijas
ir ateityje nebus pertvarkomi,
dėl nuolat mažėjančio
gyventojų skaičiaus, gydytojų
trūkumo.
3. Kai kurie medicinos
punktai įrengti renovuotuose
daugiafunkciniuose
centruose. Medicinos
punktuose reikalinga įranga
atnaujinama pagal poreikį.

Nakvynės namus rengiasi
įsteigti Labdaros ir paramos
fondas „Prieglobstis“.
Akmenės rajono paramos
šeimai centro ruošiasi į kurti
Krizių centrą motinai ir
vaikui.
1. Įgyvendinta Akmenės
rajono savivaldybės viešųjų
darbų programa.
2. Įgyvendinama Akmenės
rajono savivaldybės
užimtumo didinimo
programa.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

Naujosios
Įkurti Naujosios Akmenės
Akmenės
miesto pietinėje dalyje
miesto
pramoninę zoną.
investicinio
patrauklumo
didinimas
Smulkaus ir
Naujojoje Akmenėje įkurti (arba
vidutinio
stiprinti esamą VšĮ Turizmo ir
verslo
verslo informacijos centrą)
informavimo
smulkaus ir vidutinio verslo
ir
plėtros agentūrą
konsultavimo
stiprinimas
Mažmeninės
Parengti mažmeninės prekybos
prekybos
plėtros ir optimizavimo
tinklo
programą
derinimas prie
gyventojų
gyvenamųjų
vietų
išdėstymo
Turizmo plėtros sprendiniai

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 3
Vykdoma

Įkurta Akmenės laisvoji
ekonominė zona, gerinama
šios teritorijos infrastruktūra

Neįgyvendinta

2008

2020

Nepradėta vykdyti

1.6.1.

Kamanų
valstybinis
gamtinis
rezervatas

Vystyti gamtinį pažintinį
turizmą, įrengiant pažintinius
takus bei kitą reikalingą
infrastruktūrą.

Kamanų
valstybinio
gamtinio
rezervato
direkcija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 1
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 4
Įgyvendinta

1.6.2.

Ventos
regioninis

Plėtoti tokias turizmo sritis kaip
vandens turizmas, kaimo

Ventos regioninio
parko direkcija

Europos Sąjungos
paramos ir savivaldybės

2008

2020

Neįgyvendinta

Nepradėta vykdyti

2014

1. 2013 m. įrengtas Kamanų
mokomasis takas Kamanų
valstybinio gamtinio
rezervato teritorijoje.
2. 2014 m. įrengtas 30 m
Kamanų apžvalgos bokštas.

parkas
1.6.3.

Ventos upė

1.6.4.

Kamanų
valstybinis
gamtinis
rezervatas ir jo
buferinė zona

turizmas, gamtinį pažintinį
turizmą, žvejybą ir pan.
Išnaudoti turizmo plėtrai.
Vystyti vandens turizmo
maršrutą Ventos upe.

Galima mokslinė - tiriamoji arba
gamtinė - pažintinė veiklos.

biudžeto lėšos
Ventos regioninio
parko direkcija

Europos Sąjungos
paramos ir savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Kamanų
valstybinio
gamtinio
rezervato
direkcija

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

Teikta paraiška Interreg V-A
Latvia – Lithuania
Programme 2014-2020 dėl
Ventos upės pritaikymo
vandens turizmui
1.2014-2018 m. Projektas
WETLIFE2 „Hidrologinio
režimo atkūrimas Amalvos ir
Kamanų aukštapelkėse“.
2. Vykdomos edukacinės ir
pažintinės veiklos, vedamos
gamtinės pamokos.

Teigiamos tendencijos:
Renovuota ar rekonstruota didžioji dalis rajone esančių švietimo ir kultūros įstaigų. Įkurta Akmenės laisvoji ekonominė zona, parengti veiklą joje reglamentuojantys teisės aktai. Įgyvendinami
švietimo ir kultūros įstaigų atnaujinimo projektai, plečiama jų materialinė bazė. Įgyvendinama Akmenės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa.
Neigiamos tendencijos: Rajono gyventojų skaičiaus mažėjimas, darantis neigiamą įtaką visai socialinei-ekonominei Akmenės rajono aplinkai.
Įgyvendintos
2.
Nekilnojamasis kultūros paveldas
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3
2.1.
Pavienių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymo kryptys ir naudojimo prioritetai
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3
2.1.1.
Dvarų
Dvarų sodybos ir jų fragmentai
Akmenės rajono
Europos Sąjungos
2008
2020
Vykdoma
1. 2012-2014 m. įgyvendintas
paveldas
turi būti tvarkomi, numatant tam savivaldybės
paramos ir savivaldybės
projektas "Paragių dvaro
reikalingas lėšas.
administracija
biudžeto lėšos
tvarkybos ir jo pritaikymas
turizmo reikmėms".
2. Rengiamas projektas
"Akmenės rajono Dabikinės
specialiosios mokyklos
pastato Liepų g. 1, Dabikinės
k. rekonstravimas, Dabikinės

2.1.2.

2.1.3.

Akmenės
rajono
gyvenamųjų
vietovių
istorinių
centrų
įtraukimas į
Kultūros
vertybių
registrą
Neveikiančios
kapinės

1. Inicijuoti Akmenės miesto,
Papilės miestelio istorinių
centrų, išsiskiriančių urbanistine
kultūrine verte ir išlaikiusių
autentiškumą, įtraukimą į
Kultūros vertybių registrą.
2. Papilės aikštė tvarkytina kaip
viešoji erdvė pasižyminti
išskirtine kultūrine verte.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Europos Sąjungos
paramos lėšos

2008

2020

Vykdoma

dvaro sodybos fragmentų (un.
ob. k. 24), rūmų (un. ob. k.
38825), gamybos, pramonės
paskirties pastato, Akmenės
rajono savivaldybės,
Akmenės sen., Dabikinės k.,
Liepų g. 1 tvarkybos ir
rekonstravimo į kultūros
paskirties pastatą"
2014 m. įgyvendintas
projektas "Simono Daukanto
paminklo ir jo aplinkos
sutvarkymas Papilės
miestelyje".

Visos neveikiančios kapinės
Akmenės rajono
Savivaldybės biudžeto
2008
2020
Vykdoma
Suformuoti žemės sklypai
tvarkomos pagal kapinių
savivaldybės
lėšos
neveikiančioms kapinėms.
administracija
tvarkymo taisykles. Jų
teritorijoms nustatoma
pagrindinė tikslinė konservacinė
žemės naudojimo paskirtis .
Teigiamos tendencijos: Sutvarkyta Paragių dvaro teritorija ir sutvarkyti (restauruoti) Paragių dvaro pastatai bei jų priklausiniai. Atlikti restauravimo darbai Simono Daukanto paminklo Papilės
miestelyje ir rekonstruota S. Daukanto aikštė, suformuota rekreatyvi ir reprezentatyvi erdvė miestelio centre. Žemės reformos žemėtvarkos projektais suformuoti žemės sklypai neveikiančioms
kapinėms, ko pasekoje, visos neveikiančios kapinės Akmenės rajone bus įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.
Neigiamos tendencijos: Per ataskaitinį laikotarpį ne visiems Akmenės rajone esantiems kultūros paveldo objektų priežiūros ir (ar) tvarkybos darbai.
Įgyvendintos
3.
Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai
priemonės: 3
Vykdomos
priemonės: 9
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 16
3.1.
Vandentieka ir vandenvala
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 1

3.1.1.

Teritorijos,
kuriose
numatoma
įrengti naujas
ir/ar
rekonstruoti
senas
vandentvarkos
ūkio sistemas

3.1.2.

Teritorijos,
kuriose
numatoma
įrengti naujas
ir/ar
rekonstruoti
senas
vandentiekos
sistemas

3.1.3.

Teritorijos,
kuriose

Akmenės II kaimo, Barvydžių,
Biliūniškės, Dabikinėlės,
Elgesių, Gaudžiočių,
Jautmalkių, Jučių, Kairiškių
(gyvenvietės vandentiekio ir
nuotekų šalinimo sistemų
tinklų plėtimui), Karniškės,
Klykolių, Padvarėlių
,Pakalniškių (ir vandens
gerinimo
įrenginiai), Papilės (gyvenvietės
vandentiekio ir nuotekų
šalinimo sistemų tinklų
išplėtimui), Rudausiai, Spaigiai
(ir vandens gerinimo įrenginiai),
Stipirkių (išplečiant
N.Akmenės sistemas),
Šiaudinės, Tilžės, Vėlaičių,
Vienrankių, Žerkščių (prie
Ventos miesto sistemų)
gyvenvietėse bei GriežiųUrbonaičių-Kalniškių, Kinkių IPrišiškės ir
Pelkelės-Dusių gyvenviečių
aglomeracijose.
Agluonų (tinklai), Akmenės
(vandens gerinimo įrenginiai),
Alkiškių (tinklai, vandens
gerinimo įrenginiai), Dabikinės
(tinklai, vandens gerinimo
įrenginiai), Daubiškių,
Gailaičiai (tinklai), Kairiškių
(vandens gerinimo įrenginiams),
Kivylių (vandens
gerinimo įrenginiams), Klaišių
(vandens gerinimo įrenginiai),
Kruopių (tinklai, vandens
gerinimo įrenginiams), Menčių
(tinklai), Papilės (vandens
gerinimo įrenginiams),
Sablauskių (tinklai), Šapnagių
(vandenvietė ir tinklai), Ventos
gyvenvietėse.
Agluonų (tinklai), Alkiškių
(tinklai), Sablauskių (tinklai),

UAB "Akmenės
vandenys"

Kiti šaltiniai

2008

2020

Iš viso: 8
Vykdoma

UAB "Akmenės
vandenys"

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

Kivylių kaime įrengti nauji
vandens gerinimo įrenginiai.

UAB "Akmenės
vandenys"

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

Menčių kaime įrengti nauji
nuotekų valymo įrenginiai.

2014 m. Papilės miestelyje
įrengti nauji vandentiekio ir
nuotekų tinklai.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

numatomas
naujų nuotekų
šalinimo
sistemos
įrengimas ar
senųjų
rekonstravima
s
Teritorijos,
kuriose
numatomas
vandentvarkos
sistemų
renovavimas

Teritorijos,
kuriose
numatomas
naujų
vandentvarkos
ūkio sistemų
įrengimas
Teritorijos,
kuriose
numatomas
vandentiekos
sistemų
įrenginiams
Teritorijos,
kuriose
numatomas
vandentvarkos
sistemų
renovavimas

Kiti vandens
teikimo ir
nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtros

Dabikinės (tinklai), Gailaičių
(tinklai), Kruopių (tinklai),
Menčių (nauji nuotekų valymo
įrenginiai ir tinklai), N.Akmenės
(naujų nuotekų valymo
įrenginių statyba bei tinklai),
Sablauskių (tinklai)
gyvenvietėse.
Akmenės, Alkiškių (tinklai),
Agluonų (tinklai), Dabikinės
(tinklai), Daubiškių (NVĮ
renovacija), Kairiškių (NVĮ
renovacija), Kruopių (tinklai),
N. Akmenės, Papilės (NVĮ ir
siurblinės renovacija),
Sablauskių (tinklai), Ventos
gyvenvietėse.
Barsiukų-Padarbių, Baublių,
Čiuinių, Dumbrių, Draginių,
Gamėnų Gumbakių, Kanteikių,
Mergeluičių, Meškių, Purvių,
Suginčių, Šventupių, Vegerių
gyvenvietėse.

UAB "Akmenės
vandenys"

Kiti šaltiniai

2008

2020

Neįgyvendinta

Neįgyvendinta.

UAB "Akmenės
vandenys"

Savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

Vegerių kaime išgręžtas
požeminio vandens gavybos
gręžinys.

Barvydžių, Kivylių (tinklai),
Menčių, Šapnagių (vandens
gerinimo įrenginiai), Vegerių
(vandens gerinimo įrenginiai)
gyvenvietėse.

UAB "Akmenės
vandenys"

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

1. Agluonų (tinklai), Gailaičių
(tinklai), Kivylių (tinklai),
Papilės (tinklai), Šapnagių
(tinklai) gyvenvietėse.
2. Kiti renovuojami objektai
parenkami pagal tinklų
nusidėvėjimą, avarijų,
užsikimšimų
kiekį, bei pablogėjusią vandens
kokybę galutiniame taške.
Bešeimininkių gręžinių
likvidavimas.

UAB "Akmenės
vandenys"

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

3.2.

sprendiniai
Atliekų tvarkymas

3.2.1.

Atliekų
surinkimo
sistema

3.2.2.

Antrinių
žaliavų
(popieriaus,
plastiko ir
stiklo)
surinkimo
sistema

3.2.3.

Stambiagabari
čių, EEĮ,
statybos ir
griovimo bei
pavojingų
atliekų
tvarkymo
sistema

1. Įrengti Akmenės rajono
atliekų tvarkymo plane
numatytas bei reikalui esant
papildomas konteinerines
aikšteles.
2. Įrengti papildomus atliekų
priėmimo punktus (APP) bei,
reikalui esant, papildomas
konteinerines aikšteles
perspektyvinei apkrovai.
1. Atskiro popieriaus, plastiko ir
stiklo surinkimo
organizavimas Akmenėje, N.
Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose
ir Papilėje įskaitant visus
gyvenamuosius individualių
namų rajonus bei sodų ir garažų
bendrijas.
2. Stiklo, plastiko ir popieriaus
surinkimo apimčių
padidinimas Akmenėje, N.
Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose
ir Papilėje bei antrinių žaliavų
surinkimo įdiegimas visose
gyvenvietėse virš 100
gyventojų.
1. Diegiant stambiagabaričių,
EEĮ, statybos ir griovimo bei
pavojingų atliekų tvarkymo
sistemą pradėti taikyti specialias
šių atliekų surinkimo priemones
(kaip pvz. surinkimas
apvažiavimo būdu ar pagal
iškvietimą).
2. Didžiųjų atliekų surinkimo
aikštelėse Akmenėje, N.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija
2. Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras.

Kiti šaltiniai

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 3
Vykdomos
priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 8
Vykdoma

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija..
2. UAB
"Naujosios
Akmenės
komunalininkas".
3. Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo
centras.

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

1. 2014 m. Individualių
valdų: Pakuotės atliekų
konteineriai - 4500 vnt.
Stiklo konteineriai - 4500 vnt.
3.Bendro naudojimo:
Plastiko - 62 vnt.
Popieriaus - 62 vnt.
Stiklo - 62 vnt.
2. Įsigyta 24 vnt. pusiau
požeminių konteinerių (8 vnt.
popieriui/kartonui, 8 vnt.
plastikui, 8 vnt. stiklui).

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. UAB
"Naujosios
Akmenės
komunalininkas".
3. Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

1. 2013 m. įrengta didelių
gabaritų atliekų surinkimo
aikštelė Respublikos g.,
Naujoji Akmenė (veikiančio
APP vietoje).
2. 2013-2016 m. sudarytos
sąlygos gamintojams ir
importuotojams pasinaudoti
regionine atliekų tvarkymo
sistema.

1. 2014-2015 m. Akmenės
rajono savivaldybėje įrengtos
8 pusiau požeminės aikštelės.
2. 2013 m. įrengta didelių
gabaritų atliekų surinkimo
aikštelė Respublikos g.,
Naujojoje Akmenėje
(Veikiančio APP vietoje).

Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose centras.
ir Papilėje įrengti buities
pavojingų atliekų bei EEĮ
surinkimo punktus bei sudaryti
sąlygas gamintojams ir
importuotojams pasinaudoti
regionine atliekų tvarkymo
sistema. Rajono bei seniūnijų
APP surinktas atliekas rūšiuoti
pagal tolesnio tvarkymo pobūdį.
3.2.4.
Apleistų
Įvertinti apleistų statinių
Akmenės rajono
Europos Sąjungos
2008
2020
Vykdoma
2016 m. nugriautas
statinių
griovimo poreikius apskrityje ir
savivaldybės
paramos ir savivaldybės
Respublikos g. 10, Naujoji
griovimas
nustatyti statybos ir griovimo
administracija
biudžeto lėšos.
Akmenė.
atliekų panaudojimo būdus
3.2.5.
Nuotekų
Esant poreikiui pastatyti
1. Akmenės
Europos Sąjungos
2008
2020
Įgyvendinta
Įrengta dumblo
rajono
paramos ir savivaldybės
kompostavimo aikštelė
valymo
reikiamą kiekį naujų nuotekų
dumblo
valymo dumblo surinkimo ir
savivaldybės
biudžeto lėšos
surinkimo ir
saugojimo aikštelių, iš anksto
administracija.
saugojimo
rezervuojant teritoriją jų
2. UAB
„Akmenės
aikštelės
įrengimui. Tikslus naujų
nuotekų
vandenys“.
dumblo aikštelių skaičius, jų
vieta bei dydis priklausys nuo
pasirinkto dumblo tvarkymo
būdo bei centralizacijos lygio.
3.2.6.
Užterštų
Atlikti iki šiol neinventorizuotų
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Įgyvendinta
teritorijų
užterštų teritorijų aplinkos
savivaldybės
aplinkos
rizikos vertinimą (ARV) ir
administracija
rizikos
reikalui esant parengti šių
vertinimas
teritorijų sutvarkymo projektus
bei įrengti monitoringo
sistemas.
3.2.7.
Sąvartynai
Visi sąvartynai, esantys
Akmenės rajono
Europos Sąjungos
2008
2020
Įgyvendinta
Visi komunalinių atliekų
Akmenės rajone turi būti
savivaldybės
paramos lėšos
sąvartynai rekultivuoti.
uždaryti. Juos
administracija
privaloma rekultivuoti.
Savivaldybės biudžeto
2008
2020
Vykdoma
3.2.8.
Atliekų
Organizuoti atliekų surinkimą ir 1. Akmenės
surinkimas ir
išvežimą iš miestų ir
rajono
lėšos
savivaldybės
išvežimas iš
gyvenviečių viešųjų zonų
miestų ir
(parkai, viešojo transporto
administracija..
gyvenviečių
stotelės, gatvės ir kt.). Turi būti
2. UAB
viešųjų zonų
užtikrintas periodiškas surinktų
"Naujosios
atliekų bei antrinių
Akmenės
žaliavų išvežimas į APP ar
komunalininkas"
atliekų perkrovimo stotis.
Teigiamos tendencijos: Papilės miestelyje įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Kivylių kaime įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai. Menčių kaime įrengti nauji nuotekų valymo

įrenginiai. Naujojoje Akmenėje įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Sudarytos sąlygos gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo sistema.
Rekultivuoti visi komunalinių atliekų sąvartynai.
Neigiamos tendencijos: Nepakankama inžinerinių tinklų plėtra vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir padidinant investicinį patrauklumą.
Įgyvendintos
4.
Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 4
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 5
4.1.
Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių kategorijos
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
4.1.1.
Kelių
1. Parengti vietinės reikšmės
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Vykdoma
1. 2013 m. Vegerių g.
asfaltavimas
kelių rekonstrukcijos techniniai
savivaldybės
Naujosios Akmenės mieste
projektai.
administracija
rekonstravimas.
2. Išasfaltuoti vietinės reikšmės
2. 2015 m. Stipirkių g.
keliai.
Naujosios Akmenės mieste
rekonstravimo techninis
projektas.
3. 2015 m. Respublikos g.
Naujosios Akmenės mieste
rekonstravimo techninis
projektas.
4.2.
Naujosios Akmenės aplinkkelio įrengimas
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
4.2.1.
Naujosios
1. Parengtas detalusis planas,
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti.
Akmenės
skirtas sklypo aplinkkeliui
savivaldybės
miesto
suformuoti.
administracija
susisiekimo
2. Planuojamo kelio įrengimo
sistemos plėtra metu esamų inžinerinių tinklų

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

– tiesioginio
iškėlimas ir naujų įrengimas.
susisiekimo
Techninio projekto parengimas.
tarp
pramoninės
teritorijos bei
pasienio zonos
suformavimas
Kelias tarp Ventos miesto ir Purvių kaimo

Kelias tarp
Ventos miesto
ir Purvių
kaimo

1. Pratęstas vietinės reikšmės
kelias V20 Ventos mieste iki
vietinės reikšmės kelio V07
Purvių kaime. Šioje
planuojamoje kelio atkarpoje
įrengti tiltą per Ventos upę.
2. Kelio atkarpoje įrengtas
pėsčiųjų ir dviračių takas.
3. Kelio įrengimo metu esamų
inžinerinių tinklų iškėlimas ir
naujų įrengimas.
4. Vietinės reikšmės kelio V07
atkarpai (420 m) nuo sankirtos
su planuojamu keliu iki
sankirtos su vietinės reikšmės
keliu V01 suteiktas viešo kelio
statusas.
Privažiavimo prie Rudikių ąžuolo įrengimas

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Privažiavimo
prie Rudikių
ąžuolo
įrengimas

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

1. Pratęstas vietinės reikšmės
kelias P48 ir jo gale įrengta
automobilių parkavimo aikštelė.
2. Suformuoti sklypą keliui ir

Kiti šaltiniai

Kiti šaltiniai

2008

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

4.5.

4.5.1.

automobilių parkavimo
aikštelei.
Teritorijų rezervavimas

Teritorijų
rezervavimas

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

1. Rezervuoti 20 m pločio juostą Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
aplinkkelio įrengimui per laisvą savivaldybės
valstybinę žemę ir suformuotus
administracija
sklypus 323300070227,
323300050367, 323300070226,
324300010628, 324300010422,
324300010500, 324300010424,
324300010605, 324300010597,
324300010604, 324300010569,
324300010348, 324300010216,
324300030003.
2. Rezervuoti 20 m pločio
juostą Ventos ir Purvių
kaimuose per laisvą valstybinę
žemę ir privatų sklypą
324100030014, vietinės
reikšmės kelio V20 pratęsimui,
Ventos miesto ir Purvių kaimo
jungčiai.
3. Rezervuoti 10 m pločio
juostą Rudikių kaime per
privačius sklypus
324000040085, 324000040097,
324000040010, 324000040030
vietinės reikšmės kelio P48
pratęsimui ir automobilių
apsisukimo aikštelės įrengimui.
Teigiamos tendencijos: Naujosios Akmenės mieste rekonstruotos Vegerių, Stipirkių ir Respublikos gatvės.
Neigiamos tendencijos: Nepakankama vietinės reikšmės kelių tinklo plėtra. Neįrengtas Naujosios Akmenės miesto aplinkkelis. Neįrengtas kelias tarp Ventos miesto ir Purvių kaimo.
Įgyvendintos
5.
Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1

5.1.

Išimtys

Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantys pastatai, kurie šiuo savivaldybės
metu yra prijungti prie
administracija
centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos, gali būti atjungti
Akmenės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu.
Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantys pastatai, Akmenės
rajono savivaldybės tarybos
sprendimu, gali būti aprūpinami
šiluma iš vietinės katilinės,
nepriklausomai nuo to, į kurią
aprūpinimo šiluma zoną jie
patenka.
Teigiamos tendencijos: Suplanuota Akmenės rajono fizinių ir juridinių asmenų centralizuotai teikiama šilumos energija.
Neigiamos tendencijos:
6.
Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
5.1.1.

6.1.

Savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausantys
pastatai

Vėjo jėgainių parkų teritorijos

Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 12
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 12
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 11
Neįgyvendintos
priemonės: 0

Nepradėta vykdyti.

6.1.1.

A-1 ir A-2
Zonos

6.1.2.

A-3 Zona

6.1.3.

A-4 Zona

1. Zonos viduje yra gruntiniai
vietinės reikšmės keliai.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertintos
kelių apsaugos zonos arba jie
turi būti
iškeliami. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos kelių apsaugos zonos.
2. Šioje zonoje numatoma vėjo
jėgainių iki 250 kW galios
įrengimas.
1. Zonos viduje yra dvi 10 kV
orinės elektros linijos ir
gruntiniai vietinės reikšmės
keliai. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių
apsaugos zonos arba šie
įrenginiai turi būti iškeliami.
2. Pietinėje dalyje zona ribojasi
su esamu naftotiekiu. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šio
naftotiekio apsaugos zona.
1. Zonos viduje yra 10 KV
orinės elektros linijos ir
gruntiniai vietinės reikšmės
keliai. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių
apsaugos zonos arba šie
įrenginiai turi būti iškeliami.
2. Šiaurinėje dalyje zona
ribojasi su esamu naftotiekiu.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šio
naftotiekio apsaugos zona.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Iš viso: 11
Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

6.1.4.

A-5 Zona

6.1.5.

B-1 Zona

6.1.6.

B-2 Zona

6.1.7.

B-3 Zona

3. Pietinėje dalyje zona ribojasi
su esama 110 KV elektros
perdavimo linija. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šios
elektros perdavimo linijos
apsaugos zona.
1. Rengiant detaliuosius planus
ir numatant konkrečias vietas
vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos 10 kV orinės elektros
linijos ir kelių apsaugos zonos
arba šie įrenginiai turi būti
iškeliami.
2. Zoną kerta esama 110 KV
elektros perdavimo linija.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šios
elektros perdavimo linijos
apsaugos zona.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertintos šių
linijų ir kelių apsaugos zonos
arba šie įrenginiai turi būti
iškeliami
1. Zonos viduje yra 10 KV
orinės elektros linijos ir
gruntiniai vietinės reikšmės
keliai. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių
apsaugos zonos arba šie
įrenginiai turi būti iškeliami.
2. Vakarinėje dalyje ši zona
ribojasi su magistraliniu
dujotiekiu. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šio
magistralinio dujotiekio
apsaugos zona
1. Zonos viduje yra 10 KV

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

6.1.8.

C-1 Zona

6.1.9.

C-2 Zona

orinės elektros linijos. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertintos šių
linijų apsaugos zonos arba šie
įrenginiai turi būti iškeliami.
2. Rytinėje dalyje ši zona
ribojasi su magistraliniu
dujotiekiu. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šio
magistralinio dujotiekio
apsaugos zona
1. Zonos viduje yra 10 KV
orinės elektros linijos,
transformatorinė ir gruntiniai
vietinės reikšmės keliai.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertintos šių
linijų ir kelių apsaugos zonos
arba šie įrenginiai turi būti
iškeliami.
2. Pietinėje ir vakarinėje dalyse
zona ribojasi su esama 110 KV
elektros perdavimo linijomis.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šių
elektros perdavimo linijų
apsaugos zonos.
1. Zonos viduje yra tik
gruntiniai vietinės reikšmės
keliai. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos šių kelių apsaugos
zonos arba jie turi būti
iškeliami.
2. Šiaurinėje ir vakarinėje
dalyse zona ribojasi su esama
110 KV elektros perdavimo
linijomis. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti

savivaldybės
administracija

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

6.2.

įvertinta šių elektros perdavimo
linijų apsaugos zonos.
C-3 Zona
1. Zonos viduje yra 10 KV
Akmenės rajono
orinės elektros linijos ir
savivaldybės
gruntiniai vietinės reikšmės
administracija
keliai. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių
apsaugos zonos arba šie
įrenginiai turi būti iškeliami.
2. Zoną kerta esama 110 KV
elektros perdavimo linija.
Rengiant detaliuosius planus ir
numatant konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertinta šios
elektros perdavimo linijos
apsaugos zona
C-4 Zona
1. Zonos viduje yra 10 KV
Akmenės rajono
orinės elektros linijos ir
savivaldybės
gruntiniai vietinės reikšmės
administracija
keliai. Rengiant detaliuosius
planus ir numatant konkrečias
vietas vėjo jėgainėms turi būti
įvertintos šių linijų ir kelių
apsaugos zonos arba šie
įrenginiai turi būti iškeliami.
2. Vakarinėje ir pietinėje dalyse
zona ribojasi su esamomis 110
KV ir 330 KV elektros
perdavimo linijomis. Rengiant
detaliuosius planus ir numatant
konkrečias vietas vėjo
jėgainėms turi būti įvertintos šių
elektros perdavimo linijų
apsaugos zonos.
Inžineriniai įrenginiai palaikantys vėjo jėgainių parko funkcionavimą

6.2.1.

Inžineriniai

6.1.10.

6.1.11.

1. Vietos transformatorinėms

Akmenės rajono

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

Kiti šaltiniai

2008

Nepradėta vykdyti

pastotėms parenkamos
savivaldybės
detaliaisiais planais.
administracija
2. Rengiant detaliuosius planus
numatomi privažiavimo keliai
prie vėjo jėgainių. Taip pat
numatoma, kad kiekviena
jėgainė bus sujungta su bent
viena iš planuojamų
transformatorinių pastočių
elektros linijomis.
3. Rengiant detaliuosius planus
ir parenkant konkrečias vietas
vėjo jėgainėms reikia išsaugoti
esamus telekomunikacijų
tinklus, nesant tokioms
galimybėms tokių tinklų
elementus perkelti prieš tai
gaunant atitinkamas planavimo
sąlygas.
4. Rengiant detalius planus ir
parenkant vietas vėjo jėgainėms
turi būti atsižvelgiamą į esamą
melioracijos įrenginių tinklą.
Numatoma, kad melioracijos
įrenginių tinklas bus išsaugotas,
o jei tai neįmanoma tai atskiri
įrenginiai bus iškeliami ir
užtikrinamas jų funkcionavimas.
Teigiamos tendencijos: Į Akmenės rajono savivaldybės administraciją buvo kreiptasi dėl detaliųjų planų planavimo sąlygų išdavimo vadovaujantis Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono
savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, ko pasekoje inicijuotas atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų rengimas, įgyvendinant bendrajame plane numatytus sprendinius.
Neigiamos tendencijos: Atsižvelgiant į AB „Litgrid“ elektros tinklų išsidėstymą Akmenės rajono teritorijoje, numatytos ne visos galimos teritorijos vėjo jėgainių parkams.
Įgyvendintos
7.
Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis
priemonės: 0
planas
Vykdomos
priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 6
7.1.
Viešojo vandens tiekimo teritorijos (VVT)
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
įrenginiai
palaikantys
vėjo jėgainių
parko
funkcionavim
ą

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.2.1.

Naujai
įsikuriantys
gyventojai ar
ūkio subjektai

Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

VVT teritorijoje naujai
UAB "Akmenės
įsikuriantys gyventojai ar ūkio
vandenys"
subjektai turi naudotis viešojo
vandens tiekėjo paslaugomis. Jei
galimybės prijungti prie esamos
sistemos nėra, paklojami nauji
tinklai arba vartotojų poreikiai
tenkinami decentralizuoto
aptarnavimo būdu (vanduo
pristatomas autocisterna,
nuotekos surenkamos nuotekų
kaupimo rezervuaruose ir kt.|)
arba įrengiama laikinoji
infrastruktūra iki bus įrengtos
centralizuotos sistemos.
UAB "Akmenės
Į VVT
Į VVT teritorijas patenkantys
teritorijas
gyventojai ar ūkio subjektai,
vandenys"
patenkantys
kurie nebuvo šių paslaugų
gyventojai ar
gavėjai skatinami prisijungti
ūkio subjektai prie viešojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemos.
Ypatingas dėmesys skiriamas
prisijungimams prie nuotekų
tinklų.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemų plėtra

Kiti šaltiniai

Kiti šaltiniai

Vykdoma

Didžiosios
gyvenvietės
(Naujoji
Akmenė,
Akmenė,
Venta, Papilė,
Kruopiai,
Kivyliai,
Alkiškiai,
Daubiškiai,

Kiti šaltiniai

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4
Vykdoma

2010-2020 m. įgyvendinami
Ventos-Lielupės investicinio
projekto II ir III etapo darbai bei
savalaikiai renovacijos darbai.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. UAB
"Akmenės
vandenys".

2008

2008

2020

2020

1. Akmenėje, Ventoje ir
Papilėje pastatyti nauji
nuotekų valymo įrenginiai bei
įrengti nauji vandentiekio ir
nuotekų tinklai.
2. Kivyliuose įrengti nauji
vandens gerinimo įrenginiai.
3. Įrengta slėginė nuotekų
trasa Daubiškiai – Papilė.

7.2.2.

Kairiškiai,
Ramučiai ir
Sablauskai)
Mažosios
gyvenvietės
(2013-2015)

Plečiamos ir naujai įrengiamos
1. Akmenės
Savivaldybės biudžeto
2008
2020
Vykdoma
Vegerių kaime išgręžtas
vandentvarkos sistemos:
rajono
lėšos
požeminio vandens gavybos
Jautmalkių, Jučių, Klyšių,
savivaldybės
gręžinys.
Mergeluičių, Pakalniškių,
administracija.
Šaltiškių, Urbonaičių, Tilžės,
2. UAB
Vegerių (Papilės seniūnija),
"Akmenės
viliošių gyvenvietėse.
vandenys".
1. Akmenės
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti.
7.2.3.
Mažosios
Plečiamos ir naujai įrengiamos
rajono
gyvenvietės
vandentvarkos sistemos:
savivaldybės
(2016-2020)
Draginių, Purvių, Rudausių,
Stipirkių gyvenvietėse. Taip pat administracija.
esant papildomam finansavimui 2. UAB
centralizuotos sistemos turi būti "Akmenės
įrengiamos šiose
vandenys".
decentralizuotai aptarnaujamose .
gyvenvietėse Kanteikių,
Kepurlaukių, Kinkių I, Meškių,
Pašakarnių, Saunorių I,
Vienrankių gyvenvietėse.
7.2.4.
Decentralizuot Šiose teritorijose viešasis
UAB "Akmenės
Kiti šaltiniai
2008
2020
Vykdoma
ų sistemų
vandens tiekėjas savo paslaugas vandenys"
viešojo
tiekia decentralizuotu būdu.
vandens
Vanduo pristatomas
tiekimo
autocisternomis ar gyventojams
teritorijos
įrengiami vietiniai gręžiniai.
Nuotekos surenkamos nuotekų
kaupimo rezervuaruose, o jų
šalinimui bei rezervuarų
priežiūra rūpinasi viešasis
vandens tiekėjas.
Teigiamos tendencijos: Akmenėje, Ventoje ir Papilėje pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai bei įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Kivyliuose įrengti nauji vandens gerinimo
įrenginiai. Įrengta slėginė nuotekų trasa Daubiškiai – Papilė. Vegerių kaime išgręžtas požeminio vandens gavybos gręžinys.
Neigiamos tendencijos: Nepakankama inžinerinių tinklų plėtra vystytinose teritorijose.
Įgyvendintos
8.
Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų
priemonės: 0
atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių specialusis planas
Vykdomos
priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3
8.1.
Naujosios Akmenės miesto sprendiniai
Įgyvendintos

8.1.1.

Sprendinių
įgyvendinimas
techniniais
projektais

Išduoti statybą leidžiantys
dokumentai pagal parengtus
daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo (modernizavimo)
techninius projektus.

8.2.

Akmenės miesto sprendiniai

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Vykdoma

Įgyvendintos
priemonės: 0

-

1. 2013.06.13 - LNS-62130613-00019.
2. 2013.09.25 - LNS-62130925-00028.
3. 2013.09.25 - LNS-62130925-00029.
4. 2014.10.03 - LNS-62141003-00024
5. 2014-10-07 - LNS-62141007-00025
6. 2014-10-07 - LNS-62141007-00026
7. 2014-10-07 - LNS-62141007-00027
8. 2014-10-15 - LNS-62141015-00029
9. 2014-10-15 - LNS-62141015-00030
10. 2014-10-24 - LNS-62141024-00031
11. 2014-10-28 - LNS-62141028-00032
12. 2015-04-23 - LNS-62150423-00008
13. 2015-05-06 - LNS-62150506-00012
14. 2015-05-25 - LNS-62150525-00017
15. 2015-08-07 - LNS-62150807-00028
16. 2015-08-07 - LNS-62150807-00029
17. 2016-01-12 - LNS-62160112-00002
18. 2016-01-21 - LNS-62160121-00005

8.2.1.

Sprendinių
įgyvendinimas
techniniais
projektais

Išduoti statybą leidžiantys
dokumentai pagal parengtus
daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo (modernizavimo)
techninius projektus.

8.3.

Ventos miesto sprendiniai

8.3.1.

Sprendinių
įgyvendinimas
pagal
techninius

Išduoti statybą leidžiantys
dokumentai pagal parengtus
daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo (modernizavimo)

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

Kiti šaltiniai

2008

2008

2020

Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Vykdoma

-

1. 2013.02.05 - LNS-62130205-00002
2. 2013.02.22 - LNS-62130222-00005
3. 2013.09.25 - LNS-62130925-00030
4. 2013.10.01 - LNS-62131001-00032
5. 2015-02-02 - LNS-62150202-00002
5. 2015-05-14 - LNS-62150514-00015
6. 2015-07-14 - LNS-62150714-00023
7. 2015-07-14 - LNS-62150714-00024
8. 2015-09-10 - LNS-62150910-00031
9. 2015-09-10 - LNS-62150910-00032
10. 2015-11-10 - LNS-62151110-00038
11. 2015-11-10 - LNS-62151110-00039
12. 2016-08-11- LAP-62160811-00001

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Vykdoma

-

1. 2014.01.07 - LNS-62140107-00001
2. 2015-01-05- LNS-62150105-00001

projektus

techninius projektus.

3. 2015-04-23 - LNS-62150423-00009

Teigiamos tendencijos: Vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo darbus, vadovaujamasi specialiojo plano sprendiniais.
Neigiamos tendencijos: Ribotas dokumento aktualumas, po atnaujinimo (modernizavimo) veiklų įvykdymo.
Įgyvendintos
9.
Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis
priemonės: 0
planas
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4:
9.1.
Sprendinių įgyvendinimo priemonės
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4
9.1.1.
Valstybinės
Parengtos valstybinės žemės
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti
žemės
rezervavimo ir žemės paėmimo savivaldybės
administracija
rezervavimas
visuomenės poreikiams
ir žemės
procedūros atitinkančios
paėmimas
teritorijų planavimo
visuomenės
dokumentus, kuriais būtų
poreikiams
suformuoti žemės sklypai
dviračių takų įrengimui už
valstybinės reikšmės kelių ir
vietinių kelių žemės juostų ribų;
9.1.2.
Valstybinės
Parengtos valstybinės žemės
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti
žemės
rezervavimo procedūros
savivaldybės
atitinkančios teritorijų
administracija
rezervavimo
procedūros
planavimo dokumentus, kuriais
atitinkančios
būtų suformuoti žemės sklypai
poilsio aikštelėms su
teritorijų
planavimo
informacine ir poilsio
dokumentus
infrastruktūra įrengti
9.1.3.
Techniniai
1. Parengti pėsčiųjų ir dviračių
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti.
projektai
trasų ar jų atkarpų techniniai
savivaldybės
projektai.
administracija
2.Parengti poilsio aikštelių su
informacine ir poilsio
infrastruktūra techniniai

9.1.4.

Turistinių
maršrutų
schemos

projektai.
Parengti specialiuoju planu
siūlomų turistinių maršrutų
Akmenės rajone su esama
aptarnavimo infrastruktūra
schemas.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

2013-03-28 patvirtintas
Ventos pakrančių nuo Papilės
miestelio iki Augustaičių
malūno Akmenės rajono
savivaldybėje turizmo ir
kultūros paveldo
infrastruktūros sutvarkymo
specialusis planas.
Teigiamos tendencijos: Parengtas Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo
specialusis planas.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.
Įgyvendintos
10.
Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis
priemonės: 0
planas
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 4
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 5
10.1.
Sprendinių įgyvendinimo priemonės
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
10.1.1. Techniniai
Įgyvendinant specialiojo plano
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Vykdoma
2014 m. parengtas techninis
projektai
sprendinius, t.y. rengiant
savivaldybės
projektas.
techninius projektus būtina
administracija
tikslinti lietaus nuotekų
infrastruktūros išsidėstymą
planuojamoje teritorijoje
10.2.
Teritorijų rezervavimas specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 4
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4
10.2.1. Teritorija šalia Rezervuoti 4 a sklypą laisvoje
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti

mokyklos

10.2.2.

Teritorija šalia
Kranto gatvės

10.2.3.

Teritorija šalia
rajoninio kelio
Nr.1027

10.2.4.

Teritorija šalia
Raudonskardži
o g. esančio
melioracijos
griovio

valstybinėje žemėje šalia
mokyklos, lietaus nuotekų
valyklos ir išleistuvo įrengimui.
Parengti detalųjį planą ar žemės
valdos projektą šiai teritorijai
suformuojant sklypą tinkamą
nuotekų valyklai, numatyti
žemės paskirtį inžinerinės
infrastruktūros statybai
Rezervuoti 4 a žemės sklypą
laisvoje valstybinėje žemėje
šalia Kranto gatvės (tarp Kranto
gatvės ir Ventos upės), lietaus
nuotekų valyklos ir išleistuvo
įrengimui. Parengti detalųjį
planą ar žemės valdos projektą
šiai teritorijai suformuojant
sklypą tinkamą nuotekų
valyklai, numatyti žemės
paskirtį inžinerinės
infrastruktūros statybai.
Rezervuoti 4 a žemės sklypą
laisvoje valstybinėje žemėje
šalia rajoninio kelio Nr.1027
(už kelio juostos ribų. Prie
melioracijos griovio), lietaus
nuotekų valyklos ir išleistuvo
įrengimui. Parengti detalųjį
planą ar žemės valdos projektą
šiai teritorijai suformuojant
sklypą tinkamą nuotekų
valyklai, numatyti žemės
paskirtį inžinerinės
infrastruktūros statybai.
Rezervuoti 4 a žemės sklypą
laisvoje valstybinėje žemėje
šalia Raudonskardžio g. esančio
melioracijos griovio, lietaus
nuotekų valyklos ir išleistuvo
įrengimui. Parengti detalųjį
planą ar žemės valdos projektą
šiai teritorijai suformuojant
sklypą tinkamą nuotekų
valyklai, numatyti žemės
paskirtį inžinerinės
infrastruktūros statybai.

savivaldybės
administracija

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

-

Nepradėta vykdyti

Teigiamos tendencijos: Parengtas Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros techninis projektas.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyti.
Įgyvendintos
11.
Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 4
Iš viso: 10
11.1.
Rekreacinių teritorijų, turizmo (aptarnavimo) centrų ir teritorijų naudotinų/svarbių pažintinei
Įgyvendintos
rekreacijai apibūdinimas
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 4
Iš viso: 10
11.1.1. Teritorija ties
1. Įrengti paplūdimiai su
1. Akmenės
Kiti šaltiniai
2008
2020
Neįgyvendinta
Kivylių
reikalinga infrastruktūra;
rajono
savivaldybės
tvenkiniu
2. Įrengta poilsiavietė;
3. Įrengta stovyklavietė;
administracija.
4. Įrengta vaikų žaidimo
2.. Naujosios
Akmenės
aikštelė;
5. Įrengti sporto įrenginiai;
kaimiškoji
6. Įrengtas informacinis
seniūnija.
stendas;
7. įrengta automobilių ir/ar
dviračių stovėjimo aikštelė.
11.1.2. Teritorija ties
1. Įrengti paplūdimiai su
1. Akmenės
Kiti šaltiniai
2008
2020
Neįgyvendinta
Klykoliais
reikalinga infrastruktūra.
rajono
savivaldybės
2. Įrengta poilsiavietė.
3. Įrengtas informacinis
administracija.
stendas.
2. Naujosios
Akmenės
4. Įrengta automobilių ir/ar
dviračių stovėjimo aikštelė
kaimiškoji
seniūnija.
11.1.3. Teritorija ties
1. Įrengti paplūdimiai su
1. Akmenės
Europos Sąjungos
2008
2020
Vykdoma
Naujosios
reikalinga infrastruktūra;
rajono
paramos ir savivaldybės
Akmenės
2. Įrengta poilsiavietė;
savivaldybės
biudžeto lėšos
karjerais
3. Įrengta automobilių ir/ar
administracija.
dviračių stovėjimo aikštelė;
3. Naujosios
4. Įrengta infrastruktūra
Akmenės
ekstremalaus slidinėjimo
kaimiškoji

11.1.4.

Teritorija ties
Menčių
karjerais

11.1.5.

Teritorija ties
Sablauskių
tvenkiniu

11.1.6.

Ventos
regioninio
parko teritorija

11.1.7.

Šaltiškių
karjeras

trasoms, lauko dažasvydžio
organizavimas, sunkiai
pravažiuojamos trasos
keturračiams, motokrosui ir
pan.
1. Įrengti paplūdimiai su
reikalinga infrastruktūra.
2. Įrengta poilsiavietė.
3. Įrengta automobilių ir/ar
dviračių stovėjimo aikštelė.
4. Organizuojamos ekskursijos į
Menčių karjerą, kuriame
žmonės supažindinami su
karjero eksploatacijos darbais
bei susiformavusia žemės
gelmių geologine sandara.
5. Įrengta infrastruktūra
ekstremalaus slidinėjimo
trasoms, lauko dažasvydžio
organizavimas, sunkiai
pravažiuojamos trasos
keturračiams, motokrosui ir
pan.
1. Įrengti paplūdimiai su
reikalinga infrastruktūra;
2. Įrengta poilsiavietė;
3. Įrengta stovyklavietė;
4. Įrengta vaikų žaidimo
aikštelė;
5. Įrengti sporto įrenginiai;
6. Įrengta automobilių ir/ar
dviračių stovėjimo aikštelė
1. Įrengti paplūdimiai su
reikalinga infrastruktūra.
2. Įrengtos poilsiavietės.
3. Įrengtos atokvėpio vietos.
4. Įrengtos apžvalgos aikštelės.
5. Įrengtos automobilių
stovėjimo aikštelės.
6. Įrengti laiptai prie lankomų
objektų.
7. Įrengtas lankytojų centras.
8. Įrengtos lauko ekspozicijos.
9. Įrengti informaciniai stendai.
1. Įrengti paplūdimiai su
reikalinga infrastruktūra.

seniūnija.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
3. Naujosios
Akmenės
kaimiškoji
seniūnija.

Europos Sąjungos
paramos ir savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija..
3. Naujosios
Akmenės
kaimiškoji
seniūnija.

Kiti šaltiniai

2008

2020

Neįgyvendinta

Ventos regioninio
parko direkcija

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

1. 2015 m. pastatytas 15
metrų apžvalgos bokštas
Daubiškių k.
2. 2015 m. pastatytas
lankytojų centras.
3. 2016 m. pastatytas
informacinis stendas Papilės
mieste.

1. Akmenės
rajono

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėti vykdyti

Nepradėta vykdyti

savivaldybės
2. Įrengta poilsiavietė.
administracija.
3. Įrengta automobilių ir/ar
2. Papilės
dviračių stovėjimo aikštelė.
4. Įrengtas jūros periodo parkas seniūnija.
su reikalinga infrastruktūra.
5. Įrengta infrastruktūra
ekstremalaus slidinėjimo
trasoms, lauko dažasvydžio
organizavimas, sunkiai
pravažiuojamos trasos
keturračiams, motokrosui ir
pan.
11.1.8. Pakalniškių
1. Įrengti paplūdimiai su
1 Akmenės rajono Kiti šaltiniai
2008
2020
Neįgyvendinta
Neįgyvendinta
karjeras
reikalinga infrastruktūra.
savivaldybės
2. Įrengta poilsiavietė.
administracija.
3. Įrengta pramoginė žvejyba su 2. Kruopių
reikalinga infrastruktūra.
seniūnija.
4. Įrengta automobilių ir/ar
dviračių stovėjimo aikštelė
11.1.9. Alkiškių
1. Įrengti paplūdimiai su
1. Akmenės
Europos Sąjungos
2008
2020
Vykdoma
karjeras
reikalinga infrastruktūra.
rajono
paramos ir savivaldybės
2. Įrengta poilsiavietė.
savivaldybės
biudžeto lėšos
3. Įrengta automobilių ir/ar
administracija.
dviračių stovėjimo aikštelė.
2. Naujosios
4. Įrengta vaikų žaidimo
Akmenės
aikštelė.
kaimiškoji
5. Įrengti sporto įrenginiai.
seniūnija.
11.1.10 Dviračių–
Papildomai įrengti ir esamų
Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Vykdoma
2013 m. parengtas Pėsčiųjų
.
pėsčiųjų takų
dviračių–pėsčiųjų takų tęsinius
savivaldybės
tako iš Kamanų valstybinio
administracija
gamtinio rezervato Pušų g. 2,
tęsiniai
iki Ramybės slėnio, Kamanų
valstybinio gamtinio rezervato
Akmenės II k. į gamtos ir
direkcijos (Kamanų g.),
kultūros parko įrengimo
techninis projektas.
Akmenės gamtos ir kultūros
parko, sujungti Akmenės m. ir
Alkiškių k. dviračių–pėsčiųjų
taku, taip pat pratęsti esamą
dviračių–pėsčiųjų taką iki N.
Akmenės bei iki N. Akmenės
karjerų teritorijos
Teigiamos tendencijos: Pastatytas 15 metrų apžvalgos bokštas Daubiškių k., Papilės sen. Pastatytas Ventos regioninio parko lankytojų centras. Pastatytas informacinis stendas Papilės mieste.
Parengtas Pėsčiųjų tako iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato Pušų g. 2, Akmenės II k. į gamtos ir kultūros parko įrengimo techninis projektas.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.
Įgyvendintos
12.
Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0

12.1.

2020

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

2020

Įgyvendintos
priemonės: 3
Vykdomos
priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 9
Įgyvendintos
priemonės: 2
Vykdomos
priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 5
Vykdoma

Specialiojo plano sprendiniai

12.1.1.

Vandentiekio
Parengtas techninis projektas.
UAB „Akmenės
Kiti šaltiniai
ir nuotekų
vandenys“
tinklų plėtra
Teigiamos tendencijos: Parengtas Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.
13.
Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono
savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas

13.1.

Specialiojo plano sprendiniai

13.1.1.

Vandens
turizmo
infrastruktūra

Įrengtos trys naujos
įlipimo/išlipimo vietos
baidarėms prie lankomų objektų
Nr. 12 (Papilės Jūros periodo
atodanga), Nr. 8 (Jurakalnio
Jūros geologinė atodanga ir
atragis) Nr. 10
(Penkiolikakamienė liepa ir
lauko estrada), kuriose įrengtos

Ventos regioninio
parko direkcija

Europos Sąjungos
paramos ir valstybės
biudžeto lėšos

2008

2008

Nepradėta vykdyti.

2015 m. Įrengta prieplauka
Nr. 8 (Jurakalnio Jūros
geologinė atodanga ir atragis)

13.1.2.

Auto
transporto
trasos,
privažiavimai
prie objektų,
automobilių
stovėjimo
aikštelės

13.1.3.

Dviračių takai

13.1.4.

Pėsčiųjų,
dviračių, žirgų
jodinėjimo
takai

baidarių ir valčių prieplaukos su
atitinkama informacine
infrastruktūra (informacinėmis
rodyklėmis, nurodančiomis apie
lankomus objektus).
Įrengti naujas automobilių
stovėjimo aikšteles prie objektų
Nr. 10 (Penkiolikakamienė
liepa ir lauko estrada), Nr. 11
(Papilės piliakalnis II), Nr. 13
(Raudonskardžio geologinė
atodanga). Esamą privažiavimą
prie pakrantės palikti, jis skirtas
pakrančių priežiūrai, privažiuoti
su specialia technika.
Įrengti dviračių sustojimo vietas
ties esamomis ir planuojamomis
automobilių stovėjimo
aikštelėmis.

1. Įrengti naujus pėsčiųjų takus,
kurie apjungtų esamus takus į
vientisą infrastruktūros tinklą.
2. Įrengti pėsčiųjų/žirgų taką
nuo lankomo objekto Nr.14
(Augustaičių vandens malūnas
ir žirgynas).
3. Įrengti tris naujus
tiltus/lieptus, skirtus
pėstiesiems. Tiltus/lieptus
numatoma įrengti per Ventos
upę ties objektais Nr. 12
(Papilės Jūros periodo
atodanga) ir Nr. 15 (Daubiškių
slėnis su lauko estrada).
Tiltas/lieptas numatomos iki
objekto Nr. 11 (Papilės
piliakalnis II), sudarant
galimybę prieiti prie lankomo
objekto, jį pritaikant turizmui.
4. Takų, tiltų konstrukciniai
sprendimai, jų vieta bei
įrengimo galimybės
sprendžiamos techninių

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Ventos
regioninio parko
direkcija.

Europos Sąjungos
paramos ir savivaldybės
biudžeto lėšos

2008

2020

Įgyvendinta

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Ventos
regioninio parko
direkcija.
1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Ventos
regioninio parko
direkcija.

Kiti šaltiniai

2008

2020

Neįgyvendinta

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

2013

Įrengta nauja automobilių
stovėjimo aikštelė prie
objektų Nr. 10
(Penkiolikakamienė liepa ir
lauko estrada)
Nr. 13 (Raudonskardžio
geologinė atodanga)

2014 m. įrengtas Jurakalnio
geologinis- pažintinis takas
Papilės seniūnijoje

13.1.5.

13.2.

projektų rengimo metu.
Informacinio stendo įrengimas
1. Akmenės
Europos Sąjungos
prie lankomo objekto Nr. 11
rajono
paramos ir valstybės
(Papilės piliakalnis II) ir
savivaldybės
biudžeto lėšos
informacinių rodyklių
administracija.
įrengimas iki objekto Nr. 12
2. Ventos
(Papilės Jūros periodo
regioninio parko
atodanga). Plėtoti vandens
direkcija.
turizmo informacinę
infrastruktūrą prie Ventos upės,
įrengti informacines rodykles
prie lankomų objektų, ties
numatytomis baidarių
įlipimo/išlipimo vietomis.
Kita infrastruktūra (poilsio, žaidimo, apžvalgos aikštelės, laužavietės, palapinių pastatymo vietos,
poilsiavietės, maudyklių, WC, laiptai prie lankomų objektų)
Informacinė
infrastruktūra
(informaciniai
stendai,
rodyklės)

2008

2020

Vykdoma

13.2.1.

Apžvalgos
aikštelės

Apžvalgos aikšteles su
reikiama infrastruktūra įrengti
prie objektų Nr. 11 (Papilės
piliakalnis II) ir Nr. 13
(Raudonskardžio geologinė
atodanga), nuo kurių atsiveria
vaizdinga panorama.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Ventos
regioninio parko
direkcija.

Kiti šaltiniai

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 1
Vykdomos
priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4
Nepradėta vykdyti

13.2.2.

Laužavietės

Įrengti laužavietes penkiose
vietose, prie objektų Nr. 9
(Planuojama lauko akmenų
galerija), Nr. 10
(Penkiolikakamienė liepa ir
lauko estrada), Nr. 13
(Raudonskardžio geologinė
atodanga), Nr.14 (Augustaičių
vandens malūnas ir žirgynas) ir
Nr. 15 (Daubiškių slėnis su
lauko estrada). Ant objekto Nr.
11 (Papilės piliakalnis II)
numatoma įrengti aukuro vietą,
skirtą kūrenti ugnį švenčių
metu.

1. Akmenės
rajono
savivaldybės
administracija.
2. Ventos
regioninio parko
direkcija.

Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos

2008

2020

Vykdoma

Įrengta laužavietė prie
objekto Nr. 9 (Planuojama
lauko akmenų galerija)

2008
2020
Įgyvendinta
2015
Įgyvendino Daubiškių kaimo
Įrengti poilsiavietę prie objekto Ventos regioninio Kiti šaltiniai
Nr. 15 (Daubiškių slėnis su
parko direkcija
bendruomenė
lauko estrada), kuri nustatyta
vadovaujantis Ventos
regioninio parko tvarkymo
planu.
1. Ventos
Savivaldybės biudžeto
2008
2020
Vykdoma
1. Sutvarkyti laiptai prie
13.2.4. Laiptai prie
Sutvarkyti esamus laiptus prie
lėšos
lankomo objekto Nr. 2 (S.
lankomų
lankomų objektų Nr. 7 (Papilės regioninio parko
direkcija.
Daukanto memorialinis
objektų
piliakalnis I), Nr. 2 (S.
2. Papilės
muziejus su Lakštingalų
Daukanto memorialinis
seniūnija.
slėniu).
muziejus su Lakštingalų
2. Įrengti nauji laiptai prie
slėniu), Nr. 13
objekto Nr. 12 (Papilės Jūros
(Raudonskardžio geologinė
periodo atodanga).
atodanga), įrengiant saugias
laiptų pakopas, turėklus. Įrengti
naujus laiptus prie objektų Nr.
11 (Papilės piliakalnis II) ir Nr.
12 (Papilės Jūros periodo
atodanga).
Teigiamos tendencijos: Įrengta prieplauka prie Jurakalnio Jūros geologinės atodangos ir atragio. Įrengtos naujos automobilių stovėjimo aikštelės prie Penkiolikakamienė liepa ir lauko estrada ir
Raudonskardžio geologinės atodangos. Įrengtas Jurakalnio geologinis – pažintinis takas Papilės seniūnijoje. Sutvarkyti laiptai prie S. Daukanto memorialinio muziejaus su Lakštingalų slėniu.
Įrengti nauji laiptai prie Papilės Jūros periodo atodangos. Įrengta laužavietė prie lauko akmenų galerijos.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.
Įgyvendintos
14.
Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis
priemonės: 0
planas
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 5
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 6
14.1.
Naujoji Akmenė
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
14.1.1. L. Petravičiaus Didžiųjų prekybos centrų plėtra Akmenės rajono
Kiti šaltiniai
2008
2020
Nepradėta vykdyti
Nepradėta vykdyti
a. prieigos
šioje zonoje ribojama, paliekant savivaldybės
esamą aptarnavimo lygį.
administracija
Galima tik mažesnių nei 1000
kv. m. bendrojo ploto prekybos
13.2.3.

Poilsiavietės

14.1.2.

Vietos
naujiems
didiesiems
prekybos
centrams
statyti

14.2.

Akmenė

14.2.1.

K. Kasakausko
g.

14.2.2.

Vietos
naujiems
didiesiems
prekybos
centrams
statyti

centrų plėtra, pagal parengtus
techninius projektus.
1. 4 vietos naujiems didiesiems
prekybos centrams statyti: 1.1.
Respublikos g. prie turgavietės
(5000 kv. m.); 1.2. Vytauto g.
Ramučių g. (1500 kv. m.). 1.3.
V. Kudirkos g. 18 (1800 kv.
m.); 1.4. V. Kudirkos g. prie
degalinės ir autobusų stoties
(3500 kv. m.) pagal parengtus
techninius projektus, gavus
statybą leidžiančius
dokumentus.
2. Taip pat teritorijoje gali
atsirasti ir mažesnių prekybos
centrų, nepatenkančių į
didžiųjų prekybos įmonių
kategoriją. pagal parengtus
techninius projektus, gavus
statybą leidžiančius
dokumentus.

Didžiųjų prekybos centrų plėtra
šioje zonoje apribojama
paliekant esamą aptarnavimo
lygį. Galima tik mažesnių nei
1000 kv. m. bendrojo ploto
prekybos centrų plėtra, pagal
parengtus techninius projektus
ir gavus statybą leidžiančius
dokumentus.
1. 3 vietos naujiems didesniems
rekybos centrams statyti: 1.1.
Prie kelio Naujoji Akmenė Akmenė - Venta (3500 kv. m.);
1.2. K. Kasakausko g. (1500
kv. m.); 1.3. K. Kasakausko g.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Nepradėta vykdyti

pabaigoje prie kelio Naujoji
Akmenė - Akmenė - Venta
(3500 kv. m.), pagal parengtus
techninius projektus ir gautus
statybą leidžiančius
dokumentus.
2. Taip pat teritorijoje gali
atsirasti ir mažesnių prekybos
centrų, nepatenkančių į
didžiųjų prekybos įmonių
kategoriją, pagal parengtus
techninius projektus ir gautus
statybą leidžiančius
dokumentus.
14.3.

Venta

14.3.1.

Žemaičių g.
aplink
seniūnijos ir
kultūros centro
- bibliotekos
pastatus

14.3.2.

Vietos
naujiems
didiesiems
prekybos
centrams
statyti

Didžiųjų prekybos centrų plėtra
šioje zonoje apribota paliekant
esamą aptarnavimo lygį.
Galima tik mažesnių nei 1000
kv. m. bendrojo ploto prekybos
centrų plėtra, pagal parengtus
techninius projektus ir gautus
statybą leidžiančius
dokumentus.
1. 4 vietos Žemaičių g.
naujiems didiesiems prekybos
centrams statyti, pagal
parengtus techninius projektus
ir gautus statybą leidžiančius
dokumentus.
2. Taip pat teritorijoje gali
atsirasti ir mažesnių prekybos
centrų, nepatenkančių į
didžiųjų prekybos įmonių
kategoriją, pagal parengtus
techninius projektus ir gautus
statybą leidžiančius
dokumentus.

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
Nepradėta vykdyti

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

Kiti šaltiniai

2008

2020

Vykdoma

2016-07-11 išduotas statybą
leidžiantis dokumentas Nr.
LNS-62-160711-00010

Teigiamos tendencijos: Rengiant prekybos centrų statybos projektus vadovaujamasi specialiojo plano sprendiniais ir įgyvendinamas jų turinys.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.
Įgyvendintos
15.
Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas
priemonės: 1
Vykdomos
priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
15.1.
Specialiojo plano sprendiniai
Įgyvendintos
priemonės:
Vykdomos
priemonės:
Nepradėtos vykdyti
priemonės:
Neįgyvendintos
priemonės:
Iš viso:
15.1.1. Vandentiekio ir Parengtas techninis projektas
1. Akmenės
1. Europos Sąjungos
2008
2020
Įgyvendinta
nuotekų tinklų
rajono
paramos lėšos
plėtra
savivaldybės
2. Valstybės biudžeto
administracija.
lėšos
2. UAB
3.Savivaldybės biudžeto
„Akmenės
lėšos
vandenys“.
4.Europos Sąjungos
paramos ir valstybės
biudžeto lėšos
5.Europos Sąjungos
paramos ir savivaldybės
biudžeto lėšos
6.Europos Sąjungos
paramos, valstybės ir
savivaldybės biudžeto
lėšos
7. Kiti šaltiniai
(tinkamą palikti)
Teigiamos tendencijos: Parengtas Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.
Įgyvendintos
16.
Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos informacinės
priemonės: 0
sistemos išdėstymo specialusis planas
Vykdomos
priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0

2014-10-14 išduotas rašytinis
pritarimas statinio projektui.

16.1.

Kultūros paveldo objektų tvarkymo sprendinių apibendrinimai

16.1.1.

Sprendinių
įgyvendinimui
užtikrinti
reikalingi
parengti
(atnaujinti)
planavimo
dokumentai ir
(ar) projektai

16.2.

16.2.1.

1. Paveldo objektų
Akmenės rajono
koncentracijos arealams
savivaldybės
priskirtų vietovių ir paveldo
administracija
objektų jose pritaikymo
intensyviam lankymui ir
kultūriniam pažintiniam
turizmui galimybių studijos.
2. Architektūrinio paveldo
kompleksams priskirtų
vietovių ir paveldo objektų
jose pritaikymo intensyviam
sezoniniam lankymui ir
kultūriniam pažintiniam
turizmui galimybių studijos.
3. Specializuoto paveldo
objektų vietovėms priskirtų
paveldo objektų ir jų
kompleksų pritaikymo
periodiniam lankymui ir
pažinimui galimybių studijos.
Viešosios reklamos įrenginių išdėstymo sprendinių apibendrinimai

Kiti šaltiniai

Sprendinių
įgyvendinimui
užtikrinti
reikalingi
parengti

Kiti šaltiniai

1. Pagrindinių Akmenės
rajono savivaldybės
gyvenamųjų vietovių
(Naujosios Akmenės,
Akmenės, ir Ventos miestų,

Akmenės rajono
savivaldybės
administracija

2008

2008

2020

Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Vykdoma

2020

Įgyvendintos
priemonės: 0
Vykdomos
priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
Vykdoma

2014 m. parengta Akmenės
rajono savivaldybės turizmo,
sporto ir laisvalaikio
sektorinė studija.

Vykdoma

(atnaujinti)
dokumentai ir
(ar) projektai

Papilės ir Kruopių miestelių)
viešosios informacijos
įrenginių (iškabų, stendų ir
pan.) vieningo dizaino
projektai.
2. Viešosios informacijos
punktų (turizmo, kultūros
paveldo, saugomų teritorijų)
bei jų priklausinių vieningo
dizaino projektai.
3. Savivaldybės teritorijoje
esančių riboženklių (valstybės
sienos, savivaldybės teritorijos
ribos ant krašto ir rajoninių
kelių, pagrindinių gyvenamųjų
vietovių ribų) vieningo dizaino
projektai.
4. Didelių ir labai didelių
gabaritų reklamos stendų ir
lauko ekranų projektai.
5. Laikinosios komercinės
reklamos masinių kultūrinių ir
sporto renginių metu įrengimo
taisyklės.
6. Išorinės vaizdinės reklamos
įrenginių sklaidos Akmenės
rajono savivaldybėje stebėsena
ir registro sudarymas.
Teigiamos tendencijos: Parengta Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija.
Neigiamos tendencijos: neigiamų tendencijų nenustatyta.

II. Išvados: 2013 – 2016 m. bendrojo plano įgyvendinimas.

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

III. Prognozės

Akmenės rajono bendrojo plano sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu
tempu, bendrojo plano sprendiniai iš esmės vykdomi.

Ateityje kaupti ir analizuoti informaciją apie Akmenės rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą.
Stebėti ir analizuoti Akmenės rajono teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui.
Periodiškai rengti Akmenės rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.

Akmenės rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena sudaro sąlygas vykdyti teritorijų
planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Atlikus bendrojo plano sprendinių keitimą, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, patikslinus reglamentavimą, integravus žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, būtų palengvintas ir supaprastintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
naudojimas, išspręstos kolizijos ir neatitikimai.
IV. Siūlymai
Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Akmenės rajono Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai įvertinti situaciją. Šiame Bendrojo plano
stebėsenos dokumente pateikiamas sprendinių aktualumo, įgyvendinimo eigos bei pokyčių rajono struktūroje Bendrojo plano galiojimo metu
vertinimas, kuris gali teigiamai įtakoti priemonių plano įgyvendinimą.


Rengiant Akmenės rajono savivaldybės plėtros planus, tikslinga Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo
priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.
Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus, tačiau
planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

Keičiant Akmenės rajono teritorijos bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių
įgyvendinimo programą.
Dėl bendrojo plano keitimo:
2008 m. birželio 27 d. patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas planuojamu laikotarpiu (2008-2020 metais)
atlieka svarbų vaidmenį planuojant ir valdant investicijas. Pasikeitus esamai situacijai, plėtros tendencijoms ir teisiniam teritorijų planavimo
reguliavimui šiuo metu galiojantis Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir jo sudėtinės dalys nepilnai atitinka dabarties poreikius ir
yra keistinas:

Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti
naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus;

Patikslinti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių
vėjo jėgainių statybos teritorijas;

Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio
karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;

Numatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba
pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą;

Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos
reikalingomis visuomenės poreikiams;

Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

Peržiūrėti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas didžiųjų prekybos centrų teritorijas, patikslinti ir (ar)
numatyti naujas teritorijas prekybos centrų statybai;

Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, Savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo
teritorijoje sąlygų ir galimybių;

Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

Atsižvelgti į valstybės lygmens Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą ir perkelti jo sprendinius. Remiantis Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano pagrindinėmis nuostatomis, keičiant ar koreguojant Akmenės rajono savivaldybės bendrąjį planą, būtina nustatyti

kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Akmenės rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus.
Keičiamame ar koreguojamame Akmenės rajono savivaldybės bendrajame plane reikia numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis,
siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio
kompleksų išsaugojimą.

Nustatyti tūrinę/erdvinę rajono vystymo koncepciją.

Nustatyti rajono teritorijos funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus, įvertinus rajono gamtinį karkasą ir nustačius
kraštovaizdžio tvarkymo priemones.

Siekiant nustatyti aiškias sąlygas investicijoms, reikia papildyti Akmenės rajono bendrojo plano sprendinius, išskiriant prioritetines
plėtros teritorijas.

Atsižvelgiant į rajono ir atskirų urbanizuotų gyvenamųjų vietovių gyventojų skaičiaus mažėjimą bei šiuolaikines judumo skatinimo
tendencijas, teikiamą prioritetą bemotoriam transportui, viešajam transportui ir skirtingų transporto rūšių integravimui, reikia peržiūrėti Akmenės
rajono bendrojo plano susisiekimo sistemos dalies sprendinius ir juos įvertinti.

Kiti siūlymai:


Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio
karkaso vystymo pagrindu. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam
karkasui vystyti, pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramogines ir sportinės rekreacijos objektų ir kt.
vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės
infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas).

Siekiant Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėseną atlikti kokybiškiau ir tikslingiau, reikalinga formuoti bendrojo
plano sprendinius konkretesnius ir labiau apibrėžtus, išlaikant dokumento sprendinių daugiafunkciškumą.

Nusprendus atlikti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir (ar) jo dalių keitimą, informuoti visuomenę, kad būtų
pakankamai laiko gauti motyvuotus siūlymus bendrojo plano sprendinių keitimui.

