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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. A-403(E)
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 punktu, Akmenės rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Akmenės rajono ir
Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“,
t v i r t i n u Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
programą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 17 d.
įsakymu Nr. A-403(E)
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
programa (toliau – Programa) – tai planavimo organizatoriaus – Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus – tvirtinamas dokumentas, kuriame nustatomi Akmenės rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Akmenės rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-163, sprendinių įgyvendinimo būdai,
sudarant galimybę vykdyti sprendinių įgyvendinimo stebėseną, daryti išvadas ir teikti pasiūlymus.
2. Programa rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008–2020 metų
laikotarpiui. 2014 m. pasikeitus teisinei bazei, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo 14 straipsnio 4 punkto nuostatas vietovės lygmens bendrieji planai galioja tol, kol
parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai.
Pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21, 15.1 ir 15.2 papunkčius, Programą sudaro Akmenės rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programos priemonių planas (1 priedas),
Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių
sąrašas (2 priedas).
3. Programoje numatoma apibendrinanti priemonė tiems Bendrojo plano sprendiniams,
kurie variacijose kartojasi keliose Bendrojo plano dalyse, tą priemonę numatant dalyje, kurios
sprendinys yra esminis.
4. Programoje nenumatytos priemonės sprendiniams, kurie:
4.1. yra kvestionuotini sprendiniai;
4.2. vykdomi kaip bendrosios nuostatos ar kaip privalomieji pagal teisės aktus.
5. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (toliau –
Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano temas. Bendrąjį planą sudaro
šios struktūrinės dalys:
5.1. 1. Socialinė-ekonominė aplinka;
5.2. 2. Nekilnojamasis kultūros paveldas;
5.3. 3. Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai;
5.4. 4. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis
planas;
5.5. 5. Akmenės rajono šilumos tinklų specialusis planas;
5.6. 6. Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas;
5.7. 7. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas;
5.8. 8. Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų
fasadų atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių specialusis planas;
5.9. 9. Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros
specialusis planas;
5.10. 10. Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas;
5.11. 11. Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas;

5.12. 12. Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas;
5.13. 13. Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės rajono
savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo specialusis planas;
5.14. 14. Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje
specialusis planas;
5.15. 15. Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas;
5.16. 16. Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos
informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas.
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Programos tikslas – nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones,
laukiamus rezultatus, atsakingus vykdytojus, finansavimo šaltinius, priemonių įgyvendinimo
terminus, rezultatus, neįgyvendinimo priežastis, stebimų rodiklių sąrašą, sudarant galimybę
sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius aplinkos pokyčius Savivaldybės teritorijoje.
7. Programos uždaviniai:
7.1. nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus pagal Bendrojo plano
temas, siekiant darnaus ir tolygaus miesto teritorijos vystymosi;
7.2. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones suderinti su Akmenės rajono
savivaldybės strateginio planavimo dokumentais ir numatyti Savivaldybės investicijų panaudojimo
galimybes ir terminus, reikalingų investicijų potencialius šaltinius, atsakingus vykdytojus;
7.3. sudaryti sisteminį pagrindą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitoms rengti, pateikti duomenis ir rodiklius Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje
sistemoje (TPSIS);
7.4. sudaryti sisteminį pagrindą Savivaldybės teritorijos raidos tendencijų analizei ir
ekspertiniam vertinimui pagal Programos priemonių įvykdymo rezultatus bei pasiūlymams dėl
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ir Priemonių plano tobulinimo teikti.
III SKYRIUS
PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMAS
8. Programos priemonių vykdymo rezultatai vertinami pagal:
8.1. atliktų veiksmų seką ir kiekį;
8.2. vykdymo terminus;
8.3. atitikimą kintantiems teisės aktams, patvirtinamiems aukštesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentams ir jų sprendinių įgyvendinimo programoms ar kitoms Savivaldybės,
regiono, valstybės lygmens programoms, koncepcijoms ar pan.;
8.4. aktualumą, atitikimą laikmečiui, kintantiems visuomenės poreikiams;
8.5. nevykdymo priežastis ar iškylančių, vykdant priemonę, problemų mastą ir galimybes jas
įveikti;
8.6. atsakingų vykdytojų galimybes, kompetenciją ir jų parinkimo tikslingumą.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Programa skelbiama Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir TPSIS, kur
pateikiama visa informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną, skelbiamos
parengtos ataskaitos ir informacija apie Bendrojo plano keitimą, renkami visuomenės pasiūlymai.
10. Pagal patvirtintą Programą rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta
tvarka.
___________________

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo programos
1 priedas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANAS
Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.

Socialinė-ekonominė aplinka

1.1.
1.1.1.

Švietimo ir mokslo infrastruktūros sprendiniai
Profesinė
Statybos ir transporto profesinės
mokykla
mokyklos įsteigimas Naujojoje
Akmenėje.
Akmenės
Įsteigtas Akmenės karjeros
karjeros
planavimo centras, kurio uždaviniai planavimo
bendradarbiauti su ugdymo
centras
įstaigomis, darbo birža, koordinuoti
profesinio informavimo taškų (PIT)
veiklą, organizuoti profesinį
orientavimą, informavimą ir
konsultavimą, kaupti duomenis apie
darbdavių poreikius ir mokymo
įstaigų galimybes.

1.1.2.

Laukiamų rezultatų aprašymas

Įgyvendinimo
pradžia

Įgyvendinimo
pabaiga

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.

2008

2020

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.

2008

2020

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo
šaltinis

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.

1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

2008

2020

1.1.4.

Akmenės rajono
Akmenės
gimnazija

2020

Akmenės rajono
Ventos
gimnazija

1.Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

1.1.5.

1. Mokyklos pastatų renovacija.
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 mokyklų renovacija.
3. Nupirkta daugiau mokyklinių
autobusų.

2008

2020

Statusas

Įgyvendinimo
data

Rezultato
aprašymas

1.1.6.

Akmenės rajono
Kruopių
pagrindinė
mokykla

1.1.7.

Papilės Simono
Daukanto
gimnazija

1.1.8.

Akmenės
gimnazijos
Kivylių skyrius

1.1.9.

Naujosios
Akmenės
Saulėtekio
progimnazijos
Sablauskių
ugdymo skyrius
Naujosios
Akmenės vaikų
lopšelis-darželis
,,Atžalynas“

1.1.10.

1.1.11.

1.2.
1.2.1.

1. Mokyklos pastatų renovacija.
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 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.

1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

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

1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
1. Statybos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

2008

2020

1. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
2. Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
5. Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.

2008

2020

1. Mokyklos darželio pastatų
renovacija.
2. Mokyklos darželio mokyklos
žaidimų aikštelių prie mokyklų
renovacija.
Kultūros infrastruktūros sprendiniai
Naujosios
1. Kompiuterinės technikos ir
Akmenės
pagrindinių priemonių atnaujinimas.
kultūros rūmai
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
Naujosios
Akmenės
lopšelis-darželis
,,Buratinas“

1.2.2.

Ventos kultūros
namai

1.2.3.

Papilės kultūros
namai

1.2.4.

Akmenės
kultūros namai

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
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. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
2. Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
2. Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
2. Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1.2.5.

Kruopių
kultūros namai

1.2.6

Alkiškių
kultūros namai

1.2.7.

Akmenės rajono
savivaldybės
viešoji
biblioteka

1.2.8.

Akmenės miesto
biblioteka-

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. 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

1. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
2. Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
2. Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji

2008

2020

filialas

1.2.9.

Eglesių kaimo
bibliotekafilialas

1.2.10.

Ventos miesto
bibliotekafilialas

1.2.11.

Agluonų kaimo
bibliotekafilialas

1.2.12.

Kalniškių kaimo
bibliotekafilialas

1.2.13.

Jučių kaimo
bibliotekafilialas

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. 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. 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).

biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius..
1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius..

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius..

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.

2008

2020

1.2.14.

Kairiškių kaimo
bibliotekafilialas

1.2.15.

Kivylių kaimo
bibliotekafilialas

1.2.16.

Kruopių kaimo
bibliotekafilialas

1.2.17.

Papilės
miestelio Kazio
Narščiaus
bibliotekafilialas

1.2.18.

Sablauskių
kaimo
bibliotekafilialas

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. 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. 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.

2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius..
1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius..

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Akmenės rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
2. Švietimo, kultūros ir

2008

2020

1.2.19.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

3. Apšvietimo sistemos ir
sporto skyrius.
inventoriaus atnaujinimas.
3. Statybos skyrius.
5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 4. Strateginio planavimo
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
ir investicijų skyrius.
kartoteką.
Vegerių kaimo
1. Viešosios bibliotekos filialų
1. Akmenės rajono
bibliotekapatalpų rekonstrukcija (einamieji
savivaldybės viešoji
filialas
remontai).
biblioteka.
2. LIBIS programos įdiegimas.
2. Švietimo, kultūros ir
3. Apšvietimo sistemos ir
sporto skyrius.
inventoriaus atnaujinimas.
3. Statybos skyrius.
5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 4. Strateginio planavimo
6. Plėsti bei atnaujinti bibliotekų
ir investicijų skyrius.
kartoteką.
Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros vystymo sprendiniai
VšĮ Naujosios
1. Gydytojų kvalifikacijos kėlimas.
1. Savivaldybės
Akmenės
Naujų gydytojų išugdymas ir
gydytojas.
ligoninė
pritraukimas.
2. Viešoji įstaiga
2. Gydytojų išlaikymo rajono
Naujosios Akmenės
gydymo įstaigose programos
ligoninė.
sukūrimas.
3. Statybos skyrius.
3. Vystyti palaikomojo gydymo ir
4. Strateginio planavimo
slaugos skyrius.
ir investicijų skyrius.
4. Pastatų ir medicininės įrangos
atnaujinimas.
5. Akmenės rajono visuomenės
sveikatos programų sukūrimas. 6.
Medicininių atliekų likvidavimo
įrangos atnaujinimas.
VšĮ Akmenės
1. Pirminės sveikatos priežiūros
1. Savivaldybės
rajono pirminės decentralizavimas ir šeimos gydytojo gydytojas.
sveikatos
institucijos formavimas.
2. VšĮ Akmenės rajono
priežiūros
2. Gydytojų kvalifikacijos kėlimas.
pirminės sveikatos
centras; UAB
Naujų gydytojų išugdymas ir
priežiūros centras.
Antano
pritraukimas.
3. UAB „Antano
Lizdenio
3. Pastatų ir medicininės įrangos
Lizdenio sveikatos
sveikatos
atnaujinimas.
centras“
centras.
4. Bendrosios praktikos kabinetų
4. Savivaldybės
steigimas.
administracijos Statybos
5. Psichologinės pagalbos kabinetų
skyrius.
įsteigimas.
5. Savivaldybės
6. Medicininių atliekų likvidavimo
administracijos
įrangos atnaujinimas.
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius.

2008

2020

2008

2020

2008

2020

1.3.3.

VšĮ Ventos
ambulatorija;
VšĮ Kruopių
ambulatorija;
VšĮ Papilės
ambulatorija

1.3.4.

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

1.4.
1.4.1.

Socialinių paslaugų infrastruktūros sprendiniai
Nakvynės namai Įsteigti nakvynės namus bei motinos
bei motinos ir
ir vaiko globos centrą Naujojoje
vaiko globos
Akmenėje. Esant poreikiui tokie
centrai
centrai galėtų atsirasti ir kituose
didesniuose rajono miestuose.

1.4.2.

Įvairių, tikslinių Nedarbo ir skurdo mažinimo
-socialinių
programų parengimas
programų
parengimas
Verslo ir pramonės vystymo sprendiniai
Naujosios
Įkurti Naujosios Akmenės miesto
Akmenės miesto pietinėje dalyje pramoninę zoną.
investicinio
patrauklumo
didinimas
Smulkaus ir
Naujojoje Akmenėje įkurti (arba
vidutinio verslo stiprinti esamą VšĮ Turizmo ir verslo
informavimo ir
informacijos centrą) smulkaus ir
konsultavimo
vidutinio verslo plėtros agentūrą
stiprinimas
Mažmeninės
Parengti mažmeninės prekybos
prekybos tinklo
plėtros ir optimizavimo programą

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

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. 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. Savivaldybės
gydytojas.
2. Viešosios įstaigos:
Ventos ambulatorija,
Kruopių ambulatorija,
Papilės ambulatorija.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Savivaldybės
gydytojas.
2. Viešosios įstaigos:
Akmenės rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centras;
Kruopių ambulatorija,
Papilės ambulatorija.
3. Statybos skyrius.
4. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Socialinės paramos
skyrius.
2. Statybos skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
4. Akmenės rajono
paramos šeimai centras.
1. Socialinės paramos
skyrius.
2. Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius.

2008

2020

2008

2020

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

2008

2020

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

2008

2020

1. Vietinio ūkio ir turto

2008

2020

valdymo skyrius.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

derinimas prie
gyventojų
gyvenamųjų
vietų išdėstymo
Turizmo plėtros sprendiniai
Kamanų
Vystyti gamtinį pažintinį turizmą,
valstybinis
įrengiant pažintinius takus bei kitą
gamtinis
reikalingą infrastruktūrą.
rezervatas
Ventos
Plėtoti tokias turizmo sritis kaip
regioninis
vandens turizmas, kaimo turizmas,
parkas
gamtinį pažintinį turizmą, žvejybą ir
pan.
Ventos upė
Išnaudoti turizmo plėtrai. Vystyti
vandens turizmo maršrutą Ventos
upe.
Kamanų ežeras
Galima mokslinė - tiriamoji arba
gamtinė - pažintinė veiklos.

2. Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.
Kamanų valstybinio
gamtinio rezervato
direkcija

2008

2020

Ventos regioninio parko
direkcija

2008

2020

Ventos regioninio parko
direkcija

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

Kamanų valstybinio
gamtinio rezervato
direkcija

2.

Nekilnojamasis kultūros paveldas

2.1.
2.1.1.

Pavienių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymo kryptys ir naudojimo prioritetai
Dvarų paveldas
Dvarų sodybos ir jų fragmentai turi
Teritorijų planavimo,
būti tvarkomi, numatant tam
architektūros ir
reikalingas lėšas.
paveldosaugos skyrius
Akmenės rajono 1. Inicijuoti Akmenės miesto, Papilės Teritorijų planavimo,
gyvenamųjų
miestelio istorinių centrų,
architektūros ir
vietovių
išsiskiriančių urbanistine kultūrine
paveldosaugos skyrius.
istorinių centrų
verte ir išlaikiusių autentiškumą,
įtraukimas į
įtraukimą į Kultūros vertybių registrą.
Kultūros
2. Papilės aikštė tvarkytina kaip
vertybių registrą viešoji erdvė pasižyminti išskirtine
kultūrine verte.
Neveikiančios
Visos neveikiančios kapinės
Teritorijų planavimo,
kapinės
tvarkomos pagal kapinių tvarkymo
architektūros ir
taisykles. Jų teritorijoms nustatoma
paveldosaugos skyrius
pagrindinė tikslinė konservacinė
žemės naudojimo paskirtis .

2.1.2.

2.1.3.

3.

Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai

3.1.
3.1.1.

Vandentieka ir vandenvala
Teritorijos,
Akmenės II kaimo, Barvydžių,
kuriose
Biliūniškės, Dabikinėlės, Elgesių,
numatoma
Gaudžiočių,
įrengti naujas
Jautmalkių, Jučių, Kairiškių
ir/ar
(gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų
rekonstruoti
šalinimo sistemų

UAB "Akmenės
vandenys"

senas
vandentvarkos
ūkio sistemas

3.1.2.

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

3.1.3.

Teritorijos,
kuriose
numatomas
naujų nuotekų
šalinimo
sistemos
įrengimas ar
senųjų
rekonstravimas
Teritorijos,
kuriose

3.1.4.

tinklų plėtimui), Karniškės,
Klykuolių, 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), 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),

UAB "Akmenės
vandenys"

2008

2020

UAB "Akmenės
vandenys"

2008

2020

UAB "Akmenės
vandenys"

2008

2020

numatomas
vandentvarkos
sistemų
renovavimas

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.2.

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
sprendiniai
Atliekų tvarkymas

3.2.1.

Atliekų
surinkimo
sistema

3.2.2.

Antrinių žaliavų

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"

2008

2020

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

UAB "Akmenės
vandenys"

2008

2020

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"

2008

2020

Statybos skyrius

2008

2020

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

1. Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius
2. Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras.

2008

2020

1. Vietinio ūkio ir turto

2008

2020

(popieriaus,
plastiko ir
stiklo)
surinkimo
sistema

3.2.3.

Stambiagabariči
ų, EEĮ, statybos
ir griovimo bei
pavojingų
atliekų
tvarkymo
sistema

3.2.4.

Apleistų statinių
griovimas

3.2.5.

Nuotekų valymo
dumblo
surinkimo ir
saugojimo
aikštelės

3.2.6.

Užterštų
teritorijų

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. Akmenėje,
Ventoje, Kruopiuose 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.
Įvertinti apleistų statinių griovimo
poreikius apskrityje ir nustatyti
statybos ir griovimo
atliekų panaudojimo būdus
Esant poreikiui pastatyti reikiamą
kiekį naujų nuotekų valymo dumblo
surinkimo ir saugojimo aikštelių, iš
anksto rezervuojant teritoriją jų
įrengimui. Tikslus naujų nuotekų
dumblo aikštelių skaičius, jų vieta bei
dydis priklausys nuo pasirinkto
dumblo tvarkymo būdo bei
centralizacijos lygio.
Atlikti iki šiol neinventorizuotų
užterštų teritorijų aplinkos rizikos

valdymo skyrius.
2. UAB "Naujosios
Akmenės
komunalininkas".
3. . Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo centras.

1. Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius
2. UAB "Naujosios
Akmenės
komunalininkas".
3. Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras.

2008

2020

Statybos skyrius

2008

2020

1. Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius.
2. UAB „Akmenės
vandenys“.

2008

2020

Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

2008

2020

aplinkos rizikos
vertinimas

vertinimą (ARV) ir reikalui esant
parengti šių teritorijų sutvarkymo
projektus bei įrengti monitoringo
sistemas.
Visi sąvartynai, esantys Akmenės
rajone turi būti uždaryti. Juos
privaloma rekultivuoti.
Organizuoti atliekų surinkimą ir
išvežimą iš miestų ir gyvenviečių
viešųjų zonų (parkai, viešojo
transporto stotelės, gatvės ir kt.). Turi
būti užtikrintas periodiškas surinktų
atliekų bei antrinių
žaliavų išvežimas į APP ar atliekų
perkrovimo stotis.

3.2.7.

Sąvartynai

3.2.8.

Atliekų
surinkimas ir
išvežimas iš
miestų ir
gyvenviečių
viešųjų zonų

4.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo
specialusis planas

4.1.
4.1.1.

Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių kategorijos
Kelių
1. Parengti vietinės reikšmės kelių
asfaltavimas
rekonstrukcijos techniniai projektai.
2. Išasfaltuoti vietinės reikšmės
keliai.
Naujosios Akmenės aplinkkelio įrengimas
Naujosios
1. Parengtas detalusis planas, skirtas
Akmenės miesto sklypo aplinkkeliui suformuoti.
susisiekimo
2. Planuojamo kelio įrengimo metu
sistemos plėtra
esamų inžinerinių tinklų iškėlimas ir
– tiesioginio
naujų įrengimas. Techninio projekto
susisiekimo tarp parengimas.
pramoninės
teritorijos bei
pasienio zonos
suformavimas
Kelias tarp Ventos miesto ir Purvių kaimo
Kelias tarp
1. Pratęstas vietinės reikšmės kelias
Ventos miesto ir V20 Ventos mieste iki vietinės
Purvių kaimo
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

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

2008

2020

1. Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius.
2. UAB "Naujosios
Akmenės
komunalininkas"

2008

2020

1. Statybos skyrius.
2. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

1. Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.
2. Statybos skyrius

2008

2020

Statybos skyrius

2008

2020

4.4.
4.4.1.

4.5.
4.5.1.

atkarpai (420 m) nuo sankirtos su
planuojamu keliu iki sankirtos su
vietinės reikšmės keliu V01 suteiktas
viešo kelio statusas.
Privažiavimo prie Rudikių ąžuolo įrengimas
Privažiavimo
1. Pratęstas vietinės reikšmės kelias
prie Rudikių
P48 ir jo gale įrengta automobilių
ąžuolo
parkavimo aikštelė.
įrengimas
2. Suformuoti sklypą keliui ir
automobilių parkavimo aikštelei.
Teritorijų rezervavimas
Teritorijų
1. Rezervuoti 20 m pločio juostą
rezervavimas
aplinkkelio įrengimui per laisvą
valstybinę žemę ir suformuotus
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.

1. Statybos skyrius
2. Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

2008

2020

5.

Akmenės rajono šiluminių tinklų specialusis planas

5.1.
5.1.1.

Išimtys
Savivaldybei
nuosavybės
teise
priklausantys
pastatai

Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantys pastatai, kurie šiuo
metu yra prijungti prie centralizuoto
šilumos tiekimo sistemos, gali būti
atjungti Akmenės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu.
Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantys pastatai, Akmenės
rajono savivaldybės tarybos

Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyrius

sprendimu, gali būti aprūpinami
šiluma iš vietinės katilinės,
nepriklausomai nuo to, į kurią
aprūpinimo šiluma zoną jie patenka.

6.

Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis
planas

6.1.
6.1.1.

Vėjo jėgainių parkų teritorijos
A-1 ir A-2
1. Zonos viduje yra gruntiniai
Zonos
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.
A-3 Zona
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.
A-4 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.
3. Pietinėje dalyje zona ribojasi su

6.1.2.

6.1.3.

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

6.1.4.

A-5 Zona

6.1.5.

B-1 Zona

6.1.6.

B-2 Zona

6.1.7.

B-3 Zona

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 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

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

6.1.8.

C-1 Zona

6.1.9.

C-2 Zona

6.1.10.

C-3 Zona

6.1.11.

C-4 Zona

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 įvertinta šių
elektros perdavimo linijų apsaugos
zonos.
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. 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
1. Zonos viduje yra 10 KV orinės
elektros linijos ir gruntiniai vietinės

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir

2008

2020

6.2.
6.2.1.

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 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
Inžineriniai
1. Vietos transformatorinėms
įrenginiai
pastotėms parenkamos detaliaisiais
palaikantys vėjo planais.
jėgainių parko
2. Rengiant detaliuosius planus
funkcionavimą
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.

paveldosaugos skyrius

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

7.

Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas

7.1.
7.1.1.

Viešojo vandens tiekimo teritorijos (VVT)
Naujai
VVT teritorijoje naujai įsikuriantys
įsikuriantys
gyventojai ar ūkio subjektai turi

UAB "Akmenės
vandenys"

2008

2020

2008

2020

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.
Į VVT
Į VVT teritorijas patenkantys
UAB "Akmenės
teritorijas
gyventojai ar ūkio subjektai, kurie
vandenys"
patenkantys
nebuvo šių paslaugų gavėjai
gyventojai ar
skatinami prisijungti prie viešojo
ūkio subjektai
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemos. Ypatingas dėmesys
skiriamas prisijungimams prie
nuotekų tinklų.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemų plėtra
Didžiosios
2010-2020 m. įgyvendinami Ventos- 1. UAB "Akmenės
gyvenvietės
Lielupės investicinio projekto II ir III vandenys".
(Naujoji
etapo darbai bei savalaikiai
2. Strateginio planavimo
Akmenė,
renovacijos darbai.
ir investicijų skyrius.
Akmenė, Venta,
Papilė,
Kruopiai,
Kivyliai,
Alkiškiai,
Daubiškiai,
Kairiškiai,
Ramučiai ir
Sablauskai)
Mažosios
Plečiamos ir naujai įrengiamos
1. UAB "Akmenės
gyvenvietės
vandentvarkos sistemos: Jautmalkių,
vandenys".
(2013-2015)
Jučių, Klyšių, Mergeluičių,
2. Strateginio planavimo
Pakalniškių, Šaltiškių, Urbonaičių,
ir investicijų skyrius.
Tilžės, Vegerių (Papilės seniūnija),
viliošių gyvenvietėse.
Mažosios
Plečiamos ir naujai įrengiamos
1. UAB "Akmenės
gyvenvietės
vandentvarkos sistemos: Draginių,
vandenys".
(2016-2020)
Purvių, Rudausių, Stipirkių
2. Strateginio planavimo
gyvenvietėse. Taip pat esant
ir investicijų skyrius.
papildomam finansavimui
centralizuotos sistemos turi būti
įrengiamos šiose decentralizuotai
gyventojai ar
ūkio subjektai

7.1.2.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

aptarnaujamose gyvenvietėse
Kanteikių, Kepurlaukių, Kinkių I,
Meškių, Pašakarnių, Saunorių I,
Vienrankių gyvenvietėse.
Šiose teritorijose viešasis vandens
tiekėjas savo paslaugas tiekia
decentralizuotu būdu. Vanduo
pristatomas autocisternomis ar
gyventojams įrengiami vietiniai
gręžiniai. Nuotekos surenkamos
nuotekų kaupimo rezervuaruose, o jų
šalinimui bei rezervuarų priežiūra
rūpinasi viešasis vandens tiekėjas.

7.2.4.

Decentralizuotų
sistemų viešojo
vandens tiekimo
teritorijos

8.

Akmenės rajono miestų ir miestelių renovuojamų daugiabučių gyvenamųjų
namų fasadų atskiromis grupėmis, kvartalais spalvinių sprendinių specialusis
planas

8.1.
8.1.1.

Naujosios Akmenės miesto sprendiniai
Sprendinių
Išduoti statybą leidžiantys
įgyvendinimas
dokumentai pagal parengtus
techniniais
daugiabučių gyvenamųjų namų
projektais
atnaujinimo (modernizavimo)
techninius projektus.
Akmenės miesto sprendiniai
Sprendinių
Išduoti statybą leidžiantys
įgyvendinimas
dokumentai pagal parengtus
techniniais
daugiabučių gyvenamųjų namų
projektais
atnaujinimo (modernizavimo)
techninius projektus.
Ventos miesto sprendiniai
Sprendinių
Išduoti statybą leidžiantys dokumentai
įgyvendinimas
pagal parengtus daugiabučių
pagal
gyvenamųjų namų atnaujinimo
techninius
(modernizavimo) techninius
projektus
projektus.

8.2.
8.2.1.

8.3.
8.3.1.

UAB "Akmenės
vandenys"

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

2008

2020

9.

Akmenės rajono savivaldybės pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtros
specialusis planas

9.1.
9.1.1.

Sprendinių įgyvendinimo priemonės
Valstybinės
Parengtos valstybinės žemės
žemės
rezervavimo ir žemės paėmimo
rezervavimas ir
visuomenės poreikiams procedūros
žemės
atitinkančios teritorijų planavimo
paėmimas
dokumentus, kuriais būtų suformuoti
visuomenės
žemės sklypai dviračių takų
poreikiams
įrengimui už valstybinės reikšmės
kelių ir vietinių kelių žemės juostų

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

9.1.2.

9.1.3.

Valstybinės
žemės
rezervavimo
procedūros
atitinkančios
teritorijų
planavimo
dokumentus
Techniniai
projektai

ribų;
Parengtos valstybinės žemės
rezervavimo procedūros atitinkančios
teritorijų planavimo dokumentus,
kuriais būtų suformuoti žemės
sklypai poilsio aikštelėms su
informacine ir poilsio infrastruktūra
įrengti
1. Parengti pėsčiųjų ir dviračių trasų
ar jų atkarpų techniniai projektai.
2.Parengti poilsio aikštelių su
informacine ir poilsio infrastruktūra
techniniai projektai.
Parengti specialiuoju planu siūlomų
turistinių maršrutų Akmenės rajone
su esama aptarnavimo infrastruktūra
schemas.

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Statybos skyrius

2008

2020

1. Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.
2. Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

9.1.4.

Turistinių
maršrutų
schemos

10.

Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas

10.1.
10.1.1.

Sprendinių įgyvendinimo priemonės
Techniniai
Įgyvendinant specialiojo plano
1. Statybos skyrius.
projektai
sprendinius, t.y. rengiant techninius
2. Strateginio planavimo
projektus būtina tikslinti lietaus
ir investicijų skyrius.
nuotekų infrastruktūros išsidėstymą
planuojamoje teritorijoje
Teritorijų rezervavimas specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui
Teritorija šalia
Rezervuoti 4 a sklypą laisvoje
Teritorijų planavimo,
mokyklos
valstybinėje žemėje šalia mokyklos,
architektūros ir
lietaus nuotekų valyklos ir išleistuvo
paveldosaugos skyrius
įrengimui. Parengti detalųjį planą ar
žemės valdos projektą šiai teritorijai
suformuojant sklypą tinkamą nuotekų
valyklai, numatyti žemės paskirtį
inžinerinės infrastruktūros statybai
Teritorija šalia
Rezervuoti 4 a žemės sklypą laisvoje
Teritorijų planavimo,
Kranto gatvės
valstybinėje žemėje šalia Kranto
architektūros ir
gatvės (tarp Kranto gatvės ir Ventos
paveldosaugos skyrius
upės), lietaus nuotekų valyklos ir
išleistuvo įrengimui. Parengti detalųjį
planą ar žemės valdos projektą šiai
teritorijai suformuojant sklypą

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

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.

10.2.3.

Teritorija šalia
rajoninio kelio
Nr.1027

10.2.4.

Teritorija šalia
Raudonskardžio
g. esančio
melioracijos
griovio

11.

Akmenės rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas

11.1.

Rekreacinių teritorijų, turizmo (aptarnavimo) centrų ir teritorijų naudotinų/svarbių pažintinei
rekreacijai apibūdinimas
Teritorija ties
1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga
1. Strateginio planavimo
Kivylių
infrastruktūra;
ir investicijų skyrius.
tvenkiniu
2. Įrengta poilsiavietė;
2. Statybos skyrius.
3. Įrengta stovyklavietė;
3. Naujosios Akmenės
4. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė;
kaimiškoji seniūnija.
5. Įrengti sporto įrenginiai;
6. Įrengtas informacinis stendas;
7. įrengta automobilių ir/ar dviračių
stovėjimo aikštelė.
Teritorija ties
1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga
1. Strateginio planavimo
Klykoliais
infrastruktūra.
ir investicijų skyrius.
2. Įrengta poilsiavietė.
2. Statybos skyrius.
3. Įrengtas informacinis stendas.
3. Naujosios Akmenės
4. Įrengta automobilių ir/ar dviračių
kaimiškoji seniūnija.
stovėjimo aikštelė
Teritorija ties
1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga
1. Strateginio planavimo
Naujosios
infrastruktūra;
ir investicijų skyrius.
Akmenės
2. Įrengta poilsiavietė;
2. Statybos skyrius.
karjerais
3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių
3. Naujosios Akmenės
stovėjimo aikštelė;
kaimiškoji seniūnija.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

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

4. 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 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.
2. Įrengta poilsiavietė.
3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių
stovėjimo aikštelė.

1. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
2. Statybos skyrius.
3. Naujosios Akmenės
kaimiškoji seniūnija.

2008

2020

1. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
2. Statybos skyrius.
3. Naujosios Akmenės
kaimiškoji seniūnija.

2008

2020

Ventos regioninio parko
direkcija

2008

2020

1. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
2. Papilės seniūnija.

2008

2020

4. Įrengtas jūros periodo parkas su
reikalinga infrastruktūra.
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 pramoginė žvejyba su
reikalinga infrastruktūra.
4. Įrengta automobilių ir/ar dviračių
stovėjimo aikštelė
1. Įrengti paplūdimiai su reikalinga
infrastruktūra.
2. Įrengta poilsiavietė.
3. Įrengta automobilių ir/ar dviračių
stovėjimo aikštelė.
4. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė.
5. Įrengti sporto įrenginiai.
Papildomai įrengti ir esamų dviračių–
pėsčiųjų takų tęsinius iki Ramybės
slėnio, Kamanų valstybinio gamtinio
rezervato direkcijos (Kamanų g.),
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

11.1.8.

Pakalniškių
karjeras

11.1.9.

Alkiškių
karjeras

11.1.10
.

Dviračių–
pėsčiųjų takų
tęsiniai

12.

Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas

12.1.
12.1.1.

Specialiojo plano sprendiniai
Vandentiekio ir
Parengtas techninis projektas.
nuotekų tinklų
plėtra

13.

Ventos pakrančių nuo Papilės miestelio iki Augustaičių malūno Akmenės
rajono savivaldybėje turizmo ir kultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymo
specialusis planas

13.1.
13.1.1.

Specialiojo plano sprendiniai
Vandens
Įrengtos trys naujos įlipimo/išlipimo
turizmo
vietos baidarėms prie lankomų
infrastruktūra
objektų Nr. 12 (Papilės Jūros periodo
atodanga), Nr. 8 (Jurakalnio Jūros
geologinė atodanga ir atragis) Nr. 10

1. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
2. Statybos skyrius.
3. Kruopių seniūnija.

2008

2020

1. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
2. Statybos skyrius.
3. Naujosios Akmenės
kaimiškoji seniūnija.

2008

2020

1. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
2. Statybos skyrius.

2008

2020

2008

2020

2008

2020

UAB „Akmenės
vandenys“

Ventos regioninio parko
direkcija

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

13.1.5.

Informacinė
infrastruktūra
(informaciniai
stendai,
rodyklės)

(Penkiolikakamienė liepa ir lauko
estrada), kuriose įrengtos 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
projektų rengimo metu.
Informacinio stendo įrengimas prie
lankomo objekto Nr. 11 (Papilės
piliakalnis II) ir informacinių
rodyklių įrengimas iki objekto Nr. 12
(Papilės Jūros periodo atodanga).
Plėtoti vandens turizmo informacinę

1. Statybos skyrius.
2. Ventos regioninio
parko direkcija.

2008

2020

Statybos skyrius,
2. Ventos regioninio
parko direkcija.
1. Statybos skyrius.
2. Ventos regioninio
parko direkcija.
3. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

2008

2020

1. Ventos regioninio
parko direkcija.
2. Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.

2008

2020

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

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)
Apžvalgos
Apžvalgos aikšteles su reikiama
1. Ventos regioninio
aikštelės
infrastruktūra įrengti prie objektų Nr.
parko direkcija.
11 (Papilės piliakalnis II) ir Nr. 13
2. Strateginio planavimo
(Raudonskardžio geologinė atodanga), ir investicijų skyrius.
nuo kurių atsiveria vaizdinga
3. Statybos skyrius.
panorama.
Laužavietės
Įrengti laužavietes penkiose vietose,
1. Ventos regioninio
prie objektų Nr. 9 (Planuojama lauko
parko direkcija.
akmenų galerija), Nr. 10
2. Statybos skyrius.
(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.
Poilsiavietės
Įrengti poilsiavietę prie objekto Nr. 15 Ventos regioninio parko
(Daubiškių slėnis su lauko estrada),
direkcija
kuri nustatyta vadovaujantis Ventos
regioninio parko tvarkymo planu.
Laiptai prie
Sutvarkyti esamus laiptus prie
1. Ventos regioninio
lankomų
lankomų objektų Nr. 7 (Papilės
parko direkcija.
objektų
piliakalnis I), Nr. 2 (S. Daukanto
2. Papilės seniūnija.
memorialinis muziejus su Lakštingalų
slėniu), Nr. 13 (Raudonskardžio
geologinė atodanga), įrengiant saugias
laiptų pakopas, turėklus. Įrengti naujus
laiptus prie objektų Nr. 11 (Papilės
piliakalnis II) ir Nr. 12 (Papilės Jūros
periodo atodanga).

14.

Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje
specialusis planas

14.1.
14.1.1.

Naujoji Akmenė
L. Petravičiaus Didžiųjų prekybos centrų plėtra šioje
a. prieigos
zonoje ribojama, paliekant esamą
aptarnavimo lygį. Galima tik mažesnių
nei 1000 kv. m. bendrojo ploto
prekybos centrų plėtra, pagal

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

2008

2020

14.1.2.

Vietos
naujiems
didiesiems
prekybos
centrams
statyti

14.2.
14.2.1.

Akmenė
K. Kasakausko
g.

14.2.2.

Vietos
naujiems
didiesiems
prekybos
centrams
statyti

14.3.
14.3.1.

Venta
Žemaičių g.
aplink
seniūnijos ir

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.

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius.

2008

2020

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. 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.

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

Didžiųjų prekybos centrų plėtra šioje
zonoje apribota paliekant esamą
aptarnavimo lygį. Galima tik mažesnių

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

2008

2020

kultūros centro
- bibliotekos
pastatus

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.

Teritorijų planavimo,
architektūros ir
paveldosaugos skyrius

14.3.2.

Vietos
naujiems
didiesiems
prekybos
centrams
statyti

15.

Papilės miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų specialusis planas

15.1.
15.1.1.

Specialiojo plano sprendiniai
Vandentiekio ir Parengtas techninis pojektas
nuotekų tinklų
plėtra

1. Statybos
skyrius.
2. UAB
„Akmenės
vandenys“.

16.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros paveldo, turizmo, viešosios reklamos
informacinės sistemos išdėstymo specialusis planas

16.1.
16.1.1.

Kultūros paveldo objektų tvarkymo sprendinių apibendrinimai
Sprendinių
1. Paveldo objektų
Teritorijų
įgyvendinimui
koncentracijos arealams
planavimo,
užtikrinti
priskirtų vietovių ir paveldo
architektūros ir
reikalingi
objektų jose pritaikymo
paveldosaugos
parengti
intensyviam lankymui ir
skyrius
(atnaujinti)
kultūriniam pažintiniam
planavimo
turizmui galimybių studijos.
dokumentai ir
2. Architektūrinio paveldo
(ar) projektai
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

2008

2020

2008

2020

2008

2020

16.2.
16.2.1.

periodiniam lankymui ir
pažinimui galimybių studijos.
Viešosios reklamos įrenginių išdėstymo sprendinių apibendrinimai
Sprendinių
1. Pagrindinių Akmenės
Teritorijų
įgyvendinimui
rajono savivaldybės
planavimo,
užtikrinti
gyvenamųjų vietovių
architektūros ir
reikalingi
(Naujosios Akmenės,
paveldosaugos
parengti
Akmenės, ir Ventos miestų,
skyrius
(atnaujinti)
Papilės ir Kruopių miestelių)
dokumentai ir
viešosios informacijos
(ar) projektai
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.

2008

2020

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo programos
2 priedas
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RODIKLIAI
Rodiklių
grupės

I. Baziniai
rodikliai

II. Fizinė
aplinka

Rodiklis

Mato
vienetai

Patvirtinimo
metai
2008-06-27
30.8

Ataskaitiniai metai
2016-01-01
24,7

Pastabos

Gyventojų tankis

gyv./km2

Parengtų specialiojo
teritorijų planavimo
dokumentų skaičius
Parengtų
kompleksinių
teritorijų planavimo
dokumentų skaičius
Statybos leidimai
naujiems
gyvenamiesiems
namams statyti
Leidimai statyti
paslaugų objektus
Leidimai statyti
pramonės ir
sandėliavimo
objektus
Leidimai statyti
visuomeninius
objektus
Užstatyta teritorija

vnt.

-

-

vnt./vnt.

5

0

vnt.

-

12

vnt.

-

1

vnt.

-

4

vnt.

-

-

TPSIS duomenys

km2

18,07

9,00

Naujai pastatytų
butų skaičius
Gyvenamojo būsto
statybos apimtys
Renovacija
Aukštybinių pastatų
statyba
Didžiųjų prekybos
centrų statyba
Inžineriniai
komunikaciniai
koridoriai
Žaliosios teritorijos
Visuomeninės
erdvės
Miškų ūkio
paskirties žemė

vnt.

-

-

VĮ Registrų centro
duomenys
TPSIS duomenys

vnt./vnt.

-

-

Duomenų nėra

vnt.
vnt.

-

-

Duomenų nėra
Duomenų nėra

vnt.

-

-

Duomenų nėra

km/gyv.

-

-

Duomenų nėra

ha/gyv.
ha/gyv.

-

-

Duomenų nėra
Duomenų nėra

ha/gyv.

266,61 km2

216,50 km2

Konservacinės
paskirties žemė

ha/gyv.

-

39,52 km2

Saugomos

km2

-

-

VĮ Registrų centro
pateikiami duomenys
apie miškų plotą
VĮ Registrų centro
pateikiami duomenys
apie konservacinės
paskirties žemės plotą
Duomenų nėra

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
TPSIS duomenys

TPSIS duomenys

teritorijos
Gyvenamojo ploto
vidurkis

Užstatymo
intensyvumas
Užstatymo
tankumas
Namų ūkių, turinčių
interneto prieigą,
dalis
Miesto gyventojų
procentinė kelionių
struktūra
Dviračių
infrastruktūra
Viešasis transportas

III.
Socialiniai
rodikliai

Vandentiekio ir
nuotekų tinklai
Elektros energijos
tiekimas
Šilumos tiekimas
Gamtinių dujų
tiekimas
Atliekos
Gyventojų skaičius

m2/ gyv.

27.7

-

proc.

-

-

TPSIS pateikia tik
duomenis apie
naudingą plotą.
Duomenų apie
gyvenamąjį plotą nėra.
Duomenų nėra

proc.

-

-

Duomenų nėra

proc.

-

-

Duomenų nėra

proc./pro
c./proc.

-

-

Duomenų nėra

km

-

-

Duomenų nėra

mln.
keleivių/
metus
km

-

-

-

-

Duomenų nėra
https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
Duomenų nėra

km

-

-

Duomenų nėra

km
km

-

-

Duomenų nėra
Duomenų nėra

25967

20 559

Vidutinis miesto
gyventojų amžius
Gyventojų su
aukštuoju
išsilavinimu dalis
Darbingo amžiaus
gyv. dalis
Natūralus gyventojų
prieaugis

m.

-

-

Duomenų nėra
https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
TPSIS duomenys
Duomenų nėra

proc.

-

-

Duomenų nėra

proc.

-

-

Duomenų nėra

gyv.

-158

-160

Vidutinis šeimos
dydis
Senatvės pensininkų
ir darbingo amžiaus
gyventojų skaičiaus
santykis
Ikimokyklinio
ugdymo vietų

asmenų
skaičius
proc.

-

-

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
TPSIS duomenys
Duomenų nėra

-

-

Duomenų nėra

vnt.
sk./100
vaikų
sk./1000
gyv.

-

4

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys

10

8

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
TPSIS duomenys
https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
TPSIS duomenys
Duomenų nėra

Mokyklų sk.

m3
tūkst.
gyv.

Kultūros įstaigų sk.

sk./1000
gyv.

9

7

Konferencijų salių

sk./1000

-

-

sk.
Sveikatos apsaugos
ministerijos
sistemos įstaigų sk.
Nusikalstamumas

IV.
Ekonomini
ai rodikliai

V.
Aplinkosau
giniai
rodikliai

gyv.
sk./1000
gyv.

0.08

-

TPSIS duomenys

1197.67

-

TPSIS duomenys

-

-

Duomenų nėra

-

(6,3 tūkst.
gyv.)

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys

Eismo saugumo
lygis
Užimtumas

sk./1000
gyv.
sk./1000
gyv.
proc.

Nedarbo lygis

proc.

-

13,6

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys

Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis

Eur

-

660,2 (B)

Gyvenamosios
paskirties būsto
vertė
Ūkio subjektų,
turinčių daugiau
kaip 50 darbuotojų
skaičius
Materialinės
investicijos
Tiesioginės užsienio
investicijos
Europos sąjungos
struktūrinių fondų
lėšos
Apgyvendinimo
įstaigos

Eur/m2

-

-

https://osp.stat.gov.lt/
duomenys
B (Bruto)
Duomenų nėra

proc.

-

24 vnt.

https://osp.stat.gov.lt/
pateikiami duomenys
vnt.

tūkst.
Eur/ gyv.
tūkst.
Eur/ gyv.
tūkst.
Eur/ gyv.

6699

-

TPSIS duomenys

4137

-

TPSIS duomenys

-

-

Duomenų nėra

sk./1000
gyv.

3 vnt.

4 vnt.

Turistų srautai

sk./1000
gyv.
mln.vnt.

-

-

https://osp.stat.gov.lt/
ir TPSIS pateikiami
duomenys vnt.
Duomenų nėra

-

-

-

Eur./gyv.

67718.1

-

TPSIS duomenys

Eur./gyv.

-

-

Duomenų nėra

sk.

-

-

Duomenų nėra

m3/gyv.

-

-

Duomenų nėra

Oro uostų keleivių
pervežimai
Savivaldybės
bendros pajamos
Savivaldybės
bendros išlaidos
Dienų skaičius, kai
buvo viršyta leistina
oro tarša iš mobilių
taršos šaltinių
Nuotekų (ūkio,
buities, gamybos)
išvalytų iki DLT
normų ir išleistų į
paviršinius vandenis
kiekis
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