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„Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos
tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės
rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje”

2008 metai

Rajonas yra Ventos vidurupio moje, apie Perkelti80 upių ir upe
Pasienio su broliška Latvija Akmenės rajonas yra Ventos vidurupio žemumoje. Jos didžiausia
upė Venta su savo maitintojais, apie 80 upių ir upelių, suneštą vandenį į Baltiją nuplukdo ir kraštą
nuostabiais vaizdais dabina. Nepakartojamą kraštovaizdį

savo vingiais kuria jos stambiausi

intakai -Virvytė, Vadakstis, Dabikinė, kiti žmogaus nepakeisti gamtos kampeliai. Gamtos savitumas
saugomas beveik vienuolikos tūkstančių hektarų ploto regioniniame parke su jo draustiniais ir
rezervatais.

Šio krašto žemės derlingos. Tačiau Akmenės vardas labiausiai žinomas dėl gelmėse prieš pusantro
šimto milijonų metų susiformavusių milžiniškų kalkakmenio klodų. Čia

sukurta

statybinių

medžiagų pramonė gamina cementą, stogų dangą, kalkes.

Ištisos darbščių rytų Žemaitijos žmonių kartos tęsia savo protėvių darbus ir kruopščiai saugo
kultūros paveldą – beveik du šimtus objektų, jų tarpe kraštiečių Simono Daukanto ir Lazdynų
Pelėdos muziejus.
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Sutrumpinimai

AB - Akcinė bendrovė
BPD – Bendrasis programavimo dokumentas
ES - Europos sąjunga
EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
KPP - Kaimo plėtros programa
LR - Lietuvos Respublika
LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio konsultacijos tarnyba
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra
NVO - Nevyriausybinės organizacijos
SSGG – Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės
TŪB – Tikroji ūkinė bendrija
UAB – Uždaroji akcinė bendrovė
VVG - vietos veiklos grupė
ŽUM - Žemės ūkio ministerija
ŽŪR - Žemės ūkio rūmai
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1. AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

1.1. Akmenės rajono VVG kūrimosi istorija, VVG misija
Akmenės rajone nuo seno gyvos bendruomeniškumo tradicijos. Nuo 2003 m. prasidėjo aktyvus
kaimo bendruomeninių organizacijų kūrimąsis. 2004 m. Akmenės rajone buvo užregistruotos 27
kaimo bendruomenės. Jos užsimojo plėtoti kaimo žmonių pilietinį aktyvumą ir bendromis pastangomis
gerinti jų gyvenimo kokybę.
Po „Leader+“ programos atėjimo į Lietuvą susidariusi aktyvių bendruomenės lyderių grupė
Akmenės rajone nusprendė kurti ir teisiškai įregistruoti vietos veiklos grupę. Aktyvistai pasistengė, kad
informacija apie LEADER+ pobūdžio priemonę per spaudą ir betarpiškai pasiektų nevyriausybines
organizacijas (NVO), valdžios ir verslo žmones. Neilgai trukus kaimo bendruomenės ir kiti socialiniai
partneriai bei pavieniai gyventojai pateikė siūlymus kas geriausiai gali atstovauti kaimo interesus
vietos veiklos grupėje (VVG).
Vadovaudamiesi programos „Leader+“ gairėmis, VVG teritorija buvo pasirinkta Akmenės
rajono Savivaldybės teritorija. 2004 m. rugsėjo 3 dieną notariškai patvirtinta, VVG steigimo sutartis
(1 priedas). Įsteigta organizacija vienija Akmenės rajono

kaimo bendruomenes, kitas kaime

veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaimo verslininkus ir valdžios institucijas.

1 pav. VVG steigėjai
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VVG steigimo metu steigėjai atstovavo:
Socialiniai ir ekonominiai partneriai bei asociacijos - 6 iš 12 t.y. 50 proc.- Dovilė Joniškienė
(Eglesių bendruomenės pirmininko pavaduotoja), Stefanija Šimienė (Dabikinės bendruomenės
pirmininkė), Sigita Burgienė (Kultūros centro darbuotoja), Eglė Platukytė (Kamanų rezervato
darbuotoja), Vilija Rumbinienė (Sveikuolių klubo pirmininkė), Zita Vaišvilienė (Žemės ūkio
konsultavimo tarnyba, buhalterė).
Verslo atstovai – 3 iš 12 t. y. 25 proc. - Stanislovas Mačius (UAB “Ventos meistrai”
direktorius), Davidas Jankauskas (Ūkininkas), Romualdas Vaitiekus (Papilės ž.ū. bendrovė
Vyriausiasis ekonomistas).
Vietos valdžios atstovai – 3 iš 12 t. y. 25 proc.- Algirdas Bučys (Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas), Genovaitė Sungailienė (Ventos seniūnijos seniūnė) ir Stanislovas
Pliuskys (Žemės ūkio skyriaus darbuotojas).
Akmenės rajono VVG vizija – tampraus bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindu skatinant
piliečių savimonę, pasinaudojus šalies ir ES parama bus sudarytos palankios sąlygos esminiam rajono
žmonių gyvenimo kokybės gerinimui.
Akmenės

rajono VVG misija - telkti bendruomenes, skatinti jų, verslo ir valdžios

bendradarbiavimą, gerinti kaimo žmonių gebėjimus darniai dirbti bei siekti pilnavertiškesnės gyvenimo
kokybės.
Siekiant esminės Akmenės rajono žmonių gyvenimo kokybės pagerinimo, VVG nusistatė tokius
tikslus:
• parengti rajono integruotos kaimo plėtros strategiją;
aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kitus kaimo plėtros planus bei programas;
• telkti suinteresuotų Akmenės rajono vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei
organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių gyvenimo kokybei pagerinti;
• skatinti ir palaikyti vietines Akmenės rajono kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,
švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
• teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir
priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
• organizuoti Akmenės rajono kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
• teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti VVG teritorijoje;
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•

skatinti

bendradarbiavimą

su

kitomis

visuomeninėmis

nacionalinėmis

ir

tarptautinėmis

organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Apibendrinimas. VVG pagrindinis tikslas - iniciatyvos iš „apačios“ skatinimas (pratinimas
kaimo gyventojų galvoti apie jų vietovės ateitį ir dalyvauti ją kuriant) ir apjungimas visų socialinių
partnerių pastangų siekiant ištirti kaimo gyventojų poreikius, organizuoti jų tenkinimą per tinkamą
planavimą ir įvairių išteklių bei priemonių paiešką ir efektyvų panaudojimą.
VVG darbas grindžiamas pilietiniu aktyvumu, atsakingumu, partnerystės principais.

1.2. Atstovavimas VVG teritorijoje veikiančioms kaimo bendruomenėms,
socialiniams ir kitiems partneriams bei jų asociacijoms, vietos valdžiai ir verslui
Akmenės rajono vietos veiklos grupė atstovauja įvairių kaimo gyventojų interesams. VVG
valdybos sudėtyje išlaikytos proporcijos atitinka partnerystės principams keliamus reikalavimus. Vietos
valdžią atstovauja Genovaitė Songailienė ir Stanislovas Pliuskys, verslo atstovus – Romualdas
Vaitiekus ir Stanislovas Mačius, socialiniams ekonominiams partneriams bei asociacijoms – Algirdas
Bučys, Zita Vaišvylienė, Eglė Platūkytė, Gintautė Semenavičiūtė. Jos struktūra pavaizduota 2 pav.

Socialiniai
ekonominiai
partneriai bei
asociacijos
50%

Vietos valdžios
atstovai
25%
Verslo atstovai
25%

2 pav. VVG valdybos struktūra
Akmenės VVG valdybą sudaro 8 nariai. (2 priedas) Sudėtyje išlaikyta lyčių pusiausvyra. VVG
sudėtyje yra asmenys kompetentingi aplinkos apsaugos klausimais – Eglė Platūkytė, taip pat jaunimo
atstovas – Gintautė Semenavičiūtė.
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1.3. VVG valdymo organo struktūra, atsakomybės sritys, funkcijos, jų
suderinamumas su veikla

Kuriant VVG, nariai buvo atrinkti pagal metodinius reikalavimus, tuo pačiu atsižvelgiant į jų
kompetenciją bei kvalifikaciją (3 priedas).
Aukščiausias VVG organas yra VVG visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau
kaip kartą per mėnesį. Šiame susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas narys. VVG
valdybos nariai savo veiklos sritis pasiskirstė pagal kiekvieno sukauptą patirtį tiesioginiame darbe ir
visuomeninėje veikloje.
Algirdas Bučys – Akmenės rajono VVG valdybos pirmininkas. Atsakingas už bendrą
vadovavimą ir VVG veiklos koordinavimą.
Gimęs ir augęs kaime. Niekada nebuvo atitolęs nuo kaimo gyvenimo ir darbų.
Nuo 1994 m. pradėjo dirbti Akmenės rajono žemėtvarkos skyriuje. Nuo tada teko artimai
bendrauti su besikuriančiais ūkininkais, dalyvauti daugybėje susitikimų su kaimo žmonėmis, todėl
gerai susipažino su besikeičiančio kaimo problemomis.
Nuo 1997 metų iki 2007 metų dirbo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoju. Einant šias pareigas gerai susipažino su projektine veikla.
Nuo 2007 metų dirba UAB"Smiltines medis" logistikos direktoriumi.
Nuo 2002 m. pradėjus kurtis kaimo bendruomenėms, jam nuolat tenka bendrauti su kaimo
bendruomenių lyderiais, konsultuoti rengiant projektus.
2004 metais Lietuvoje pradėjus veikti ,,Leader+” programai, jis inicijavo Akmenės rajono
vietos veiklos grupės steigimą. Su kolegomis, vietos veiklos grupės steigėjais, aktyviau įsitraukė į
,,Leader+” programos įgyvendinimą, tikėdami, jog bendromis pastangomis galima gerinti kaimo
„gyventojų gyvenimo kokybę.
Genovaitė Sungailienė – VVG valdybos narė. Atsakinga už bendrą vadovavimą, už VVG
projektų rašymą ir už kultūros paveldą.
Nuo 2004 m. yra VVG narė, dalyvauja strategijos rengime ir visuose rengiamuose renginiuose,
seminaruose. Rašė ir dalyvavo daugybėje projektų, koordinavo bendruomenių teikiamus projektus.
Genovaitė Sungailienė aktyviai dalyvauja konsultuojant bendruomenes projektų rašymo klausimais. Ji
buvo paskirta Ventos kaimo bendruomenės “Briedis” projekto „Ventos upės ir kaimo bendruomenės
teritorijos gamtosaugai gerinti” koordinatore, padėjo parašyti ir įgyvendinti Ventos muzikos mokyklai
projektą “Pro mūzų malūno langą”, Ventos miesto bendruomenės centro “Prie Ventos” seniūnijos
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labdaros ir paramos fondo projektą “Sveikas ir aktyvus bendruomenės ugdymas”, buvo VVG
rengiamos strategijos projekto vadovė.
Per VVG strategijos rengimo laikotarpį ji išklausė nemažai seminarų, mokymų apie sveiką
gyvenseną, verslumą. Jai padedant, kaimo žmonės taip pat turėjo daugybę susitikimų su įdomiais ir
žinomais žmonėmis, psichologais, verslininkais.
Zita Vaišvylienė – Akmenės rajono VVG grupės narė, VVG finansininkė. Ji atsakinga už
buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės dokumentų parengimą, ataskaitų apie
vykdomą projektą NMA parengimą.
Ji nuo 1996 m. dirbdama LŽŪKT Akmenės biure, organizavo daugelyje rajono kaimo vietovių
seminarus, mokymus apie kaimo plėtros programas, ūkių modernizavimą, buhalterinę apskaitą,
nacionalines programas ir pan. Bendraudama su kaimo žmonėmis, žino kaimo žmonių poreikius ir jų
problemas.
Zita Vaišvylienė yra parengusi apie 50 įvairių verslo planų, kurių reikėdavo ne tik bankams
projektų finansavimui gauti, bet ir investicijoms pagal Kaimo rėmimo programą, taip pat SAPARD bei
BPD programai įgyvendinti.

Pradedant įgyvendinti 2007-2013 m. Kaimo plėtros programą, ji

konsultuoja kaimo žmones, skatina siekti paramos pagal šią programą.
Zita padeda rengti projektus, jų įgyvendinimo ataskaitas, be to, tvarko keletui ūkininkų
buhalterinę apskaitą, renka respondentinių ūkių duomenis, reikalingus pateikti ES.
Zita Vaišvylienė pati yra įsijungusi į kaimo bendruomenės veiklą – išrinkta Akmenės rajono
Sablauskių kaimo bendruomenės ,,Žiburys“ valdybos nare. Ji siekia, kad bendruomenė dalyvautų
,,Leader+” programoje, kad kaime steigtųsi naujos darbo vietos. Susitikimuose su bendruomenės
nariais ji informuos apie 2007-2013 m. Kaimo plėtros planą, ragins kaime gyvenančius žmones savo
planus susieti su ES parama.
Romualdas Vaitiekus – VVG valdybos narys, atsakingas už ekonominius klausimus. Nuo
1980 m. pradėjo dirbti žemės ūkyje, tad žino kaimo žmonių problemas. Per paskutiniuosius metus
išklausė nemažai mokymų, seminarų, susitiko su žinomais agrarininkais, jam teko dalyvauti projekte
“Žemės ūkio technikos modernizavimas”.
Eglė Platūkytė – Akmenės rajono vietos veiklos grupės valdybos narė, atsakinga už
konsultavimą gamtosauginiais ir aplinkosauginiais klausimais.
Stanislovas Pliuskys – VVG valdybos narys, atsakingas už žemės ūkio veiklos administravimą
bei ryšius su užsieniu. 1993 m. baigė Kauno aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, kurioje įgijo bitininko
– techniko specialybę. Šiuo metu pats užsiima bitininkyste, kuri padeda suformuoti tokias asmenines
savybes kaip savarankiškumas, pareigos jausmas, kruopštumas, tvarkingumas. Nuo 1995 m. priklauso
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Akmenės rajono bitininkų draugijai. Nuo 2000 m. iki 2006 m. buvo šios draugijos pirmininku. 2005m.
tapo Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos nariu. Dešimtį metų dirbo Akmenės rajono savivaldybės
administracijos žemės ūkio skyriaus vyresniuoju specialistu.
Vietos veiklos grupėje atsakingai plėtoja vidaus partnerystės ryšius, bei tarptautinį
bendradarbiavimą.
Stanislovas Mačius – VVG valdybos narys atsakingas už kaimo verslus. Gimė ir užaugo
Akmenės rajone. Keičiantis laikmečiui pats įkūrė įmonę UAB “ Ventos meistrai”, kurioje dirba ir
dabar.
UAB “Ventos meistrai” veikla yra labai artimai susijusi su kaimo žmogumi, įmonės teikiamos
paslaugos reikalingos ūkininkams ir verslininkams. Dirbdamas įmonės direktoriumi ir nuo 1999 m.
būdamas rajono tarybos nariu, turėjo galimybę bendrauti ne tik su savo kaimo, bet su viso Akmenės
rajono žmonėmis, lankytis kaimo vietovėse. Todėl žino problemas, kurias reikėtų spręsti. Jo noras, kad
kaimo

žmonės gyventų geriau, paskatino kurti Akmenės rajono VVG. Tapęs jos nariu lankė

susirinkimus, dalyvauja seminaruose. Yra Ventos miesto bendruomenės centro “Prie Ventos”
pirmininkas, aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, stengiasi atrasti naujų idėjų

ir jas

įgyvendinti. Būdamas Akmenės rajono VVG nariu, gali padėti skatinti smulkų bei vidutinį verslą.
Gintautė Semenavičiūtė – VVG valdybos narė atsakinga už projektų priežiūrą, strategijos
rengimą, tarptautinius ir vidinius ryšius bei darbą su jaunimu. Visą laiką gyvendama kaime, žino
aktualiausias kaimo vietovėms būdingas problemas. Ji visada domėjosi visuomenine veikla, kultūriniais
renginiais, o ypač sportu. Keletą metų buvo Lietuvos merginų futbolo U-19 rinktinės narė, taip pat
žaidžia Akmenės rajono merginų futbolo komandoje. Savo gimtajame kaime skatina jaunimą sportuoti,
užsiimti visuomenine veikla. Šiuo metu studijuoja Šiaulių universitete Viešąjį administravimą. Buvo
įsitraukusi į universiteto Socialinių mokslinių tyrimų centro darbą, susipažino su apklausų
metodologijomis, duomenų apdorojimu. Šias žinias pritaikė strategijos rengimui, tiriant gyventojų
poreikius.
Gintautė į VVG veiklą įsitraukė 2007m., noriai dalyvauja seminaruose, mokymuose, kurie
susiję su kaimo plėtra ir bendruomenėmis. Baigusi studijas planuoja grįžti į savo gimtąjį Akmenės
rajoną ir tęsti darbą VVG.
1/3 Akmenės rajono vietos veiklos grupės valdymo organo narių (Songailienė Genovaitė, Bučys
Algirdas, Gintautė Semenavičiūtė) yra dalyvavę Žemės ūkio ministerijos patvirtintuose LEADER+
projektų valdymo mokymuose ( mokymo programos kodas 596131007).
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Apibendrinimas.

Akmenės rajono VVG atitinka visus KPP 2007-2013 m. keliamus

tinkamumo reikalavimus partnerystei, gyventojų skaičiui, lyčių pusiausvyros ir jaunimo įtraukimui į
VVG veiklą. Jos nariai kompetentingi vykdyti patikėtas funkcijas.

1.4. VVG narių kompetencija aplinkosaugos srityje
VVG valdybos narė Eglė Platūkytė nuo 2004 m. dirbo Kamanų valstybinio gamtinio rezervato
direkcijos specialiste informacijai. Būdama atsakinga už ekologinį švietimą, gamtosaugos idėjų
propagavimą, ji aktyviai bendradarbiavo su bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis.
Dalyvavo gamtosauginiuose projektuose į kurių veiklą įtraukdavo ir vietos bendruomenes. Eglė
išklausė daug seminarų, dalyvavo praktiniuose tarptautiniuose mokymuose dėl bendruomenių veiklos
organizavimo, bendruomenių įtraukimo į aplinkosauginę veiklą, laipsniškos turizmo plėtros, darnios
kaimo plėtros ir pan.
Eglė nuo 2007 m. liepos mėnesio yra VšĮ „Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centro“
direktore. Dirbdama šį darbą palaiko ryšius su rajono verslo įmonėmis, visuomeninėmis
organizacijomis, šalies ir užsienio įstaigomis ir fondais, turi galimybes įvertinti rajono pramonės ir
verslo aplinkos problemas, žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo situaciją savivaldybėje, poreikius,
tendencijas, turizmo plėtros galimybes.
VVG pirmininkas Algirdas Bučys dirbdamas savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoju, buvo atsakingas už savivaldybės teritorijos aplinkosaugos klausimų sprendimą, rengė ir
įgyvendino keletą projektų aplinkosaugos srityje: Akmenės rajono Akmenės seniūnijos Akmenės II
kaimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, rekreacinės zonos su vandens telkiniu įrengimas, užterštos
teritorijos išvalymas, taip pat, Kalniškių kaimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklų ir Ramučių kaimo
vandentiekio bei kanalizacijos tinklų įrengimas. Be to, dalyvavo rengiant ir įgyvendinant Lietuvai
pagražinti draugijos Akmenės skyriui projektą „Naujosios Agluonos upelio slėnio sutvarkymas“.
VVG

narės Vilijos Rumbinienės

kompetencija aplinkosaugos srityje: parengtas ir

įgyvendintas projektas „Sveika aplinka – sveika bendruomenė“ Ventos vidurinėje mokykloje. VVG
narė inicijavo akciją “Rink baterijas 2006“, mokykla tapo laureate respublikoje. V.Rumbinienė, taip pat
inicijavo ekologinės aplinkotvarkos respublikinį konkursą „Žalias rūbas“ ir tapo laureate. Jos
mokykloje 2004 – 2005 m. atlikti tyrimai „Triukšmo įtaka žmogaus sveikatai Ventos mieste“. Darbas
pristatytas ir gerai įvertintas moksleivių mokslinėje konferencijoje.
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1.5. Veikla VVG tinkle
VVG tinklas kuriamas siekiant bendrų interesų atstovavimo, naudingos patirties sklaidai
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, partnerystės, bendradarbiavimo ryšių su kitų šalių VVG tinklais
užmezgimui. Lietuvos VVG tinklo kūrimąsi inicijuoja ne valdžios, o kaimo nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Iniciatyvos iš apačios skatinimas – vienas iš ES prioritetų. (Tam skirta 2007 –
2013 metų KPP „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonė).
Internete yra sukurtas „VVG tinklas“, kuris skirtas VVG bendravimui ir bendradarbiavimui,
informacijos sklaidai, diskusijoms, su jų veikla susijusiais klausimais.“VVG tinklo“ užsiregistravę
konferencijos dalyviai ras naujausią informaciją susijusią su „Leader metodo įgyvendinimu“ Lietuvoje
ir Europos Sąjungoje, galės skaityti kitų nuomones ir išreikšti savąją, užduoti rūpimus klausimus ir
gauti specialistų bei kolegų atsakymus ir patarimus. Internetinis tinklas pasitarnavo rengiant VVG
asociacijų steigiamąjį suvažiavimą. Akmenės VVG dalyvavo virtualiose tinklo diskusijose,
bendradarbiauja su kitų rajonų ir šalių Vietos veiklos grupėmis. Todėl dalyvauja ir VVG tinklo
asociacijos kūrime. Steigiamasis VVG tinklo asociacijos susirinkimas įvyko Žemės ūkio universitete
2007 metų spalio 27 dieną. VVG asociacijos steigiamajam susirinkime dalyvauti buvo deleguota
Akmenės rajono VVG grupės narė Genovaitė Sungailienė. Susirinkimas išrinko taryba ir tarybos
pirmininką. Ši asociacija vienija visas respublikoje esančias VVG. Visų VVG tikslai ir uždaviniai yra
panašūs, todėl jų sėkmingam įgyvendinimui reikalinga dalintis patirtim, teikti pasiūlymus.
Partnerystė Akmenės rajone tarp įvairių institucijų turi gilias tradicijas. Iki VVG susikūrimo
tarpusavyje patirtimi keitėsi daugelis kaime susikūrusių visuomeninių organizacijų: tai ūkininkų
draugijos, moterų centrai, kaimo bendruomenės. Jos užmezgė tamprius bendradarbiavimo ryšius su
seniūnijomis, vietos verslininkais, su apskrities rajonų visuomeninėmis organizacijomis.
Įsikūrusi VVG tęsia glaudų bendradarbiavimą su Akmenės rajono savivaldybe, Akmenės
rajono informacijos ir turizmo centru, rajone esančiomis kaimo bendruomenėmis, kitomis NVO.
Savivaldybė pernai bendruomenių veiklai plėtoti skyrė apie 61 tūkst. Lt. Administracijos direktoriaus
įsakymu rajono Vietos veiklos grupei iš Bendruomenių rėmimo fondo buvo skirta 8255 Lt rengiamam
projektui „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant
gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono kaimo gyvenamojoje vietovėje“.
Savivaldybės Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėja ir Investicijų skyriaus specialistai
teikia daug informacijos bei konsultuoja VVG narius projekto rašymo klausimais. Bendraujama su kitų
savivaldybės skyrių specialistais, su vietiniais laikraščiais: „Vienybė“, Šiaulių regionine televizija,
Ventos regionine televizija.
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VVG nariai dalyvauja šalies Kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos parengimo posėdžiuose
bei kituose ŽŪM, ŽŪR rengiamuose pasitarimuose. Juose keičiamasi VVG darbo patirtimi.
Sistemingas VVG bendradarbiavimas įformintas sutartimis su Biržų, Telšių VVG (3 pav.).
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Danijos Vakarų Zelandijos vietos veiklos grupe (4
priedas). Ši vietos veiklos grupė veikia jau šešetą metų, parengė ir įgyvendino daugiau kaip 20
projektų, pasitelkė apie 150 veiklių partnerių. Akmenės VVG siekia perimti Danijos VVG gerąją
patirtį, pasidalinti savąja, užmegzti platesnius bendradarbiavimo ryšius. 2006 metais sausio 10 d.
Akmenės rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su kaimyninio Latvijos
Respublikos Dobeles rajono bendrija „Dobeles rajono kaimo partnerystė“. Sutarties šalys siekia
glaudaus bendradarbiavimo kultūros, švietimo, socialinės politikos, aplinkos apsaugos srityse. Vietos

Leader +
Centras

Lietuvos VVG
tinklas
www.vvg.lt

Centrinė
Suomijos VVG
SUOMIJA

AKMENĖS
RAJONO
VVG

Latvijos
Respublikos
Dobeles rajono
bendrija

Danijos Vakarų
Zelandijos VVG
DANIJA

veiklos grupės nuolat keičiasi informacija apie bendradarbiavimo galimybes. Dobeles ir Akmenės
VVG žengia pirmuosius žingsnius savo teritorijose rengiant kaimo plėtros strategijas (5 priedas).

3 pav. Akmenės rajono VVG Leader+ tinklas ir bendradarbiavimas
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Akmenės rajono kaimo bendruomenės glaudžius santykius plėtoja ne tik tarpusavyje, bet ir
bendrauja su kitų rajonų bendruomenėmis, taip pat tarptautiniu mastu.
Bendruomenės tarpteritoriniu lygmeniu bendradarbiauja su šiomis bendruomenėmis:
1. Telšių rajono „Buožinai“ kaimo bendruomene;
2. Mažeikių rajono „Urviniai“, „Buknaičiai“, „Auksodys“, „Reivyčiai“, „Leckava“, „Laižuvos“
kaimo bendruomenėmis;
3. Šiaulių rajono „Žarėnų – Latvelių“ kaimo bendruomene;
4. Radviliškio rajono Skėnių kaimo bendruomene;
5. Raseinių rajono Paliepių kaimo bendruomene.
Dažnai bendraujama telefonu, elektroniniu paštu bei įvairiuose mokymuose, seminaruose.
Rajono bendruomenės bendradarbiauja su kitų šalių šiomis bendruomenėmis:
1. Latvijos Respublikos Saldus rajono Ežerės kaimo bendruomene, Vytinės apylinke, Vadaksties
bendruomene;
2. Vokietijos Respublikos Doino miestelio bendruomene, Deunos miestelio bendruomene ir
Wundeslebeno miestelio bendruomene.

1.6. VVG ketinimai bendradarbiauti
Partneryste grindžiamuose santykiuose kertinis akmuo yra efektyvi komunikacija tarp
suinteresuotų pusių. Daugelį aktualių Akmenės rajonui klausimų neįmanoma išspręsti be darnios ir
kryptingos partnerių veiklos. ES parama yra būtent tas katalizatorius, skatinantis konsoliduotis verslą,
valdžios institucijas ir bendruomenes, o per jas ir pačius vietos gyventojus. Svarbiausios, strategijoje
išvardintos, Akmenės rajono problemos bus sprendžiamos apjungus verslo, valdžios institucijų ir
bendruomenių jėgas, prioritetu laikant skaidrų valdžios institucijų sprendimų priėmimą, socialiai
atsakingą verslą bei dominuojantį viešąjį interesą. Opiausios rajono infrastruktūrinės problemos bus
sprendžiamos sutelkus verslo bei vietos valdžios institucijas skatinant skaidrų, betarpišką
bendradarbiavimą, siekiant gerovės rajonui bei jo gyventojams. Prioritetu laikant skaidrių sprendimų
priėmimą į svarbių rajonui projektų įgyvendinimo procesą bus įtrauktos sprendžiamu klausimu
kompetentingos nevyriausybinės organizacijos kaip lygiateisiai partneriai.
Rengiant šią strategiją buvo nuolat konsultuojamasi su socialiniais partneriais. Aktualiausia
informacija buvo pateikiama LR Žemės ūkio ministerijoje, išsiunčiama elektroninių bei paprastu paštu.
Susitikimų metu ir elektroniniu paštu bei raštu socialiniai partneriai pateikė pastabas. Į jas pagal
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galimybes buvo atsižvelgta. Siekiant palengvinti apsikeitimo informacija procesą, buvo parengti ir
išplatinti klausimynai.
Praėjusį pavasarį Akmenės rajono VVG kvietimu lankėsi Danijos Šiaurės vakarų Zelandijos
VVG koordinatorius Karstenas Legdsmandas. Jis surengė paskaitą kaimo bendruomenių aktyvistams
apie savo šalies vietos veikos grupių patirtį rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros

projektus,

bendradarbiaujant su kitų šalių vietos veiklos grupių atstovais. Liepos mėnesį Akmenės rajono VVG
atstovai, Danijos Šiaurės vakarų Zelandijos VVG grupės kvietimu, lankėsi Danijoje kur susipažino su
šeimininkų įgyvendintais projektais. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VVG
Viešnagės Danijoje metu susitarta dėl bendro projekto rengimo aplinkos apsaugos srityje.
Danijos kolegoms daugiausia rūpesčių dabar kelia užsibrėžtas tikslas įsteigti regione gamtos parką.
Netoli Tiso ežero esanti pelkėta vietovė liko nenudrenuota, todėl ketinama patvenkti upelį, įrengti
infrastruktūrą gamtos mėgėjams bei tyrinėtojams. Tikimasi, kad į šias vietas sugrįš vandens paukščiai,
gal net gandrai, kurių, sako, visoje šalyje likusios vos kelios šeimos.
Akmenės rajone yra dvi saugomos teritorijos – tai Kamanų valstybinis rezervatas ir Ventos
regioninis parkas. Jų veikla labai domino kolegas iš Danijos.
Plėtojant Akmenės rajono vietos veiklos grupės tarptautinius ryšius, užmegzti kontaktai su
centrinės Suomijos VVG, ieškoma galimybių užmegzti kontaktus su Slovėnijos VVG.

1.7. Naujų narių priėmimo į VVG, išstojimo iš VVG procedūros

Remiantis Akmenės rajono vietos veiklos grupės įstatais, šios grupės nariais gali būti pilnamečiai
Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje,
pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir
sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
Sprendimus dėl naujų narių priėmimo priima valdyba posėdžio dalyvių balsų dauguma.
VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš VVG, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos VVG
perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise VVG perduotas turtas yra negražinami.
VVG narys gali būti iš jos pašalintas, jeigu jo veikla prieštarauja VVG tikslams ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti VVG uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. VVG nariai
šalinami valdybos sprendimu.
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1.8. VVG sprendimų priėmimo procedūros
Akmenės vietos veiklos grupės valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, valdyba ir
pirmininkas. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias VVG organas. Jame vieno sprendžiamojo balso
teisę turi kiekvienas VVG narys. Visuotinį susirinkimą šaukia VVG valdyba. Visuotinis susirinkimas
priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapataus kitų juridinių asmenų dalyvių, dėl
darbotvarkės klausimų. Sprendimai visuotiniame susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta
susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai pagal Akmenės rajono VVG įstatus
reikalaujama kvalifikuota balsų dauguma.
Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau
kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
VVG valdybos pirmininkas priima Akmenės rajono VVG įstatuose ar Visuotinio narių
susirinkimo sprendimuose Pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.
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2. VVG TERITORIJA
2.1. VVG teritorijos socialinės–ekonominės situacijos analizė
Akmenės rajonas įsikūręs Ventos vidurupio žemumoje. Tai rytinis Žemaitijos pakraštys, turintis
48 km. Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos ruožą. Nuo Akmenės 150 km. iki Klaipėdos uosto, 120
km. iki Rygos, 60 km. iki Šiaulių, už 50 km. – Mažeikiai. Rajono savivaldybės teritorija 844 km2, tai 9,9 proc. Šiaulių apskrities arba 1,3 proc. Lietuvos teritorijos. Akmenės rajono teritorija yra vientisa
socialiniu, ekonominiu, teritoriniu požiūriu. Rajono administracinis centras – Naujoji Akmenė. Visa
teritorija pasidalinusi į 6 seniūnijas, iš kurių 5 yra kaimiškosios.
Didžiausią rajono teritorijos dalį užima žemės ūkio naudmenos – 57 proc., miškai ( vyrauja
eglynai, pušynai ir beržynai) užima 30 proc. rajono ploto (žiūr. 5 pav. ir priedo 1 lentelę). Didžiausi
miškai – Kamanų, Purvių, Pragalvojų. Pagal miškingumą rajono teritorija artima šalies vidurkiui, pagal
vandenų plotą – Šiaulių apskričiai. Žemės ūkio naudmenų dalis nuo viso žemės fondo maždaug
vidurkis tarp jų.

2,0%

7,0%

2,0%
2,0%

57,0%

30,0%

Žemės ūkio naudmenos

Miškai

Pramonės įmonės ir keliai

Miestas ir gyvenvietės

Vandens telkiniai

Kita žemė

4 pav. Akmenės rajono žemės ūkio fondo struktūra 2007 m.
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė

Didžiausią žemės ūkio naudmenų dalį nuo viso žemės ploto turi Naujosios Akmenės kaimiškoji
seniūnija ( 68 proc.), mažiausią (43 proc.) Ventos. Miškingiausios
Ventos ir Akmenės seniūnijos- jose miškai užima daugiau nei 40
proc. teritorijos. Naujosios Akmenės seniūnijoje jie tesudaro tiktai
22 proc. teritorijos.
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Akmenės rajonas Lietuvoje labiau žinomas kaip pramoninis. Šiaurinėje Akmenės rajono dalyje
glūdi milžiniški kalkakmenio klodai, kurie

nulėmė ūkio raidos kryptį. Dar sovietmečiu

sukurta

statybinių medžiagų pramonė ir dabar gaminanti cementą, stogų dangą, kalkes.
Rajonas iš dalies žinomas ir kaip žemdirbystės kraštas , turintis tinkamas sąlygas žemės ūkio
gamybai. Tačiau rajonas gali būti labai įdomus ne tiktai pusantro šimto milijonų metų amžiaus
kalkakmenio atodangomis, bet ir gražia gamta. Deja, kol kas rekreaciniai gamtiniai ištekliai yra mažai
propaguojami ir mažai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir pačiame Akmenės rajone. Svarbiausia - palyginti
apleisti.
Akmenės rajonas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo nuošalus. Pasienio rajonas su gražia gamta ,
kultūros paveldu ir darbščiais žmonėmis gali ir turi būti patogus gyventi ir svečiui priimti.
Rekreaciniai ištekliai Akmenės rajonas įsikūręs Ventos vidurupio žemumoje. Čia kalvotas
Žemaitijos peizažas pereina į miškingų pietinės Latvijos lygumų kraštovaizdį.
Per rajoną teka Venta su savo intakais Virvyte, Dabikine ir Vadakstimi. Didžiausias iš dvejų,
patrauklus - Kamanų ežeras. Yra 5 tvenkiniai, iš kurių bene įdomiausi Kyvylių, Klykolių ir Šaltiškių.
Rajono gamta žavi savo išskirtinumu ir jaukumu dėl išlikusių, žmogaus nepakeistų kampelių. Siekiant
išsaugoti gamtos savitumą, įsteigtas Ventos regioninis parkas (plotas 10 600 ha). Parke išskirtas Purvių
rezervatas. Yra hidrografinių draustinių, saugančių nesureguliuotas upių (Avižlio, Dabikinės, Virvytės)
vagas ir jų pakrantėse išlikusias retų augalų plantacijas. Viena iš didžiausių gamtinių vertybių, yra
Papilės atodanga ( 5 pav. ), kurioje atidengti juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksai, buvę
žemės paviršiuje prieš 155-130 milijonų metų. Šis unikalus geologinis paminklas yra regioninio parko
Ventos kraštovaizdžio draustinyje.

5 pav. Papilės juros atodanga
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Ryškūs Akmenės rajono kraštovaizdžio akcentai yra Dovydžių, Užbrasčių, Rudikių ąžuolai, 15
– kamienė liepa. Unikalūs savo biotipu rajono nemaži aukštapelkių plotai.
Kamanų pelkynas – viena seniausių Europos Aukštapelkių. Ji
ir ją supantys miškai yra tikras muziejus po atviru dangumi.
Čia aptinkama daug retų augalų ir gyvūnų rūšių. Tarptautinė
pelkių apsaugos organizacija „Telma“ Kamanus yra įtraukusi į
saugotinų Europos pelkių sąrašą, čia dažnai lankosi ne tik
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, bet ir Vokietijos, kitų šalių mokslininkai.
Mokslininkai stengiasi atverti visuomenei jos turtus. Tuo tikslu įrengtas apžvalginis pėsčiųjų takas.
Akmenės rajone yra 4 saugomos teritorijos, kurių bendras plotas siekia 11 000 ha, kas sudaro
apie 12,4 % Akmenės rajono teritorijos (palyginimui saugomų teritorijų didžiausia santykinė dalis
Varėnos rajone yra 33,6 proc.). Rajone be Kamanų valstybės saugomos dar trys teritorijos:
 Girkančių telmologinis (pelkių) draustinis;
 Karniškių telmologinis (pelkių) draustinis;
 Ventos regioninis parkas;
Ventos regioninis parkas gali sukurti didžiausią rekreacinę vertę. Jis yra perspektyviausias
kaimo ir gamtiniam - pažintiniam turizmui, poilsiui gamtoje (stovyklavimas, vandens pramogos ir pan.)
medžioklei, žvejybai, grybavimui, uogavimui, vaistažolių
rinkimui bei su šiomis veiklomis susijusioms paslaugoms.
Į vakarus nuo Akmenės miestelio, esančio rajono
geografiniame centre,

Dabikinės upės kairiuoju slėniu

siaura juosta driekiasi Akmenės gamtos ir kultūros parkas,
kuris visai priartėja prie Ventos regioninio parko,
Dabikinės hidrografinio draustinio. Jo bendras plotas – 66,95 ha: paplūdimio plotas – 0,45 ha, automotodromas – 10,14 ha. Jau nuo seniau prie Akmenės pasodintame pušyne buvo susiformavusi
tradicija rengti tiek vietines, tiek viso krašto masines šventes. Akmenės gamtos ir kultūros parkas
įsteigtas 2002 m. Akmenės gamtos ir kultūros parke jau šiandien yra sukaupta nemažai medžio
skulptūrų. Žemaitijos krašto ir Lenkijos skulptoriai bei medžio drožėjai ir toliau savo skulptūromis
puošia pušyną, kuris bus formuojamas į skulptūrų parką. Netoli Akmenės miesto užregistruoti keturi
Savivaldybės saugomi akmenys, vienas iš jų yra parke. Jo ilgis 5,8 m., aukštis nežinomas, nes
didesnioji dalis – po žeme. Svarbiausia parko naudmena – pušynas su suformuotais pėsčiųjų ir dviračių
takais ir erdvėmis, tvenkinys, Dabikinės upės slėnis, auto-motodromas. Didžiausias parko apkrovimas
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- tai įvairūs miesto ir rajono tradiciniai šventiniai renginiai, organizuojami prie akmeninės vasaros
estrados. Daug žmonių sutraukia prie parko esančio aeroklubo organizuojamos aviacijos šventės bei
varžybos, vyksta auto-moto varžybos buvusiame smėlio karjere. Prie parko prisišlieję Rasutės
Gžimailienės turizmo sodyba, tvenkinys, tinkamas mėgėjiškai žvejybai, yra įrengta maudyklė bei
paplūdimys.
Lankytini Akmenės rajone Dabikinės, Kruopių, Papilės parkai, Papilės piliakalniai, Luokavos
kalnas.
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro sąraše įrašyta 112 Akmenės
rajono objektų, yra 2 vietovės, priskirtos gamtinių buveinių apsaugai (Natūra 2000) svarbioms
teritorijoms ( 6 priedas).
Apibendrinant galima padaryti išvadas, jog Akmenės rajonas patrauklus savitai gražia,
unikalia ir natūralia gamta, taip pat geologinėmis atodangomis. Gamtiniai turtai palyginti gerai
saugojami ir puoselėjami. Tačiau pažintiniai ir rekreaciniai ištekliai galėtų būti efektyviau
naudojami. Tyrimas parodė, jog kraštas galėtų būti dar patrauklesnis turizmui, jeigu būtų išspręstos
apklausos dalyvių paminėtos problemos.

2.1.1. Rajono kultūros paveldas ir identitetas
Visa, kuo šiandien turtingas ir kuo didžiuojasi Akmenės kraštas, radosi ne tuščioje vietoje.
Kiekviena Akmeniškių karta tęsė ir plėtojo savo tėvų ir protėvių darbus, tradicijas. Šiose vietose
žmonių gyventa jau I mūsų eros tūkstantmetyje. Per daugelį amžių tarp gūdžių senovės miškų įsikūrė
kaimai, kai kurie išaugo į miestelius ir miestus, juos sujungė keliai. Rajono teritorijoje aptinkama ir
žemaičių protėvių, ir žiemgalių buities bei kultūros pėdsakų.
Akmenės krašto kultūrinį identitetą lemia gamtinės sąlygos, geografinė teritorija bei savita
istorija.
Rajone yra 194 kultūros paveldo objektai, Simono Daukanto ir Lazdynų Pelėdos memorialiniai
muziejai. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro sąraše įrašyta 110 objektų,
Laikinosios apskaitos istorijos ir kultūros paminklų sąraše - 9, naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros
paminklų sąraše - 2 objektai, Laikinosios apskaitos istorijos ir kultūros paminklai. Naujai išaiškinamų
istorijos ir kultūros paminklų sąraše - 20 objektų, Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše – 17,
kilnojamųjų kultūros vertybių – 36. Pagal tipologiją: archeologinių vietų sąraše – 11, laidojimo vietų –
76, mitologinių vietų – 1, monumentų – 34, statinių kompleksų – 24, statinių – 12 objektų.
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Rajone gausu įvairių kultūrinių išteklių, kurie gali skatinti turizmo plėtrą. Jie atspindi sudėtingą
krašto istorinę raidą. Daugiausia yra archeologinių ir istorinių objektų, kurių dalis yra neišeksponuoti.
Taip pat nemažą dalį Akmenės rajono kultūros paveldo išteklių sudaro XIX a. pabaigos sakraliniai
objektai. Didesnė dalis etnografinių objektų šiuo metu yra gana apleisti, o kai kurie net ties sunykimo
riba. Netgi ne visi sakralinio kultūros paveldo objektai tinkamai prižiūrimi.
Turizmo plėtrai gali būti patrauklūs 1871 m. nutiestas Šiaulių–Mažeikių geležinkelis (jo atšaka
atvesta į Naująją Akmenę). Prie Ventos atviroje vietoje stovintis apleistas dar vienas kultūros paveldo
objektas - Augustaičių vandens malūnas, statytas dar 1932 m.
XVII a. Naujosios Akmenės vietoje minimas Akmenės dvarui priklausęs Karpėnų kaimas. 1948
m. Karpėnuose pradėjus statyti cemento gamyklą, prie jos ėmė augti gyvenvietė. 1952 m. pavadinta
Naujosios Akmenės vardu. 1965 m. Naujoji Akmenė gavo miesto teises ir tapo Akmenės rajono centru.
Rajonas turtingas kultūros paveldo objektais, tačiau daugelio jų būklė

yra prastoka.

Turimomis lėšomis dažniausiai atliekami tik avarinės būklės likvidavimo darbai. Nei rajono
savivaldybė, nei kultūros vertybių savininkai, nei Kultūros vertybių apsaugos departamentas neturi
finansinių galimybių restauruoti nykstančių objektų. Didelė problema yra tai, kad dalis kultūrinę
vertę turinčių pastatų šiuo metu yra nenaudojami, rajone nerandama būdų kaip kultūros vertybes
pritaikyti kitoms funkcijoms atlikti, todėl juos išsaugoti ypač sudėtinga. Būtina rengti įvairias
kultūros vertybių tvarkymo ir panaudojimo programas ir projektus, mėginti pritaikyti juos
kulinarinio paveldo išsaugojimui.
2.1.2. Aplinkos apsauga
Vandens telkiniai. Jie vieni patraukliausių rekreacinių išteklių. Pagal vandens telkinius rajonas
yra vidutiniškai patrauklus turizmo plėtrai. Yra apie 20 valstybinės reikšmės vandens telkinių, kuriuos
būtų galima panaudoti turizmo plėtrai ir poilsio zonų formavimui (žr. 7 priedą). Upių tinklas nedidelis,
tačiau turizmo plėtrai tai nėra didelis trūkumas, nes ir Lietuvoje didelių upių nėra. Didžiausia rajono
upė yra Venta, tačiau čia jos aukštupys, kuris nėra pakankamai vandeningas ir mažai tinkamas
rekreacijai. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1380 „Dėl maudyklų
vandens kokybės monitoringo programos patvirtinimo“, Akmenės rajone vykdomas Dabikinės,
Pragalvio ir Ventos upių.maudyklų vandens kokybės monitoringas (sistemingas maudyklų vandenų
mikrobiologinės ir cheminės kokybės ir jos kitimo stebėjimas). Tačiau daugelis
nepritaikytos žmonių poilsiui,

maudyklų

menkai prižiūrimi pėsčiųjų takai, trūksta apšvietimo, tualetų,

privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kt. Paplūdimiai ne visai atitinka Europos
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Tarybos direktyvos 76/160/EEB “Dėl maudyklų vandens kokybės“ ir Lietuvos higienos normų HN
92:1999 “ reikalavimus.
Geriamojo vandens kokybė ir vandenvala. Akmenės rajone naudojamas požeminis vanduo,
yra 23 vandenvietės. Įrengti 4 geriamojo vandens valymo įrenginiai, yra 15 nuotekų valymo įrenginių.
Vandentiekio tinklų ilgis rajone yra 87,2 km, nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 91,6 km, iš jų mieste -72
km. Daugiausia centralizuotai tiekiamo vandens sunaudojama ūkio ir buitinėms reikmėms.

20
460

661

Pramonė

Buitis

Žemės ūkis

6 pav. Vandens sunaudojimas 2006 m. pagal vartotojų grupes struktūra, tūkst.m 3
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius

2006 m. į vandentiekio tinklą Akmenės rajone buvo patiekta 692,481 tūkst. m3 vandens.
Centralizuotai tiekiamu vandeniu yra aprūpinama apie 50 % Akmenės raj. gyventojų, apie 32 % jų
naudoja šachtinių šulinių vandenį. Požeminis vanduo apvalomas tik Gaudžiočių, Žerkščių, Sablauskių
kaimų vandenvietėse, todėl ne visas centralizuotai patiekiamas vanduo yra labai geros kokybės.
Daugelį tinklų ir vandens pakėlimo siurblių reikia renovuoti. Pagal geležies kiekį vandens kokybė
atitinka HN-24:2003 standartus tik 4 gyvenvietėse: Sablauskių, Kruopių, Akmenės II kaimo, Ventos.
Daugumą rajono nuotekų surinkimo tinklų reikia renovuoti. Apie 60 % buitinio nuotekų tinklų
yra 30-60 metų senumo, todėl dažnos yra nuotekų tinklų avarijos, į aplinką patenka teršalai. Bendra
kanalizacijos sistemos būklė yra prasta.
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245

557

Išvalytų iki DLT normų

Nepakankamai iš valytų

7 pav. Buities ir gamybos nuotekų, išleistų į paviršiaus vandenis, išvalymo lygis 2006 m., tūkst. 3
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius

Kaimo gyvenvietės, sodybos, dauguma miestų privačių gyvenamųjų namų kvartalų neturi
vandentiekio, kanalizacijos tinklų. Akmenės II kaimo, Sablauskių gyvenvietėje, Pelkelės kaime
vykdomi buitinių nuotekų tinklų renovacijos ir įrengimo projektai, kurie pagerins šių gyvenviečių
bendrą eksploatuojamų tinklų situaciją. Lietaus nuotekų tinklų ilgiai, išleistuvų skaičius nėra žinomi.
Surinktos lietaus nuotekos neapvalytos išleidžiamos į atvirus vandens telkinius. Kai jos patenka į
buitines nuotekas užkemša valymo įrenginius.
Pasenusi ir nepakankamai išvystyta vandens išgavimo, ir tiekimo įranga neužtikrina
nepertraukiamo ir kokybiško vandens tiekiamo. Buitinių nuotekų ir lietaus surinkimo sistema išvystyta
nepakankamai.
Dirvožemiai. Pagrindinė jų tarša – mineralinės trąšos, pesticidai.
Ekologinės problemos rajone kyla taip pat dėl netinkamos kuro apsaugos ir avarijų, kurių
pasekmė – grunto ir vandenų užterštumas.
Oras. Oro užterštumas rajone didelis. Pagrindinės rajone teršiančios aplinką įmonės: AB
„Akmenės cementas“, Papilės žemės ūkio bendrovė, AB „Pieno žvaigždės“ Akmenės cechas.
Aplinkosauginiu požiūriu išvardintos įmonės kelia didelį susirūpinimą ne tik Akmenės rajonui, bet ir
kitiems regionams. Pastaruoju metu Akmenės rajone atmosferos teršimas iš stacionarių teršimo šaltinių
stabilizavosi, tačiau išmetamų teršalų kiekis yra vienas didesnių Lietuvoje. Pagrindiniai į atmosferą
išmetamų teršalų šaltiniai – autotransportas, cemento pramonė, energetika (katilinė) ir kt. Nemažai
aplinką teršia ir transportas. Labiausiai aplinkos oras teršiamas azoto oksidais, anglies monoksidu,
lakiaisiais organiniais junginiais ir kietosiomis dalelėmis. (žiūr. Priedo 2 lentelę)
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Pagrindinės priemonės oro taršai mažinti rajone: gamtinių dujų atvedimas, energijos taupymas,
diegti geresnes gamybos

technologijas, įmonėms kuo daugiau įsigyti autotransporto priemonių,

atitinkančių ES standartus; rekonstruoti gatves ir sureguliuoti eismą, įrengti daugiau dviračių takų.
Buitinių ir pavojingų atliekų tvarkymas. Akmenės rajone šiuo metu yra tik 1 veikiantis
Pašakarnių sąvartynas ir 1 buitinių atliekų sukaupimo vieta. Uždaryti sąvartynai: Lebelių, Trikšių,
Kairiškių, Kruopių, Kivylių, Ventos, Naujosios Akmenės senasis. Šiuo metu jau yra rekultivuoti
Kivylių, Kairiškių, Kruopių sąvartynai. Ventoje pradėta rekultivacija Lebelių ir Trikšių sąvartynų. Bus
rekultivuojamas Naujosios Akmenės senasis sąvartynas. Nuo 2008 m. planuojama atliekas vežti į
regioninį Aukštrakių sąvartyną.
Sąvartynų būklė patenkinama, bet buitinių atliekų sukaupimo vietos neatitinka reikalavimų.
Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Ventoje bendro naudojimo konteinerius aptarnauti (ištuštinti)
gali tik NVS gamybos mašinos. Jos visiškai susidėvėjusios ir nebegalima garantuoti reikiamos
paslaugos kokybės. Už regioninio projekto lėšas įrengti atliekų priėmimo punktai ir konteinerinės
aikštelės kaimuose bus pradėtos eksploatuoti įvedus rinkliavą už atliekas. Naujojoje Akmenėje,
Akmenėje ir Ventoje pastatyti konteineriai antrinėms žaliavoms rinkti.
2002 m. įrengtas pavojingų atliekų surinkimo punktas. Rajone yra 2 pesticidų sandėliai,
kuriuose nelaikoma pesticidų (buvę centriniai Pašakarnių ir Mergeluičių stipriai suniokotas, būtina
likviduoti) pesticidų sandėliai. Reikėtų atnaujinti ir diegti pažangesnę atliekų surinkimo sistemą.
Akmenės rajono objektai pagal jų pavojingumo aplinkai lygį. Pirmojo pavojingumo lygio
objektai:
-

AB „Pieno žvaigždės“ Akmenės cechas,UAB „Saurida“ degalinės, UAB „Kvistija
degalinės, Papilės žemės ūkio bendrovė.

-

Antrojo pavojingumo lygio objektai: AB „Akmenės cementas“.

-

Trečiajam pavojingumo lygiui priskiriami išnaudotų iškasenų karjerai.

2.1.3. Gyventojai
Gyventojų skaičių ir demografinę būklę apsprendžia daug išorinių priežasčių. Visų pirma,
ekonominės ir socialinės gyvenimo sąlygos ir, antra, galimybė rinktis kitas veiklos rūšis ir keisti
gyvenamąją vietą. Geopolitinė Lietuvos padėtis, įstojus į Europos Sąjungą, iš esmės pakeitė
nusistovėjusį darbo rinkos tradicinį modelį. Dabar darbdavys negali vienašališkai diktuoti savo sąlygas.
Lietuvos žmonėms atsirado galimybės laisviau rinktis darbą ir jo vietą priklausomai nuo sugebėjimų ir
darbo rinkos pasiūlos. Tačiau, pagal LR Statistikos departamento duomenis, paskutiniais metais Šiaulių
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apskrityje gyventojų skaičiaus pokyčiai nebuvo ženklūs. Apskrityje 2003 – 2007 metų laikotarpyje
bendras gyventojų skaičius sumažėjo tik 0,96 proc. Akmenės rajono teritorijoje – 0,94 proc. - maždaug
nuo 29889 iki 28204. Tačiau Akmenės rajono kaimo gyvenamojoje vietovėje gyventojų skaičius
sumažėjo 0,96 proc. – nuo 11218 iki 10745. Kaime gyvena 38 proc. (šalyje apie 32 proc.) visų rajono
gyventojų.
Gyventojų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje mažėja kasmet ( dinamika parodyta priedo

3

lentelėje). Iš kaimo daugiausia jų išvyko per du praėjusius metus.
Gyventojų skaičius labiausiai mažėja dėl mažėjančio gimstamumo bei neigiamo migracijos
saldo ( žr. 8 pav.). Akmenės rajone mirusiųjų skaičius kasmet beveik dvigubai viršija gimusiųjų
skaičių. Kaime pastebima didesnė jaunų kaimo gyventojų migracija.
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8 pav. Gimusių ir mirusių gyventojų skaičiaus kaita
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius. 2007.

Migracijos saldo yra neigiamas ir Lietuvoje. Tarptautinis Lietuvos migracijos saldo pradėjo
mažėti 2005m., tuo tarpu pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Akmenės r. savivaldybės
migracijos saldo nuo 2003 m. iki 2006 m. sumažėjo net 31 proc. (priedo 4 lentelė) Beje, oficialioji
statistika tikrųjų migracijos mastų neatspindi, nes daugelis išvykusiųjų į užsienį, savo gyvenamąją vietą
tebedeklaruoja Lietuvoje.
Rajono gyventojų tankumas dabar - 33,4 gyventojai 1km2 (vidutiniškai šalyje – 51,8 gyventojai
1km2), tuo tarpu kaime 12,7 (palyginimui mažiausiai apgyvendintame Švenčionių rajono savivaldybės
kaime 7,5 gyventojai 1km2).
Darbingo amžiaus gyventojų - 35,8 proc. Galima daryti išvadą, kad kaimas sparčiai sensta, čia
demografinė situacija žymiai blogesnė nei mieste.
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Gyventojų tautinė ir religinė sudėtis nereikalauja specifiškumo kuriant darnias ir bendro tikslo
siekiančias bendruomenes.
Akmenės rajono savivaldybėje yra penkios kaimiškosios seniūnijos: Akmenės, Kruopių,
Naujosios Akmenės kaimiškoji, Papilės, Ventos. Didžiausios pagal plotą yra Naujosios Akmenės
kaimiškoji ir Papilės seniūnijos ( po 30 proc. nuo bendro rajono savivaldybės kaimo teritorijos ploto), o
mažiausia Ventos - 5 proc. ( tiek plotu, tiek gyventojų skaičiumi - be Ventos miesto gyventojų).
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamos Akmenės rajono gyventojų skaičius, kuriems rengiama
strategija.
1 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse
Seniūnija

Gyventojų skaičius seniūnijoje iš viso:

Akmenės

5115

Kruopių1

1182

Naujosios Akmenės kaimiškoji

2980

2

Papilės

3996

Ventos

4362

Iš viso:

17635

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2007 metų duomenys.
Pateiktame 9 paveiksle matosi, kad Akmenės rjonas susideda iš 6 seniūnijų: Naujosios Akmenės
kaimiškosios, Naujosios Akmenės miesto (ši seniūnija neįtraukiama į VVG teritoriją ir veiklą),
Kruopių, Akmenės, Ventos ir Papilės.

1
2

Seniūnijoje yra Kruopių gyvenvietė, turinti miestelio statusą. Kruopiuose gyvena 600 gyventojų.
Seniūnijoje yra Papilės miestelis, turintis 1449 gyventojus
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9 pav. Akmenės rajono seniūnijos
Kaimo gyventojai gyvena 125 gyvenamosiose vietovėse. Tačiau 65 kaimo gyvenamosiose, t.y.
39 proc., gyventojų nėra arba gyvena 1-5 žmonės. Vidutiniškai respublikos kaime tokių vietovių
priskaičiuojama 36 proc. Vietovės, kuriose gyvena iki 50 gyventojų, sudaro 49 proc. nuo visų vietovių,
kai šalyje vidutiniškai tokių vietovių yra – 81 proc. Taigi Akmenės rajono savivaldybėje vyrauja
stambesnės kaimo gyvenamosios vietovės.
Akmenės rajone yra dvi kaimo vietovės, turinčios miestelio statusą: Kruopiai – 600 gyventojai,
Papilė – 1449 gyventojai. Iš viso miesteliuose gyvena 2049 kaimo gyventojai.
Rajone yra 3 miestai: Naujoji Akmenė (2007 m. pr. – 11561 gyventojas), Akmenė (2007 m. pr. –
2813 gyventojų), Venta (2007 m. pr. – 3080 gyventojų). Akmenės rajono savivaldybės kaimo
teritorijoje nėra miestelių, kurių gyventojų skaičius viršytų 6 tūkst. gyventojų.
Gyventojų tautinė ir religinė sudėtis nesudaro kliūčių kurti darnias ir bendro tikslo siekiančias
bendruomenes. Reikalingos VVG socialinės integracijos priemonės, kurios padėtų įtakoti kaimo plėtrą
ir gyventojų pokyčius.
Akmenės r. savivaldybės kaimo gyvenamosios vietovės gyventojų skaičiaus kitimą, jų
pasiskirstymą, demografinę situaciją galima daryti išvadas:
Akmenės VVG kaimiškose vietovėse kol kas gyventojų yra daugiau kaip vidutiniškai šalyje, jų
skaičius mažėja lėčiau kaip vidutiniškai rajone, bet sparčiau nei Šiaulių apskrityje. Gyventojų
mažėja dėl to, kad - miršta dvigubai daugiau nei gimsta, bei dėl migracijos. Iš kaimiškų vietovių
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ypatingai daug žmonių, daugiausia jaunų, išvyko per praėjusius du metus. Gyventojų mažėjimas
viena aktualiausių VVG problemų, juolab kad ir taip Akmenės rajono gyventojų tankumas , tame
tarpe kaimiškose vietovėse, ženkliai mažesnis kaip šalyje. Rajono kaimas sparčiai sensta, čia
demografinė situacija žymiai blogesnė nei mieste. Mažėja vyrų santykis lyginant su moterimis ir
darbingų žmonių skaičius.
Lyginant su šalies vidutiniais duomenimis, rajono kaimo vietovės stambesnės, tačiau beveik
kas antroje nėra žmonių arba gyvena nedaugiau kaip penki.

2.1.4. Žmogiškieji ištekliai

Akmenės rajono savivaldybės žmogiškųjų išteklių formavimas, jų kaita būdinga bendroms
Lietuvos kryptims. Ši problema tiesiogiai priklauso nuo politinių ir ekonominių pokyčių, vykdomų
reformų. Akmenės rajono savivaldybėje 35,8 proc. darbingo amžiaus žmonių gyvena kaime. (Priedo 5
lentelė). Kaimo verslai ir sukurtos darbo vietos tampa jų įsidarbinimo galimybių ir gaunamų pajamų
pagrindiniu šaltiniu. Akmenės rajono savivaldybėje kaime aukštesnis bedarbystės lygis nei šalyje. 2007
metais jis siekė 9,86 proc., o atskirose seniūnijose: Kruopių – 13,3 proc., Naujosios Akmenės miesto –
11,2 proc. Bedarbystė Akmenės rajone – 7,25 proc. Žemiau esančiame 10 paveiksle pateikiama
informacija apie bedarbystės lygį Akmenės rajono seniūnijose.

10 pav. Akmenės rajono nedarbo žemėlapis
Šaltinis: Akmenės rajono darbo birža
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Atliekant ekonominę analizę buvo nustatytos nepanaudotos galimybės diversifikuojant kaimo
verslus, ypač Akmenės miesto ir apylinkės seniūnijose, tačiau tam turi būti pasiruošę kaimo gyventojai
ir profesiniu ir motyvacijos atžvilgiu.
Kaimo gyventojų išsilavinimas yra žemesnis nei miesto gyventojų ( Priedo 6 lentelė). Tik 3,9
proc. kaimo gyventojų turi aukštąjį išsilavinimą arba jų 2,5 karto mažiau nei rajono miestuose. Ir 16,1
proc. – aukštesnįjį. Net trečdalis kaimo gyventojų, vyresnių nei 10 metų, turi tik pradinį
išsimokslinimą. Kaimo ekonominė plėtra lygiagrečiai turi vykti su žmogiškųjų išteklių kokybiniais
pokyčiais.
Siekiant pritraukti, išsiugdyti ir išlaikyti kaime kvalifikuotus darbuotojus, reikia užtikrinti
materialinį suinteresuotumą ir socialinius patarnavimus, atitinkančius gyventojų poreikius. Nežiūrint
rajono savivaldybės kaimo vietovių palankių sąlygų kaimo verslams,

žemės ūkio, medžioklės,

miškininkystės, pramonės, švietimo srityje darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra
žemesnis nei šalies ( 11 pav.).
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11 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Šaltinis: Lietuvos apskritys Ekonominė ir socialinė raida 2003 m. Statistikos departamentas

Kaimo gyventojų, ypač dirbančių žemės ūkyje, didelę pajamų dalį sudaro natūrinė produkcija
(priedo 7 lentelė). Akmenės raj. iš 100 gyventojų net 51 pragyvena iš žemės ūkio, tuo tarpu, Šiaulių
apskrityje – 33, šalyje – 28.
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2.1.5. Kriminogeninė situacija.
2007 m. nedarbo lygis Akmenės rajone sudaro 7,25 proc. Todėl didelę dalį nusikalstamų veikų
padaro nedirbantys asmenys, kurie neturi lėšų pragyvenimui ir nemato perspektyvų arba nenori teisėtais
būdais užsidirbti lėšų savo ir šeimos išlaikymui.
Nusikalstamumas Akmenės rajone didėja (priedo 8 lentelė). Daugiausiai nusikaltimų padaryta
2005 - 2006 metais Ventos seniūnijoje, o mažiausiai – Papilės.
Užregistruotos nusikalstamos veikos – tai nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, per
ataskaitinį laikotarpį centralizuotai užregistruoti Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos
centrinėje duomenų bazėje. Duomenys rodo, jog nusikalstamumas Akmenės rajone yra vidutinis,
lyginant su aplinkiniais rajonais (pav. 12).

12 pav. Nusikalstamumo veikų pasiskirstymas Lietuvoje
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Per 2007 m. sausio - birželio mėnesius Akmenės rajone užregistruotos 168 nusikalstamos
veikos, t.y. 20,4 procentais mažiau, nei per 2006 m. pirmąjį pusmetį (priedo 9 lentelė). 100000-ių
gyventojų rajone teko 596 nusikalstamos veikos, kai tuo tarpu Šiaulių apskrityje - 931, o Lietuvoje –
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net 1143. Per 2007 metų sausio – birželio mėnesius Akmenės rajone užregistruota 117 gaisrų - 47
mažiau nei per praeitų metų tą patį laikotarpį.
Nusikalstamų veikų problema negali būti užmiršta, nes akivaizdu, kad atsakas šalyje eina
paskui problemą. Ypač pažeidžiami jaunesnio amžiaus žmonės, trokštantys naujų pojūčių, todėl jiems
narkotinių medžiagų galima įsiūlyti lengviau.
Apylinkių inspektoriai, nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistai bei patrulių
būrio pareigūnai nuolat lankosi viešose jaunimo susibūrimų vietose, organizuoja ir dalyvauja reiduose
Papilėje, Ventoje, Akmenėje, Naujoje Akmenėje bei kitose rajono vietose vykusių masinių renginių ir
švenčių metu. Per 2007 m. sausio – birželio mėnesius nustatyti ir administracine tvarka nubausti 14
nepilnamečių, vartojusių alkoholinius gėrimus viešose vietose. Teisės pažeidimų susijusių su narkotinių
priemonių vartojimu, laikymu, gabenimu, platinimu nenustatyta

per 2007 metų paskutinius tris

ketvirčius.
2.1.6. Švietimo sistema kaime

Akmenės rajone 2007 mokslo metais kaimo vietovėse buvo dvi vidurinės mokyklos, kuriose
mokėsi 701 mokinys, trys pagrindinės mokyklos – mokėsi 229 mokiniai ir trys kitų mokyklų skyriaijuose mokėsi 89 mokiniai. Veikė dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Jas lankė 67 vaikai. Ugdymo
įstaigos rajone išsidėsčiusios tolygiai, todėl jas gali lankyti visi kaime gyvenantys mokiniai. Mokinių
skaičius kaimo mokyklose nuolat mažėja ir ateityje turėtų mažėti (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Prognozuojamas mokinių skaičius kaimo mokyklose 2007 – 2010 metais
Metai

Mokinių skaičius

2007

701

2008

670

2009

640

2010

621

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į šias tendencijas nuo 2008 m. liepos
mėn. 1 d. kaimo pagrindines mokyklas ir ikimokyklines ugdymo įstaigas prijungia prie didesnių
mokyklų. Šiuo sprendimu stengiamasi kaimo vietovėse išlaikyti švietimo ir kultūros židinius.
Daugumos ugdymo įstaigų materialinė bazė yra patenkinama, o Kivylių pagrindinės mokyklos
būklė yra gera, nes 2004 metais visiškai buvo renovuota.
Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, mokyklose mažės klasių komplektų ir todėl visose ugdymo
įstaigose liks po 3-4 laisvas klases.
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Ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų skaičius dabar Akmenės rajone mažai
kinta. 2006 metais veikė 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, turinčios 593 ugdytinius ir 18 bendrojo
lavinimo mokyklų, kuriose mokėsi 5,4 tūkst. mokinių.
Rajone sparčiai diegiamas informacinių technologijų tinklas. Pagal kompiuterių skaičių vienam
kaimo mokyklos moksleiviui pirmaujama šalyje (priedo 10 lentelė).

Viešosios prieigos taškai

įrengiami kaimo bibliotekose ir bendruomenių namuose. Informacinių technologijų diegimas pagerins
kaimo moksleivių ugdymo sąlygas ir kaimo žmonių kompiuterinį raštingumą, pagerins ryšių sistemą ir
verslo sąlygas. Tačiau internetinės prieigos taškai duos efektą, jei jie bus įrengti visose seniūnijose,
bendruomenių namuose.
Siekiant racionaliau panaudoti turimas laisvas patalpas, mokyklose reikėtų steigti
bendruomenės namus arba daugiafunkcinius centrus, kuriuose būtų viešosios prieigos internetiniai
taškai, veiktų biblioteka, teikiamos socialinės paslaugos kaimo gyventojams. Nors pagal kompiuterių
skaičių vienam kaimo mokyklos moksleiviui pirmaujama šalyje, tačiau internetinės prieigos taškai
duos efektą, jei jie bus įrengti visose seniūnijose, bendruomenių namuose.
2.1.6. Sveikatos priežiūra.
Akmenės rajone yra 125 kaimai, kuriems pirminę sveikatos priežiūrą teikia 10 įstaigų ir 8
kaimo medicinos punktai. Pirminių sveikatos priežiūros centrų išlaidos vienam gyventojui svyruoja
apie 100 Lt. Minėti punktai suteikia pirminę medicininę pagalbą, atlieka profilaktinį darbą.
Kaimo gyventojų tarpe dominuoja Lietuvoje labiausiai paplitę susirgimai. Sergamumas
vėžiniais susirgimais, kaip ir kitomis ligomis, nesiskiria nuo respublikinių ir apskrities rodiklių. Tačiau
didele problema kaimuose išlieka priklausomybė alkoholiui, rūkymui, nevertinama sveika gyvensena.
Kaimuose gyventojai naudoja šachtinių šulinių vandenį. Iš jų net 40 proc. yra padidintas nitratų
kiekis.
Sveikatos apsaugai tiek Lietuvoje, tiek Akmenės rajone turėtų būti skiriamas didelis dėmesys,
nes žmonių sveikata priklauso nuo socialinių ir ekonominių sąlygų, o nuo žmonių sveikatos priklauso
valstybės ekonominis klestėjimas. Sveiki žmonės gali produktyviau dirbti, aktyviau dalyvauti
ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime. Piliečių sveikatos būklė yra vienas iš šalies
pažangos rodiklių.
Išlaidos sveikatos priežiūrai labai skiriasi įvairiose medicinos punktuose ir įstaigose.
Daugumuose punktų yra bloga patalpų būklė, apšildymas elektriniais šildytuvais. Bloga kelių būklė,
sunkiai pasiekiami atskiri gyventojai. Tikslingiau būtų tokių punktų gyventojus medicinos felčerei
aptarnauti su mobiliu transportu, pagal registraciją ir gydytojų nurodymus.
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Organizuojant tinkamai prieinamą ir priimtiną sveikatos paslaugų priežiūrą, panaudojant
kaimuose pirminės sveikatos grandies, šeimos gydytojų instituciją, o reikalui esant ir antrinę bei tretinę
sveikatos priežiūrą, galima pasiekti gerų rezultatų. Svarbu nepamiršti ligų profilaktikos, savalaikio
išaiškinamumo. Šioje veikloje reikalinga ir kaimo bendruomenių parama.
Kaip ir visoje Lietuvoje, Akmenės rajono kaime opi vaikų sveikatos ir sveikos gyvensenos
priežiūra ir užtikrinimas. 2006 m. rajone gyveno 7769 vaikai. Socialinės rizikos šeimų rajone yra 112, o
jose vaikų

- 277. Vaikai augantys socialinės rizikos šeimose gyvena tikrai sunkiai ir jiems yra

reikalinga pagalba bei dėmesys.
Sveikatos būklė Akmenė rajone nėra išskirtinė – jai būdingos šalies problemos. Medicinai
trūksta valstybės dėmesio. Taip pat ir žmonėms, kurie priklausomi nuo žalingų įpročių. Ir sveikos
aplinkos kūrimui, ypatingai geriamojo vandens kokybei.
Deja, Akmenės rajono sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas pastoviai mažėja, tuo
sukeldamas nemažai rūpesčių rajono sveikatos priežiūros vadovams,

specialistams. Matant

finansavimo tendencijas, galima numatyti, kad ir ateityje sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas
nelabai keisis.

2.1.7. Kultūra.
Akmenės rajono savivaldybėje veikia

27 biudžetinės kultūros įstaigos: rajono viešoji

biblioteka su 13 filialų kaime, rajono savivaldybės kultūros centras su jam pavaldžiais 4 kultūros
namais ir 3 bendruomenių namais bei 5 muziejai – Akmenės krašto, Lazdynų Pelėdos, Simono
Daukanto memorialinis, Klykolių kaimo buities, Kivylių pagrindinės mokyklos ir „Žemaitiška troba“.
Viešosios bibliotekos ir kaimų filialų pagrindinė funkcija yra optimaliai tenkinti kaimo
bendruomenės informacinius poreikius. Kaimo bibliotekomis 2006 metais naudojosi 7938 gyventojai,
apsilankė 70 700 lankytojų. (priedo 11 lentelė.) Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius pagrindinis Viešosios bibliotekos padalinys, kuriame aptarnaujami skaitytojai. Skyrių sudaro
abonementas, periodikos skaitykla. Abonemento fonduose yra 46531 egz., knygų. Skaitykloje periodiniai leidiniai, meno albumai, reprodukcijos ir kt. Skaitytojams orientuotis bibliotekos lobyne,
susirasti pageidaujamų knygų padeda abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Jeigu reikiamos literatūros
fonde nėra, ji užsakoma iš kitų šalies bibliotekų tarpbibliotekinio abonemento keliu. Neįgaliems
skaitytojams, negalintiems ateiti į biblioteką, knygos atnešamos į namus. Skyriaus darbuotojos ne tik
aptarnauja skaitytojus, bet ir organizuoja įvairius renginius: susitikimus su žymiais krašto žmonėmis,
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naujų knygų pristatymus, aptarimus, tautinių ir valstybinių švenčių minėjimus, ruošia literatūrines
parodas.
Akmenės rajono savivaldybė skiria nemažą dėmesį bibliotekų fondų komplektavimui, numatydama
lėšų naujoms knygoms įsigyti. Rajono bibliotekų fondai pasipildė enciklopedinio pobūdžio leidiniais,
žodynais, žinynais, šakine, grožine, vaikų literatūra. Rajono bibliotekininkai dalyvauja įvairiuose
projektuose, bendradarbiauja su rajono biudžetinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Ne vienerius metus Viešoji biblioteka bei rajono laikraštis „Vienybė“ dalyvauja ir bendradarbiauja
bendruose projektuose, skirtuose spausdintam žodžiui, knygai, kraštotyrai.
Viešosios bibliotekos administracija jau 2 metai rengia kraštotyrinio darbo apžiūrą „Per kraštotyrą į
tautos kultūros pažinimą“. Šiandien yra labai aktualu dalyvauti įvairiuose programose, rengti projektus.
Prieš trejus metus Europos Komisijos delegacijos Informacijos centras pradėjo vykdyti projektą
„Informacija apie ES Lietuvos bibliotekose“. Šiame projekte dalyvauja ir Viešoji biblioteka. Viešojoje
bibliotekoje įrengta informacinės literatūros apie Europos Sąjungą lentyna. 2003 - 2004 metais laimėtas
projektas „Lietuvos rytojus Europos Sąjungoje“. Viešoji biblioteka ir jos filialai dalyvauja Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerijos konkurse „Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimas“
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka. Laimėti ir tęsiami projektai „Neįgalus
vaikas ir biblioteka“, „Bibliotekos vaidmuo neįgaliųjų vaikų gyvenime“ ir kiti.
Viešoji biblioteka teikia ne vien informacijos paslaugas. Čia gyventojai gali pasinaudoti įvairiomis
biuro paslaugomis, tokiomis kaip dokumentų skanavimas, dauginimas, duomenų įrašymas į diskelius,
teminės informacijos surinkimas, internetas. Kadangi bibliotekos pagrindinė funkcija – informacijos
sklaida, šiuo metu ypač didelis dėmesys skiriamas kaimo bibliotekų kompiuterizavimui.
Akmenės rajone esantys muziejai nuolat rengia parodas, vykdo šviečiamąją veiklą rajono
moksleiviams bei atvykusiems turistams. Lazdynų Pelėdos muziejuje vykdomos kūrybinės
etnografinės, meninės stovyklos, prie akmeninio stalo vyksta poezijos ir muzikos vakarai, rengiamos
konferencijos meno ir literatūros temomis. Simono Daukanto muziejus supažindina lankytojus su savo
ekspozicija bei rašytojo gyvenimo istorija.
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre, kultūros ir bendruomenių namuose veikia 75 įvairaus
žanro mėgėjų meno kolektyvai, iš jų 36 – vaikams ir jaunimui. Šioje veikloje dalyvauja 924 dalyviai,
iš jų – 500 vaikų ir jaunimo. Kultūros įstaigose veikia 19 įvairių klubų,studijų, būrelių, juose – 88
dalyviai, iš jų 62 – vaikai ir jaunimas. Per 2006 metus buvo surengti 26 profesionalių atlikėjų koncertai
ir spektakliai, suorganizuota 379 šokių ir poilsio vakarų, diskotekų bei 7 regioniniai, tarpregioniniai ir 2
tarptautiniai kultūros renginiai.
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Akmenę garsina „VENTUKAI“ – vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela (stilizuota),
susikūrusi 1987 metais.

Jie reprezentavo Akmenės kraštą Lietuvą užsienio šalyse:
Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Rusijoje, Vokietijoje,
Švedijoje,

Ispanijoje,

Italijoje.

„Ventukai“

Lietuvos

televizijos

konkurso „Duokim garo“ čempionai (2003m.), LNK televizijos
projekto „Nacionalinė muzikos lyga“ čempionai (2004 m.). Lietuvos liaudies kultūros centro „Aukso
paukštės“ nominacija – „Geriausias 2004 metų liaudiškos muzikos kapelos kolektyvas ir vadovas“.
Rajono mėgėjų meno kolektyvai pasirodo ne tik rajone, bet įsijungia į apskrities, Respublikos
kultūrinį gyvenimą. Bendradarbiaujama su Joniškio, Pakruojo rajonų, Šiaulių miesto įvairiausiais
kolektyvais. Nemažai svečių iš šių bei kitų Respublikos vietovių pasirodymų pamato ir mūsų kaimo
žmonės. Kaimų kultūros renginių organizatoriai aktyviai ruošia projektus į Akmenės rajono
savivaldybės kultūros rėmimo fondą. Ypač yra skatinamas bendradarbiavimas tarp mūsų rajono meno
mėgėjų kolektyvų, jiems suteikiamas transportas vykti su pasirodymais į kaimynų organizuojamus
renginius.
Apžvelgiant kelerių metų renginių sąrašus, pastebima, kad didėja renginių įvairovė seniūnijose.
Kultūrinis gyvenimas kaime labai priklauso nuo vietos bendruomenės ir kultūros darbuotojų sąveikos.
Rajono kultūros srities ekspertai pažymi, kad dalis kultūros darbuotojų seniūnijose stokoja
kompetencijos, šiuolaikiško supratimo apie kultūrą, apie kultūros organizatoriaus funkciją
bendruomenėje. Kultūros veiklą sėkmingai vystoma tuose kaimuose, kur renginių organizatorius
bendrauja su vietos bendruomene, seniūnija, biblioteka, mokykla, vietos verslininkais. Dėl
nepakankamo bendradarbiavimo su bendruomenėmis žmonės patys pradėjo ieškoti alternatyvų.
Pasitaikė keletas atvejų, kai kaimo bendruomenė pati ėmėsi kultūrinių renginių organizatoriaus
funkcijų ir iki šiol tai daro labai sėkmingai. Šiuo metu rajone veikia 27 kaimo bendruomenės, kurios
pačios aktyviai organizuoja vietines šventes, susibūrimus, aplinkos tvarkymo akcijas, kviečia jaunimą
prevencinėms diskusijoms. Pinigų savo veiklai bendruomenės bando gauti iš įvairių fondų ir programų.
Akmenės rajone veikia 15 NVO, kurios teikia socialines paslaugas, taip pat 12 sporto veiklą
vykdančių klubų ir organizacijų.
Kultūros plėtrą stabdo labai prasta materialinė bazė ir labai mažas finansavimas. Skurdi kultūros
namų materialinė bazė, pasenęs muzikinis inventorius, apleistos patalpos netenkina bendruomenės
poreikių, dalis kultūros įstaigų dėl šios priežasties neatlieka bendruomenės kultūrinio centro funkcijų.
Trūksta lėšų bibliotekų knygų fondams atnaujinti, periodinei literatūrai įsigyti, patalpoms remontuoti.
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2.1.7. Verslas ir aplinka.
Akmenės rajono savivaldybėje smulkaus ir vidutinio verslo formos, rūšys būdingos Lietuvos
ūkiui. Dėl istoriškai susiklosčiusių sąlygų iš rajono užimtų gyventojų 16,5 proc. dirba žemės ūkio,
medžioklės ir miškininkystės srityje, 14,5 proc. - prekyboje, 14,6 proc. - švietimo srityje, 24,5 proc. apdirbamojoje pramonėje, kita – 29,9 proc. (13 pav.)
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13 pav. Akmenės rajono gyventojų užimtumas
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono įmonių parduota pramonės produkcija (be PVM ir akcizo), 2006 m. sudarė
apie 10 proc. Šiaulių apskrities lygio. Parduotos pramonės produkcijos, tenkančios vienam gyventojui,
dinamika pateikiama diagramoje (14 pav.).
4,5
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3,5
3
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Šiaulių apskritis
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Akmenės rajono savivaldybė

14 pav. Parduota pramonės produkcijos vienam gyventojui, tūkst. Lt
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius
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Rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas. 2004 m. duomenimis, iš 585 veikiančių įmonių 493
yra pelno siekiančios. Individualios įmonės sudaro 40 proc. visų įmonių skaičiaus. Tiesioginės užsienio
investicijos vienam gyventojui ( Priedo 12 lentelė) Akmenės rajone ženkliai didesnės kaip Šiaulių
apskrityje, tačiau labai mažos lyginant su šalies vidurkiu. 2007 metais tiesioginės užsienio investicijos
vienam Šiaulių apskrities gyventojui 7,82 karto mažesnės nei šalyje. Akmenės rajono savivaldybės
gyventojui tiesioginių užsienio investicijų teko 1503 Lt (17,68 proc. šalies investicijų vidurkio).
Blogiausia - atsilikimas nuo šalies nemažėja.
Akmenės rajono verslo aplinka yra panaši į kitų Šiaulių apskrities savivaldybių verslo
aplinką, kurioms būdinga menka vietos vartotojų perkamoji galia, didelė konkurencija plataus
vartojimo prekių bei paslaugų rinkoje. Verslo plėtrai trūksta lėšų, sudėtinga paskolų išdavimo
tvarka, jaučiama verslininkų vadybinių, ekonominių bei teisinių žinių stoka. Sunku pritraukti į
įmones dirbti kvalifikuotus specialistus. Nesant galimybių geriems specialistams mokėti kvalifikaciją
atitinkantį atlyginimą, jie emigruoja.

2.1.8. Žemės ūkis.
Dėl susiklosčiusių istorinių ir geopolitinių aplinkybių žemės ūkis Lietuvoje turi didesnę
ekonominę ir socialinę reikšmę negu ES valstybėse senbuvėse. Šis sektorius atlieka svarbią ekonominę,
socialinę, gamtosauginę ir etnokultūrinę funkciją, todėl yra vienas iš prioritetinių ūkio šakų.
Lietuvos kaime gyvena 33,4 proc. šalies gyventojų, o dirba apie 17 proc. Tokį darbuotojų žemės
ūkyje skaičių lėmė ne tik istoriškai susiklosčiusi agrarinė ūkio kryptis ir didelis skaičius kaimo
gyventojų, bet ir reformos metu susiformavę smulkūs ūkiai, bedarbystė, menkas darbo našumas.
Didėjantis savo laiku nedarbas mieste privertė dalį miestiečių ieškotis pigesnio pragyvenimo kaime,
susigrąžinti paveldėtą žemę ar įsidarbinti ūkininkų ar žemės ūkio įmonėse. Dėl to kaimo problemos
tapo labai reikšmingos bei problematiškos ir socialiniu požiūriu. Visos šios šalies žemės ūkio
problemos būdingos ir Akmenės rajonui.
Akmenės rajono savivaldybės kaimuose gyvena 41 proc. bendro gyventojų skaičiaus ir 50,4
proc. jų užimti žemės ūkio srityje. Visame rajone dirbančių tarpe

žemės ūkio, medžioklės ir

miškininkystės srityje dirbantys sudaro 16,5 proc. (15 pav.)

37

29,90%

16,50%
14,50%

14,60%

24,50%

žemės ūkio, medžioklės ir miškininky stės srity je
p reky bos srity je
švietimo srity je
p ramonės srity je
kitos

15 pav. Akmenės rajono gyventojų užimtumas
šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė

2005 metų pradžioje Akmenės rajone buvo 3106 žemės ūkio subjektai, iš kurių 2755 arba 88,7
proc. sudarė ūkininkai ir šeimos ūkiai, 7 žemės ūkio bendrovės. Tik 691 ūkininkas įregistravęs savo
valdas registro centre valdo 11979 ha žemės. Vidutinis ūkininko ūkio dydis -17,34 ha. Toks registruotų
ūkininkų vidutinis ūkio dydis vienas didžiausių Lietuvoje. Didesni ūkiai įregistruoti tiktai Radviliškio,
Vilkaviškio, Joniškio, Kalvarijos, Pasvalio, Utenos rajonuose. Pradėjus mokėti tiesiogines išmokas už
pasėlius įregistruotų ūkių skaičius sparčiai didėjo. Ūkininkai be savo turimos žemės nuomoja
papildomai žemės iš valstybės arba iš kitų asmenų pagal žemės nuomos sutartis.
Visuotinio 2003 metų žemės ūkio surašymo rezultatai atskleidžia, kad 70 proc. visų
savivaldybės teritorijoje esančių ūkių priskiriama pirmai grupei pagal ekonominį ūkio dydį (Priedo 13
lentelė). Didžiausias ūkių skaičius, priklausantis aukščiausiai grupei pagal ekonominį ūkio dydį, yra
Naujosios Akmenės kaimiškoje seniūnijoje.
Daugiausia veikiančių ūkių buvo Papilės seniūnijoje – 878, tačiau pagal valdomą žemės plotą
pirmoje vietoje yra Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija ( Priedo 14 lentelė).
2004 metais įregistruotos 7 žemės ūkio bendrovės. Iš septynių rajono žemės ūkio bendrovių,
šešios - vysto augalininkystę, o Papilės žemės ūkio bendrovė - mišrų ūkį. Papilės žemės ūkio bendrovė,
kuri dirba apie 4160 ha žemės, užsiima grūdinių kultūrų ir galvijų auginimu. Kitos Žemės ūkio
bendrovės augina tradicinius augalus: žieminius kviečius, vasarinius miežius, rapsus. Be to, Žemės
ūkio bendrovė „Kontaktas“ 2007 m. deklaravo 1993,71 ha iš jų 60 procentų energetinių augalų, Pipirių
žemės ūkio bendrovė deklaravo 787,61 ha, iš jų 25,4 procentų energetinių augalų.
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Rajone įregistruoti 47 sėkmingai dirbantys ekologiniai ūkiai ( Lietuvoje 2006 m. buvo 1811
sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai) Stambiausi ekologiniai ūkiai yra šie: V. Mačiulio sertifikuotas
plotas 356,43 ha, Lino Šliauterio ūkis -151,1 ha, Vilmos Daktarienės ūkis -115,95 ha.
Atsiradus galimybei vyresnio amžiaus ūkininkams gauti paramą atsisakius prekinės gamybos,
padaugėjo jauno amžiaus ūkininkų. Iki 40m. amžiaus yra 101 ūkininkas arba 15,0 proc. visų ūkininkų
skaičiaus. Vien per 2006 m. pradėjo veiklą 16 jaunųjų ūkininkų.
Gamtinės sąlygos žemės ūkio veiklai plėtoti Akmenės rajono savivaldybėje palankios.
Nusausinti žemės plotai sudaro 66 proc. bendro rajono ploto. Vyrauja normalaus drėgnumo priemolių ir
priesmėlių dirvožemiai.

Vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas – 41,4 balo (vidutiniškai

respublikoje 39,1). Mažo našumo, kalvotų žemės ūkio naudmenų plotas sudaro tiktai apie 15 proc. nuo
viso žemės ūkio naudmenų ploto. Mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms yra priskirta Kruopių
seniūnija, kurioje žemės ūkio naudmenos užima 6738 ha plotą. Akmenės rajono savivaldybėje žemės
ūkio naudmenos 2006 metais sudarė 57,0 proc. bendro žemės fondo ploto. Jų tarpe ariama žemė
sudaro 93,00 proc. ( 16 pav.)

5,72%

1,28%

93,00%
Ariama žemė

Pievos ir natūralios ganyklos

Sodai ir uogynai

16 pav. Žemės ūkio naudmenų struktūra 2006 metais, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius

Lietuvoje 2006 metais žemės ūkio naudmenos užėmė 53,0 proc. bendro žemės ploto, o ariama
žemė naudmenose sudarė 83,9 proc.
Rajono palankios žemės ūkio sąlygos apsprendė ir pasėlių struktūrą. Joje dominuoja grūdinės
kultūros, kurios sudaro 70,1 proc. bendro pasėlių ploto, o per 2005 – 2006 metus jie padidėjo 11,1 proc.
( 17 pav.) Apie 29 proc. pasėlių tenka pievoms ir ganykloms. Techninėmis kultūromis užsėta tik
nedideli plotai.
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17 pav. Pasėlių plotai 2005 – 2006 metais
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius

Per trijų metų laikotarpį rajone ženkliai (per 400 tonų) padidėjo grūdų bendras derlius (priedo
15 lentelė), nors sąlygos nebuvo palankios javų derlingumui.
Spartūs pokyčiai grūdų gamyboje, nors truputį ir sumažėjus derlingumui, sudarė prielaidas
geresniam gyvulininkystės

aprūpinimui koncentruotais pašarais. Deja, 2004 – 2006 m.

gyvulininkystėje ženklesnių pokyčių nebuvo (Priedo 16 lentelė). Gyvulininkystės produktų gamyba
perskaičiuota pienu per tą patį laikotarpį padidėjo vos 1,1 proc.
Akmenės rajone 2006 m. gyvulininkystės produkcijos buvo pagaminta mažiausiai lyginant su
kitais Šiaulių apskrities rajonais (Priedo 17 lentelė).
Akmenės rajone sąlygos labai palankios gyvulininkystės vystymui. Be to, regione stipri pieno
perdirbimo pramonė - AB “Žemaitijos pienas” ir “Pieno žvaigždės” turi ES sertifikatus eksportuoti
produkciją į ES valstybes – nares. Todėl tikėtina, kad žemės ūkio gamybos plėtra sudarys sąlygas
pagausinti kaimo gyventojų pajamas. Juo labiau, kad rajono žemdirbius pasiekia didėjanti ES parama.
Žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 2006 m. rajone deklaravo 2478 žemės ūkio subjektai 39416,59 ha
plote. Tiesioginės išmokos bus mokamos už 39215,44 ha pasėlių, tame skaičiuje už 7578,78 ha
vasarinių miežių, 6073,25 ha žieminių kviečių, 2266,04 ha salyklinių miežių, 3548,74 ha vasarinių ir
žieminių rapsų, bei už kitus pasėlius. Už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bus išmokėta
apie 10, 3 mln. litų tiesioginių kompensacinių išmokų (Priedo 18 lentelė).
Pažymėtina, kad rajono žemės ūkio subjektams paramai išmokėtos lėšos per ketverius metus
padidėjo net 4 kartus.
Akmenės rajono ūkininkai menkai pasinaudoja investicine ES parama. Duomenys pateikiami
žemiau esančioje 3 lentelėje.
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3 lentelė. Europos Sąjungos paramos įsisavinimas
Priemonė KPP

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Pateikta

Išmokėta

Pateikta

Išmokėta

Pateikta

Išmokėta

paraiškų

suma Lt.

paraiškų

suma Lt.

paraiškų

suma Lt.

vnt.
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės

vnt.

vnt.

25

212425

51

365136

76

396.908

Agrarinė aplinkosauga

8

205873

24

0

18

0

Standartų laikymasis

7

394679

8

361522

10

420,581

2

6,906

3

14,948

žemės ūkio gamybos

Pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių
programa
Žemės

ūkio

paskirties

žemės

apželdinimas mišku
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės
Kruopių sen.

359

774772

403

1045241

381

1,071,630

Iš viso KPP

399

1587749

486

1769335

490

1,910,973

BPD
2006m.

Išmokėta suma Lt

2004 m.

2005 m.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

12

2

324,822

Investicijos į žemės ūkio valdas

8

4

3, 209, 000

Žemės ūkio vandentvarka

-

3

2

2, 709, 462

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė, 2007 m.

Ūkininkams būtina rodyti daugiau iniciatyvos ir per kiek galima trumpesnį laiką įsisavinti
teikiamą Europos Sąjungos paramą.
Kaimiško rajono plėtrai didelę įtaką turi ir kiti objektyvūs veiksniai: ūkio dydis, apsirūpinimas
technika bei pastatais, darbuotojų kvalifikacija ir bendruomenių iniciatyvos. Sudėtingomis rinkos
sąlygomis svarbi žemdirbių adaptacija prie jų, turimo potencialo pritaikymas šiuolaikinėms gamybos
sąlygoms, žemdirbių aktyvumas, organizuotumas, verslumo ir vadybinių sugebėjimų lygis. Iš dalies dėl
to kol kas tebėra tokios kaimo gyventojų bėdos:
- žymiai mažesnė negu miestų gyventojų perkamoji galia. Žemės ūkio darbuotojų darbo
užmokestis yra pats mažiausias tarp visų veiklos sričių;
- natūrinis namų biudžeto išlaidų pobūdis. Kaimo žmonės vartoja nemažai savo gamybos
maisto produktų, patys pasigamina dalį inventoriaus, pasirūpina savo buitimi.
Kaip pasekmė minėtų kaimo ypatybių menkai išvystytas mažmeninės prekybos ir buitinių
paslaugų bei kitokio verslo objektų tinklas.
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Gamtinės sąlygos žemės ūkio veiklai plėtoti palankios. Pakanka darbščių žmonių. Žemdirbiai
pasinaudoja ES išmokomis. Tačiau per menkai domisi investicine ES parama. Nors vidutinis
registruoto ūkininko ūkio dydis vienas didžiausių Lietuvoje, jis nepakankamas plėtoti prekinei
gamybai, pasinaudoti didesnėmis investicijomis jų modernizavimui. Dėl to būtina skatinti ūkių
stambėjimą ir veiklos kooperaciją. Palyginti menką žemės ūkio gamybos intensyvėjimą galima taip
pat paaiškinti

per lėta ūkių gamybos technologijų modernizacija, galbūt, žemdirbių švietimo ir

jiems informacijos pateikimo spragomis.
Akmenės rajono savivaldybės kaimiškoje vietovėje spartesnį gyvenimo kokybės gerėjimą
turėtų užtikrinti įgyvendintos strategijoje numatytos priemonės.

Alternatyvūs kaimo verslai.

Dabartiniu metu alternatyvia žemės ūkio veikla pripažįstamas miško, grybų verslas; vaistinių,
bei prieskoninių augalų, sraigių, retų, šilauogių, žilvyčių, kailinių žvėrelių auginimas; paukščių
veisimas ir laikymas, bitininkystė. Šiais klausimais 2006 - 2007 metais buvo organizuojami seminarai,
mokymai. Juose dalyvavo daugiau kaip 600 žemdirbių. Jiems per žemės ūkio skyriaus specialistus
platinama mokomoji ir informatyvi medžiaga, mėnesinis leidinys „Artojas“. Retus gyvūnus augina
ūkininkas Kęstutis Vitkus ir Danutė Aleksandra Kachabrišvili – Lietuvos juodgalves avis, ūkininkas
Algirdas Martišius – Žemaitukų veislės žirgus, Papilės žemės ūkio bendrovė – Lietuvos sunkiųjų
veislės arklius. Ūkininkai Vida ir Artūras Marcinkai iš Jautmalkių kaimo augina vynuogines sraiges.
Bitininkyste užsiima 26 bitininkai, kurie savo bitynuose augina nuo 10 iki 300 bičių šeimų, gėles
augina Rasma Vasiliūnienė, Pašakarnių km., V. Paškevičius ir Šidlauskai Ramučių km. Alternatyvūs
verslai turėtų intensyviau vystytis 2007 – 2013 m. laikotarpiu, nes Kaimo plėtros programos trečioji
kryptis “Gyvenimo kokybė kaime ir ekonomikos įvairinimas“ numato didinti gyventojų užimtumą jų
gyvenamosiose vietovėse. Šiai veiklai per 2007 - 2013 m. laikotarpį ES numato skirti 81 mln. eurų, o
verslo kūrimui ir plėtrai kaime 108 mln. eurų.
Rajone užregistruotos 2 kaimo turizmo sodybos. Kuriasi dar trys.
Turizmo ir verslo informacijos centras, esantis Naujojoje Akmenėje, organizuoja mokymus bei
konsultacijas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei privatiems asmenims norintiems teikti
turizmo paslaugas. Centras bendradarbiauja su keliomis kelionių agentūromis, gauna iš jų pasiūlymus ir
naują informaciją apie jų organizuojamas keliones. Turizmo informacijos centrų gyvenvietėse nėra,
tačiau informacijos sklaidą vykdo kultūros įstaigų darbuotojai, pvz. Simono Daukanto memorialinio
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muziejaus, Naujojoje Akmenėje esančio Verslo ir turizmo informacinio centro, Ventos regioninio
parko, Kamanų rezervato.
Akmenės raj. nepasižymi pramoninio pobūdžio įmonių kaimo vietovėse gausa. Daugiau jų yra
tik priemiestinėse zonose. Čia Nepriklausomybės metais padaugėjo smulkaus ir vidutinio verslo
įmonių. Dažniausiai jos priklauso miesto verslininkams. Juos kaimo vietovės traukia verslui tinkamų
pigių patalpų gausa ir mažais turto mokesčiais. Rajone yra tik viena medienos ir mėsos perdirbimo
įmonė, taip pat dvi duonos kepimo ir konditerijos, prekybos ir paslaugų. Mažmenine prekyba ir
viešuoju maitinimu užsiima

net 28 proc. kaimo vietovėse esančių verslo objektų. Tankiausias

parduotuvių tinklas yra didesnėse gyvenvietėse ir judrių magistralių pakelėse, ypač priemiestinėse
zonose. Parduotuvių stygius jaučiamas atokiose kaimo vietovėse, ypač nutolusiose nuo rajonų centrų ir
miestų.
Tankiausias ir įvairiausias Akmenės seniūnijos kaimiškų įmonių tinklas. Čia 443 gyventojai
dirba žemės ūkyje, 35 miškininkystėje, 26 žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse, 25 švietimo, 10
sveikatos priežiūros sistemose, 35 prekyboje, 27 – komunalinių paslaugų įmonėse. Panašios veiklos
įmonės vystomos ir kitose seniūnijose.
Akmenės raj. savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėse 2006 m. pradžioje veikė tokios
įmonių rūšys (4 lentelė).
4 lentelė. Verslo įmonės 2006 01 01
Verslo rūšis
Registruoti ūkininkų ūkiai
Prekyba (parduotuvės, kavinės)
Individualios įmonės ir kt. verslo įmonės
UAB
Medienos bei medienos dirbinių gamyba
ŽŪB
AB
TŪB
Verslo administravimas

Įmonių skaičius
720
21
220
76
5
7
4
0
21

Šaltinis: Akmenės r. sav. duomenys.

Akmenės seniūnijoje veikia 15, Kruopių seniūnijoje – 20, Papilės seniūnijoje – 8, Naujosios
Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – 11, Ventos seniūnijoje – 12, Naujosios Akmenės miesto
seniūnijoje – 21 įvairios įmonės. Čia neminimos švietimo ir kultūros įstaigos, kurių yra kiekvienoje
seniūnijoje. Seniūnijose dauguma įmonių veikia ar dirba pagal verslo liudijimus. Tai medžio
apdirbimo, baldų gamybos, stalių, metalo dirbinių, automašinų remonto, siuvimo paslaugų teikėjai. Yra
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ir gėlininkų, ir netgi vaistažolių augintojų. Dalis įmonėse gaminamos produkcijos eksportuojama į
užsienį.
Viena iš priemonių, padedančių didinti kaimo gyventojų pajamas yra verslų diversifikavimas.
Lietuvoje ir Akmenės raj. savivaldybėje plačiai vystomi netradiciniai kaimo verslai. Dekoratyvinių
žvakių liejimas, skulptūra iš medžio arba molio, drožimas, pynimas iš vytelių, namudinis audimas
staklėmis, mezgimas ir nėrimas, gydymas liaudies medicinos metodais (žolelėmis), dekoratyvinių
puokščių darymas, siuvinėjimas, ir kt. Nuo tradicinių verslų ši veikla skiriasi tuo, kad gaminami
unikalūs, dažnai vienetiniai kūriniai. Netradiciniais verslais užsiima nedidelių individualių įmonių
savininkai bei dirbantys pagal verslo liudijimus, o taip pat pavieniai žmonės. Akmenės raj.
identifikuotas 51 netradicinių verslų atstovas.
Iš netradicinių verslininkų ypatingai minėtini akmeniškiai kalviai, gaminantys stilingas,
originalias eksterjero ir interjero detales: vartus, tvoras, laiptų turėklus, žvakides, židinio įrankius, taip
pat antkapinius paminklus. Visi turi daug užsakymų, dalyvauja parodose, nes meninės kalvystės darbai
labai populiarūs ne tik Lietuvoj, bet ir užsienyje.
Rajone yra neblogos sąlygos ir tradicijos alternatuvių verslų vystymui. Tačiau, kaip teigia
informacijos centro darbuotojai, daugelis Akmeniškių smulkaus verslo vadyba menkai domisi.
Labai gaila, nes sėkmę kaimo vietovėj lemia ir žmonių, besiimančių šios veiklos, nepakankami
versliniai ir vadybiniai sugebėjimai. Didžioji dauguma kaimo verslininkų ėmėsi verslo praradę turėtą
darbą ir spiriami būtinumo susikurti darbo vietą. Tai asmenys, apibūdinami verslininkais ne „iš
pašaukimo“, o „iš būtinumo“. Dauguma iš jų yra geri savo profesijos žinovai, tačiau neturi gilesnio
supratimo ir patirties verslininkystėje.

2.2.

VVG teritorijos vientisumas ekonomine, socialine ir fizine (geografine)
prasme

Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo plane 2004-2006 metams Akmenės
rajono savivaldybė priskirta I tipo probleminėms teritorijoms. Tokioms teritorijoms priskirtinos
teritorijos, kuriose gyventojai disponuoja mažomis pajamomis, didelė dalis gyventojų gyvena iš
socialinių išmokų, tai reiškia, kad rajono gyventojų perkamoji galia yra maža. Aukštesnis, beveik
nemažėjantis, nedarbo lygis negu šalyje (apie 10 proc.)., gyventojams nesudarytos sąlygos patiems
pradėti verslą, menkos įsidarbinimo galimybės skatina pasyvumą, socialinę įtampą. Prasta socialinės –
komunalinės infrastruktūros būklė, kas neleidžia teikti įvairesnes ir kokybiškesnes viešąsias paslaugas.
Iš 23 I tipo probleminių teritorijų Akmenės rajono savivaldybė užima 14 vietą (pradedant nuo
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teritorijos, kurioje blogiausias užimtumo ir pajamų lygio integralinis indeksas). Pagal užimtumo ir
pajamų lygio integralinio indekso (remiantis Pasaulio banko tyrimuose taikoma metodika) reikšmes
Akmenės rajono savivaldybė priskirtina savivaldybei, kurioje žemas užimtumo ir pajamų lygis.
Akmenės rajono gyventojų tankumas, tame tarpe kaimiškose vietovėse, ženkliai mažesnis kaip
šalyje. Rajono

kaimas sparčiai sensta, čia demografinė situacija žymiai blogesnė nei mieste. Mažėja

vyrų santykis lyginant su moterimis ir darbingų žmonių skaičius.
Lyginant su šalies vidutiniais duomenimis, rajono kaimo vietovės stambesnės, tačiau beveik kas
antroje nėra žmonių arba gyvena nedaugiau kaip penki.
Visas pasienio su broliška Latvija Akmenės rajonas yra Ventos vidurupio žemumoje. Gamtos
savitumas saugomas beveik vienuolikos tūkstančių hektarų ploto regioniniame parke su jo draustiniais
ir rezervatais. Kraštas turtingas kultūros paveldo.Rajono padėtis palanki kaimo turizmui vystyti.
Krašto žemės derlingos. Tačiau Akmenės vardas

labiausiai žinomas dėl gelmėse

prieš

pusantro šimto milijonų metų susiformavusių milžiniškų kalkakmenio klodų. Čia sukurta statybinių
medžiagų pramonė gamina cementą, stogų dangą, kalkes.
Pagrindinės ekonominės rajono sąlygos panašios visame rajone. Reikalingos VVG socialinės
integracijos priemonės, kurios padėtų įtakoti kaimo plėtrą ir gyventojų pokyčius.

Apibendrinimas. Pagal KPP reikalavimus, visa Akmenės rajono savivaldybės kaimo
teritorija, kurioje gyvena 10745 gyventojai, įskaitant Akmenės (5115 gyventojai ) ir Ventos ( 4362
gyventojai ) miestelius ir jos interesai gali būti atstovaujami Akmenės rajono vietos veiklos grupės,
nes kaimiškoje teritorijoje gyvena ne mažiau 5 tūkst. , miesteliuose jų skaičius neviršija 6 tūkstančių
gyventojų (8 priedas dėl gyventojų skaičiaus patvirtinimo).
Akmenės rajono vietos veiklos grupės atstovaujama teritorija sutampa su administracinėmis
Akmenės rajono savivaldybės ribomis, išskyrus Naujosios Akmenės miestą. žemėlapis (9 priedas žemėlapis).

3. STRATEGIJOS RENGIMAS
3.1. VVG teritorijos gyventojų dalyvavimas strategijos rengime
Akmenės VVG

strategijos rengimui panaudojo visas galimybes siekiant pritraukti rajono

visuomenę ir socialinius partnerius. Tam tikslui buvo panaudotos visos viešinimo priemonės,
bendruomenių ir seniūnijų aktyvas, formalūs ir neformalūs susitikimai su visuomene. Strategijos
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rengimo darbą organizavo VVG. Jos nariai pagal savo kompetenciją pasiskirstė į darbo grupes pagal
sritis. Darbo grupės pradžioje kaupė reikalingą informaciją strategijai rengti, vėliau - rengė ir redagavo
strategiją. ( Darbo grupės sudarytos VVG narių posėdyje.)
Akmenės rajono VVG narių darbo ir atsakomybės pasiskirstymas rengiant strategiją
vaizduojamas 18 pav. Strategijos rengimo vadovu buvo patvirtintas VVG valdybos pirmininkas. Jis
koordinavo visų atsakingų VVG narių darbą.

Strategijos rengimo
konsultantai
VšĮ „Kaimo verslo
projektai“

Žmogiškieji ištekliai (
demografiniai
ištekliai)
Vilija Rumbinienė

Gamtiniai ištekliai
ir aplinkosauga
Eglė Platūkytė

VVG valdybos
pirmininkas, strategijos
rengimo vadovas
Algirdas Bučys

Ekonominė
situacija (žemės
ūkis ir verslas)
Romualdas
Vaitiekus, Stasys
Pliuskys,
Stanislovas
Mačius

VVG Finansininkas
Zita Vaišvylienė
VVG Aplinkosaugos
specialistas
Eglė Platūkytė

Socialinė ir
techninė
infrastruktūra
Sigita Burbienė

Kultūros
ištekliai
Stafanija
Šimienė
Dovilė
Joniškienė

Gyventojų
poreikių
tyrimas
Gintautė
Semenavičiūtė

KAIMO BENDRUOMENĖS, KITOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS
Informacija, konsultacijos, planavimas, derinimas
Informacija, pasiūlymai
18 pav. Darbo ir atsakomybės pasiskirstymas Akmenės rajono VVG, rengiant kaimo plėtros strategiją

Apdorojimui surinktos medžiagos ir strategijos rašymui buvo sudarytos darbinės grupės pagal
jos turinio skyrius. (žiūr. 19 pav. )
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1. Akmenės rajono
VVG partnerystės
veikla (vadovas)
(Algirdas Bučys)

2. VVG teritorija
(Romualdas
Vaitiekus)

4. SSGG analizė
(Gintautė
Semenavičiūtė)

5. Misija, vizija,
prioritetai
(Algirdas Bučys)

6. VVG teritorijos plėtros
tikslų įgyvendinimo
priemonės
(Genovaitė Sungailienė)

7. Strategijos
įgyvendinimo
veiksmų planas
(Vilija Rumbinienė)

8. Strategijos
finansinis planas
(Romualdas
Vaitiekus)

9. Strategijos naujoviškumas,
daugiasektoriškumas
(Vilija Rumbinienė)

10. Vyrų ir moterų
lygybės,
nediskriminavimas ir
kt.
(Vilija Rumbinienė)

3. Strategijos
rengimas
(Gintautė
Semenavičiūtė)

11. Strategijos papildomumas
KKP, kitomis strategijomis
(Stasys Pliuskys)

12. Strategijos
suderinamumas su kitais
EB finansavimo šaltiniais
(VšĮ „Kaimo verslo
projektai“)

13. Planuojami Strategijos viešinimo veiksmai (Eglė Platukytė)
19 pav. Strategijos rašymo darbinės grupės
Akmenės rajono VVG strategijos rengimui panaudojo tyrimo metodą „principą iš apačios“.
Integruota kaimo plėtros strategija buvo pradėta ne nuo „valdininkų kabinetų“, o įjungiant patį kaimo
žmogų, sudarant jam sąlygas įvertinti esamą kaimo padėtį konkrečioje vietovėje ir teikti siūlymus dėl
kaimo pokyčių krypties ir būtiniausių priemonių įgyvendinimo bei sudaryti sąlygas jam pačiam
dalyvauti priimant galutinį sprendimą. „LEADER metodo įgyvendinimas“ davė didelį impulsą kaimo
gyventojų pilietiniam aktyvumui ir požiūrio bei atsakomybės už kaimo ateitį pasikeitimui.
Akmenės rajono VVG dirbdama šiuo metodu, visų pirma, pasitelkusi konsultantus apmokė
kaimo aktyvą, grupės narius, kaimo bendruomenių, verslo, valdžios atstovus, sudarė tyrimo darbo
grupes. Patelktos jėgos buvo nukreiptos subalansuotos ir darnios kaimo plėtros strategijos tobulinimui,
kuri apima kaimo ekonominės, socialinės, aplinkosauginės veiklos sritis ir jų tolimesnį darnų vystymą.
Visa tai nukreipta tausojančiam aplinkos išteklių naudojimui, kaimo žmonių ekonominių, socialinių
sąlygų gerinimui, turint pagrindinį tikslą - gerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę .
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Per Akmenės rajono televiziją, internetą ir laikraštį „Vienybė“ VVG informavo kaimo
gyventojus apie kaimo plėtros strategijos tobulinimą ir pakvietė juos įsijungti į šią veiklą. Strategijos
rengimo klausimai buvo aptarti kaimo bendruomenėse, seniūnijose, valdžios ir verslo institucijose, su
atskirų socialinių grupių atstovais. Tyrimo darbo grupės, pasitelkusios kaimo žmones, atliko išsamią
minėtų klausimų analizę kaimo vietovėje, buvo surinkta objektyvi ir subjektyvi medžiaga. Ji buvo
aptarta kaimo bendruomenėse, seniūnijose, įvairiuose forumuose ir kituose renginiuose. Norėdami
sužinoti kaimo žmonių nuomonę Akmenės rajono VVG išplatino bendro pobūdžio anketas kaimo
gyventojams bei anketas tyrimo grupėms: jaunimui, socialiai pažeidžiamiems žmonėms, verslininkams
ir ūkininkams. Rengiant strategiją buvo apklausta 524 kaimo gyventojai, kaimo bendruomenių vietovės
situaciją tyrė 138 gyventojai. Plačiai buvo panaudotas konsultacijų metodas. Įvairiomis progomis
šiuo metodu buvo apklausti 200 žmonės. Formuojant strategijos viziją, prioritetus dalyvavo iki 300
kaimo žmonių.
2008 metų sausio 22 dieną buvo pristatytas Strategijos projektas VVG valdybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo pritarta Strategijos projektui VVG valdybos narių balsų dauguma. 2008 metų
sausio 22 dieną buvo pristatytas Strategijos projektas Akmenės rajono VVG konferencijoje kaimo
gyventojams ir valdžios atstovams. Patvirtinant Strategijos projektą dalyvavo 26 žmonės (20 pav.).
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20 pav. Strategijos rengimo etapai
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Tokiu būdu, strategija parengta griežtai prisilaikant „principo iš apačios“, į jos rengimą įtraukus
apie 1400 kaimo gyventojų. Visa situacijos tyrimo medžiaga suderinta su kaimo žmonių atstovais.
Rajone vyko 3 konferencijos strategijos rengimo ir konsultavimo klausimais, jose dalyvavo VVG
nariai, seniūnai, rajono aktyvistai, kaimo žmonės, žiniasklaidos atstovai. Šių konferencijų metu kaimo
žmonės vardijo savo kaimo problemas, poreikius, diskutavo strategijos rengimui svarbiais klausimais.
Strategijos vizija, prioritetai, veiklos sritys numatytos pačių kaimo žmonių, aptartos su
Akmenės rajono VVG grupės partneriais. Detali informacija apie strategijos rengimo eigą pateikta 10
ir 11 prieduose.

3.2. VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo metodai ir analizė

Patirtis rodo, jog kaimo plėtra efektyvi tada, kai remiamasi kaimo bendruomenių poreikiais ir
vietos iniciatyvomis.
Identifikuojant kaimo gyventojų poreikius buvo siekiama vieno iš svarbiausių uždavinių –
ištirti ir kryptingai vykdyti kaimo plėtrą, suderinant tris pagrindines veiklos sritis: ekonominę, socialinę
bei aplinkosauginę, siekiant taupaus gamtinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimo ir sudarant prielaidas
gerinti Akmenės rajono kaimo žmonių gyvenimo kokybę.
VVG, siekdama išsiaiškinti kaimo gyventojų poreikius, 2007 m. liepos – rugsėjo mėnesiais,
atliko kaimo gyventojų poreikių tyrimą visose Akmenės rajono kaimiškosiose seniūnijose. Poreikių
analizė buvo atliekama šiais metodais:
 Anketinė apklausa
 Konsultavimasis su gyventojais
 Pokalbis su tyrimo grupėmis
Anketinės apklausos metu buvo apklausti 524 kaimo gyventojai. Iš jų 317 eiliniai kaimo
gyventojai, 125 jaunimo atstovai, ir 82 ūkininkai/ verslininkai.

Apklausos anketa buvo sudaryta

remiantis Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto, Socialinių mokslinių tyrimo centro, bei
Kaimo plėtros centro anketomis. Anketos sudarytos trims skirtingoms tyrimo grupėms: gyventojams,
jaunimui ir ūkininkams/verslininkams. Pateikiami tiek uždari, tiek atviri klausimai. Anketų pavyzdžiai
pateikiami 12 priede.
Siekiant didesnio apklausos reprezentatyvumo apklausa buvo vykdoma visose kaimiškosiose
Akmenės rajono seniūnijose, apklausiami skirtingų vietovių gyventojai, visos įsikūrusios kaimo
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bendruomenės. Anketos buvo platinamos per bendruomenes, seniūnijų ir bibliotekų darbuotojus,
sąmoningai pateikiamos įvairių socialinių grupių gyventojams (neįgaliesiems, pensininkams,
verslininkams, jaunimui, ūkininkams ir pan.). Anketų skaičius seniūnijose išdalinamas, atsižvelgiant į
seniūnijos gyventojų skaičių.
Tyrimo metu surinkti duomenys apdoroti kompiuterine programa Excel.
Vertinant apklausų rezultatus, būtina atkreipti dėmesį į statistinę duomenų paklaidą. Ji atsiranda
dėl to, kad yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė apklausa. Ši paklaida yra
apskaičiuojama matematiškai, pasitelkiant respondentų skaičių bei atsakymų pasiskirstymą. Šio tyrimo
metu paklaida buvo įvertinama, turint omeny, jog apklausos patikimumas yra lygus 95 proc.
Apklaustų moterų skaičius gerokai viršijo apklaustų vyrų skaičių, tačiau įvertinus jų atsakymus,
nustatyta, jog tiek vyrai, tiek moterys į klausimus atsakė maždaug panašiai. Lyties požiūriu, didelių
atsakymų skirtumų nepastebėta.

3.2.1 Anketinės apklausos rezultatai
3.2.1.1. Gyventojų apklausa.
Gyventojų nuostatoms tirti pateikiami klausimai apie patį gyventoją, jo gyvenimo kokybę,
gyvenamajai vietovei būdingas problemas, požiūrį į visuomeninį darbą.
Duomenys apie apklaustus gyventojus. Didesnę dalį apklaustųjų sudarė moterys 72 %, vyrai
28 % . Jų amžius parodytas 21 pav.
virš 65

4%

56-65

12%

metai
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25%

36-45

33%

26-35

19%

18-25
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iki 18 m.
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21 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Iš pateiktų duomenų matyti, jog dažniausias respondentų amžius buvo nuo 36 iki 55 metų.
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Pagal išsilavinimą daugiausiai respondentų turi spec. vidurinį ir vidurinį išsilavinimą 22 pav.
magistrantūra,doktorantūra
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22 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Pagal veiklos sritį: 16 % apklaustųjų dirba švietimo ir mokslo srityje, 17 % namų šeimininkės,
po 5 % sveikatos apsaugoje, viešajame administravime, socialinėje apsaugoje, 8 % privačiame
sektoriuje, tiek pat procentų apklaustųjų yra bedarbiai, po 3 % respondentų yra kitų paslaugų
darbdaviai. Pensininkai sudarė 7 %, neįgalieji 6 % apklaustųjų.
Į klausimą ar sutiktumėte tęsti mokslus arba persikvalifikuoti, 47 % respondentų atsakė, jog
sutiktų, 31 % nesutiktų, tuo tarpu 22 % nėra apsisprendę.
Įvertinus respondentus pagal išsilavinimą ir jų norą persikvalifikuoti, duomenų pasiskirstymas
vaizduojamas 5 lentelėje. Lentelėje pateikti skaičiai vienetais.
5 lentelė. Respondentų noras persikvalifikuoti, pagal išsilavinimą
Ar sutiktumėte persikvalifikuoti?
Respondentai pagal išsilavinimą
nebaigtas vidurinis
vidurinis
spec. vidurinis
nebaigtas aukštasis
aukštasis
magistrantūra
iš viso:
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

taip
10
24
45
13
18
3
113

Ne
8
15
30
2
17

Nežinau
5
17
22

72

53

9

Iš viso:
23
56
97
15
44
3
238

Respondentai pageidauja persikvalifikuoti arba kelti kvalifikaciją šiose srityse 23 pav.:
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kita
5%

verslo vadybos
srityje
16%

konkrečios
specialybės žinių
37%

užsienio kalbos
18%

kompiuterinio
raštingumo
24%

23 pav. Sritys, kuriose respondentai norėtų kelti savo kvalifikaciją
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Daugiausia apklaustųjų nurodė norintys konkrečios specialybės žinių ir kompiuterinio
raštingumo. Verslo vadybos ir užsienio kalbos sritys pasiskirstė beveik po lygiai.
Žemiau pateiktos specialybės pagal populiarumą, kurias respondentai patys nurodė norintys įgyti.
 Verslo administravimas
 Statybos darbai, vidaus apdaila
 Virėjas
 Buhalteris
 Kompiuterinis raštingumas
 Socialinis darbas
 Teisė
 Užsienio kalba
 Viešasis administravimas
 Viešbučių administravimas
Populiariausia specialybė, kurią norėtų įgyti dauguma apklaustųjų – verslo administravimas.

Duomenys apie gyvenimo kokybę. Respondentų nurodyti veiksniai, labiausiai turintys įtakos
gyvenimo kokybei, vaizduojami 24 pav.
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24 pav. Veiksniai, labiausiai įtakojantys gyvenimo kokybę
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Daugiau nei 90% respondentų mano, jog didžiausią įtaka gyvenimo kokybei turi uždirbamos
pajamos ir materialinė padėtis. Taip pat didelę įtaką daro buitinės gyvenimo sąlygos, medicininis
aptarnavimas, bei gyvenamoji aplinka. Pagerinus šias sąlygas, pagerėtų žmonių gyvenimas kaime,
padidėtų kaimo vietovių patrauklumas.
42 % apklaustųjų atsakė, jog nuo 2000 m. jų gyvenimo kokybė pagerėjo, 3 % labai pagerėjo, 40%
respondentų nepakito, 15% pablogėjo. Pastebėta, jog gyvenimo būklės pablogėjimą dažniau nurodė
pensinio amžiaus gyventojai. Pagrindinėmis pablogėjimo priežastimis įvardintas kainų augimas ir
bedarbystė.
Akmenės rajone nedarbas mažėja, tačiau palyginus su Lietuvos bei apskrities nedarbo rodikliais,
yra vienas aukščiausių. Strategijos rengėjai orientuojasi į rajono verslo aplinkos gerinimą, darbo vietų
steigimą, užimtumo žemės ūkyje mažinimą, pasitelkiant alternatyvias žemės ūkiui šakas. Apklausos
duomenys rodo, jog 65 % apklaustųjų pirmumą teikia būti samdomu darbuotoju, tuo tarpu 35 % norėtų
turėti savo verslą. Vertinant pastaruosius rezultatus, esant 95 proc. apklausos patikimumui, - galima
paklaida 4,2 proc. (paklaida nustatyta remiantis mokslinėje literatūroje pateiktomis paklaidomis, esant
įvairiam respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui).
Visose seniūnijose respondentai teigė, jog vis dar susiduriama su sunkumais rengiant projektus.
Pagrindinė problema – projektų rašymo įgūdžių stoka. Nors Akmenės rajone organizuojami mokomieji
seminarai, informuojama apie galimybes teikti paraiškas, kaimo bendruomenėms turėtų labiau padėti
projektų rengimo patirties turintys žmonės. Organizuojant projektų rengimo mokymus, būtina juos
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priartinti prie vietos gyventojų gyvenamosios ar darbo vietos ypatumų taip, kad jie atitiktų ne tik
šiuolaikinius suaugusių mokymo metodus, bet ir būtų priartinti prie kaimo žmonių mentaliteto.
Apklausoje dalyvavę respondentai ne tik įvardino savo vietovių problemas.

Jie tuo pačių

nurodė, kad galėtų prisidėti prie šių problemų sprendimo. Dauguma jų nurodė galintys prisidėti prie
projektų rašymo, panaudodami savo turimą patirtį,

organizuoti talkas, renginius, pagelbėti savo

patarimais, fiziniu darbu, keletas įvardino materialinę pagalbą.
Žemiau pateiktame paveiksle vaizduojamos įvairios gyvenimo sritys ir šių sričių būklės įvertinimas.
Respondentai atsižvelgdami į esamą būklę, taip pat nurodė, kiek, jų manymu, lėšų reikėtų skirti
kiekvienai nurodytai sričiai.
blogai
žmonių, turinčių negalę, reikalų sprendimas

vidutiniškai

4%

51%

17%

galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas

42%

35%

švietimo įstaigų būklė

6%
1%

43%

28%

kraštovaizdžio saugojimas

3%

49%

14%

vandens telkinių ir gruntinio vandens apsauga

2%

58%

16%

senelių, vaikų, neįgaliųjų globos įstaigų būklė

gerai

54%

17%

buitinių atliekų tvarkymas ir rūšiavimas

3%
4%

42%

36%

geriamojo vandens kokybė

26%

57%

aplinkos pritaikymas verslo įmonėms steigti

42%

23%

vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimas

26%

48%

dujų tinklų plėtra, prieinamumas

21%

43%

dviračių ir pėsčiųjų takų tvarkymas

10%

20%

2%
1%

45%

42%
0%

2%
38%

40%

kelių, gatvių ir šaligatvių būklė

0%

36%

34%

gatvių su žvyro danga tvarkymas

3%
2%

32%

32%

gyvenamųjų pastatų apšiltinimas, langų sandarinimas, renovacija

2%

2%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25 pav. Rajono socialinės ir ekonominės infrastruktūros būklės vertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Daugiau nei 50% apklaustųjų

blogiausios būklės savo gyvenamosiose vietovėse įvardino

geriamojo vandens kokybę, taip pat vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimą, kelių, gatvių ir
šaligatvių būklę (14 pav.). Vidutinės būklės daugiausia respondentų laiko švietimo įstaigas, neįgaliųjų
reikalų sprendimą, kraštovaizdžio saugojimą, buitinių atliekų tvarkymą ir rūšiavimą.
Apklaustųjų nuomone, būtent vandentiekio ir kanalizacijos tvarkymui būtina skirti daugiausia
lėšų (26 pav. sekanti žemiau diagrama). 36 proc. respondentų mano, jog didelis dėmesys turi būti
sutelkiamas į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą kaime. Apklausos duomenys rodo, jog
kaimo gyventojų manymu, mažiausiai lėšų reikėtų skirti kraštovaizdžio saugojimui, dujų tinklų plėtrai,
pėsčiųjų takų tvarkymui.

55

lėšų skirti minimaliai

reikėtų skirti daugiau

žmonių, turinčių negalę, reikalų sprendimas

10%

galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas 6%
švietimo įstaigų būklė

11%
15%

vandens telkinių ir gruntinio vandens apsauga

15%

kraštovaizdžio saugojimas

9%

kelių, gatvių ir šaligatvių būklė

13%
9%
0%

30%

21%
38%

20%
24%

21%

19%

47%
28%

19%

dviračių ir pėsčiųjų takų tvarkymas

21%

26%

26%

9%

17%

26%

20%

vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimas 5%

gatvių su žvyro danga tvarkymas

26%

33%

15%

dujų tinklų plėtra, prieinamumas

36%

30%

15%

aplinkos pritaikymas verslo įmonėms steigti

21%

32%

21%

buitinių atliekų tvarkymas ir rūšiavimas

gyvenamųjų pastatų apšiltinimas, langų sandarinimas, renovacija

39%
32%

senelių, vaikų, neįgaliųjų globos įstaigų būklė

geriamojo vandens kokybė

būtina skirti žymiai daugiau

23%
30%

25%
34%
38%

22%
29%
34%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26 pav. Lėšų paskirstymas socialinės ir ekonominės infrastruktūros būklės gerinimui
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Žmogiškųjų išteklių potencialo tyrimas. Vystantis globaliai prekybai, konkurencijai ir
technologiniams pokyčiams, tam tikroms darbuotojų grupėms (ilgalaikiams bedarbiams, neįgaliesiems
ir pan.) vis sunkiau pasilikti darbo rinkoje. Žmogiškasis kapitalas yra vienas iš veiksnių, skatinančių
palankią rajono plėtrą, todėl VVG nariai apklausos metu siekė įvertinti kaimo vietovių žmogiškųjų
išteklių potencialą bei jo panaudojimo galimybes.
27 pav. pavaizduotas žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Vertinant žmogiškuosius išteklius, bei
jų panaudojimą, respondentai blogiausiai įvertino jaunimo užimtumą. Šią problemą patvirtino ir
anketose pateikti atviri klausimai, kur tiek jaunimas, tiek gyventojai jaunimo užimtumą įvardino viena
opiausių problemų.
Apie 40% respondentų blogai vertina:


Žmonių gebėjimą rengti ir įgyvendinti projektus



Žmonių iniciatyvumą, aktyvumą, verslumą



Įsiklausymą į gyventojų nuomonę, sprendžiant rajono problemas
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Žmonių gebėjimą naudotis kompiuteriu.
blogai
Įsiklausymas į gyvent ojų nuomonę, sprendžiant
rajono problemas

vidutiniškai

39%

35%

32%

8%
48%

38%

5%

42%
39%

0%

38%

36%

1%

58%

30%

6%

42%

0%

57%

Jaunimo užimtumas
0%

10%

0%

37%

17%

Kaimo bendruomenių veikla

1%

53%

28%

Žmonių gebėjimas rengti ir įgyvendinti projekt us

2%

38%

14%
Galimybė gyventojams naudot is internetu

1%

41%

36%

Valdininkų kompet encija ir atsakomybė

gerai

20%

30%

25%
40%

50%

60%

70%

0%
80%

90%

27 pav. Akmenės rajono kaimo vietovių žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Geriausiai respondentai įvertino galimybę rajone mokytis ir kelti savo kvalifikaciją, bei plėtoti
kaimo bendruomenių veiklą. Nors kaimo bendruomenių veikla vertinama palankiai, nemažai
respondentų nurodė, jog jai būtina skirti žymiai daugiau lėšų ( 28 pav. ). Bendruomenės negali išspręsti
daugelio savo vietovės problemų, būtent dėl jų stygiaus.
Respondentai įvardino, jog daugiau lėšų būtina skirti būtent jau įvardintoms aukščiau problemoms, t.y.
jaunimo užimtumui, gyventojų nuomonės įsiklausymui, galimybei gyventojams naudotis internetu.
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lėšų skirti minimaliai

reikėtų skirti daugiau

Įsiklausymas į gyventojų nuomonę,
sprendžiant rajono problemas
Įstaigų bendradarbiavimas sprendžiant
gyventojų ir rajono problemas

8%

23%

10%

Valdininkų kompetencija ir atsakomybė

17%

Suaugusių galimybė mokytis, kelti kvaifikaciją

15%

Galimybė gyventojams naudotis internetu

10%

Žmonių gebėjimas naudotis kompiuteriu,
6%
kalbėti užsienio kalbomis
Žmonių gebėjimas rengti ir įgyvendinti
5%
projektus

32%
26%
36%
30%

Kaimo bendruomenių veikla

11%

7%
0%

19%
14%
30%

33%

29%
27%

17%

21%

35%

30%

12%

Jaunimo užimtumas

31%

29%

Žmonių iniciatyvumas, verslumas, aktyvumas

Gyventojų socialinių, ekonominių poreikių
tyrimai

būtina skirti žymiai daugiau

27%
29%

26%
34%
19%
38%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

28 pav. Lėšų paskirstymas žmogiškųjų išteklių būklės gerinimui
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Daugiau nei 90 % respondentų nurodė, jog gyvenimo kokybei didžiausią įtaką daro uždirbamos
pajamos ir materialinė padėtis. Suprantama, kad materialines gyvenimo sąlygas lemia pajamos, kurių
dydis priklauso nuo daugelio aplinkybių: rajono ekonominės situacijos, užimtumo lygio, darbuotojų
kvalifikacijos ir daugelio kitų veiksnių.
Daugiau negu pusė (54 %) apklaustųjų jaučiasi esantys kokios nors kaimo bendruomenės nariais,
17 % respondentų nurodė, jog į šį klausimą sunku atsakyti, tuo tarpu 30 % apklaustų kaimo gyventojų
nesijaučia bendruomenės nariais. 42 % respondentų sutiktų būti savanoriais, atliekančiais įvairius
darbus bendruomenės labui ir negaunantys už tai atlyginimo. Gana didelė dalis (30 %) apklaustųjų
nurodė, jog nežino ar sutiktų. Tačiau tik 8 % respondentų nemano, jog kai kurias problemas galima
išspręsti su kaimo bendruomenės pagalba, likusi dalis (virš 90 %) sutinka arba dalinai sutinka, kad
kaimo bendruomenė yra ta organizacija, kuri pajėgi ieškoti problemų sprendimų būdų.
Pramonės ir verslo būklės įvertinimas. Respondentų pramonės ir verslo būklės įvertinimo
rezultatai pateikiami 29 pav.
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blogai
Poilsio, pramogų, sporto, kult ūros paslaugos

28%

Kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui

24%

T urizmo paslaugų kokybė ir įvairovė

25%

Naujų darbo vietų steigimas

34%
38%
34%

32%

Savivaldybių parama verslui
Verslo paramos įst aigų ir verslininkų
konsult avimas
Rajono pat rauklumas šalies ir užsienio
invest icijoms
Rajone gaminamų ir t eikiamų paslaugų kokybė ir
įvairovė

vidutiniškai

30%

26%

34%

13%

45%
30%

Šiuolaikinių technologijų diegimas įmonėse

gerai
2%
1%
2%
2%
2%
2%

29%

19%

43%

19%

41%

2%
2%
2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

29 pav. Akmenės rajono pramonės ir verslo būklės vertinimas kaimo vietovėse
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Pramonės ir verslo būklė daugiausia susilaukė vidutinio vertinimo. Tačiau gana nemaža dalis
respondentų įvairias verslo sritis vertina blogai. Net 30% apklaustųjų blogai vertina rajono patrauklumą
šalies ir užsienio investicijoms. Blogai įvertintos poilsio, pramogų, sporto ir kultūros paslaugos kaimo
vietovėse.
Daugiausiai respondentų mano, jog būtina žymiai daugiau lėšų skirti naujų darbo vietų kūrimui.
Pirmoje eilėje, vystant poilsio, sporto ir kultūros paslaugas kaimo vietovėse ( 30 pav.)
lėšų skirti minimaliai

reikėtų skirti daugiau

būtina skirti žymiai daugiau

Poilsio, pramogų, sporto, kultūros paslaugos 4%
22%
Kultūros paveldo objektų pritaikymas
10%
23%
turizmui
Turizmo paslaugų kokybė ir įvairovė 9%
23%
Naujų darbo vietų steigimas 5%

17%

Savivaldybių parama verslui 8%
23%
Verslo paramos įstaigų ir verslininkų
12%
28%
konsultavimas
Rajono patrauklumas šalies ir užsienio
7% 18%
investicijoms
Rajone gaminamų ir teikiamų paslaugų kokybė
8%
30%
ir įvairovė
Šiuolaikinių technologijų diegimas įmonėse 9%
29%

31%
21%
23%
35%
26%
14%
30%
18%
18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

30 pav. Lėšų paskirstymas pramonei ir verslui
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys
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Respondentų nuomone, gerinant rajono verslo sąlygas, savivaldybė turėtų teikti didesnę paramą
verslui, būtina plėtoti turizmo paslaugų kokybę ir įvairovę. Vienas iš turizmo plėtojimo būdų galėtų
būti rajone esančių kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui.
Kadangi nemažai kaimo gyventojų vis dar verčiasi žemės ūkiu, būtina išsiaiškinti jų problemas,
numatyti veiklos perspektyvas. Blogiausiai apklaustieji įvertino smulkių ūkių jungimosi, ekologiškos,
švarios produkcijos gamybos, bei žemės ūkio produkcijos pardavimo sąlygas ( 31 pav.)
blogai
ūkininkų mokymas ir konsultavimas

9%

Daržininkystės ir sodininkystės ūkių modernizavimasis

vidutiniškai
45%

22%

Miškų būklė ir priežiūra

4%

34%

15%

Bendruomenių kūrimasis ir lyderių ugdymas
Kaimo turizmo ir amatų vystymas

25%

Žemės ūkio produkcijos pardavimo sąlygos

26%

3%

36%

10%

1%
2%

31%
35%

13%
0%

1%

26%

21%

Ūkių specializaciją (vienos rūšies produktų gamyba)

1%

32%

27%

Ūkių modernizavimas

4%

32%

30%

Ekologiškos, švarios produkcijos gamyba

0%

39%

19%

Smulkių ūkių jungimasis

0%

33%

25%

Jaunų ūkininkų kūrimąsis ir rėmimas

gerai

3%

42%
20%

30%

40%

2%
50%

60%

70%

31 pav. Žemės ūkio ir kaimo būklės vertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Geriausiai buvo įvertintas ūkininkų mokymas ir konsultavimas. Respondentų nuomone,
daugiausia lėšų reikėtų skirti žemės ūkio produkcijos pardavimo sąlygų gerinimui, bendruomenių
kūrimuisi ir lyderių ugdymui ( 32 pav.).
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lėšų skirti minimaliai

reikėtų skirti daugiau

būtina skirti žymiai daugiau

ūkininkų mokymas ir konsultavimas 8%
Daržininkystės ir sodininkystės ūkių
6%
modernizavimasis
Miškų būklė ir priežiūra 5%
Jaunų ūkininkų kūrimąsis ir rėmimas

30%
26%

25%

Kaimo turizmo ir amatų vystymas 4%

23%

25%
30%
23%

24%

26%

24%

7%
0%

28%

21%

Ūkių modernizavimas 5%
Ūkių specializaciją (vienos rūšies produktų gamyba)

20%

20%

9%

Ekologiškos, švarios produkcijos gamyba 3%

25%

28%

Bendruomenių kūrimasis ir lyderių ugdymas 3%

Smulkių ūkių jungimasis

20%

22%

6%

Žemės ūkio produkcijos pardavimo sąlygos 3%

15%

24%

29%
10%

20%

18%

30%

40%

50%

60%

32 pav. Lėšų paskirstymas žemės ūkio ir kaimo būklės gerinimui
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Vertinant Akmenės rajono kaimo vietovių žemės ūkio ir kaimo būklę, atsakymai pasiskirstė taip,
jog visose srityse būtina skirti žymiai daugiau lėšų.
3.2.1.2. Jaunimo apklausos duomenys.
Jaunimo situacijos tyrimo vienas iš tikslų – analizuoti, kiek jaunimas išskiriamas kaip atskira
visuomenės dalis bei kiek suvokiamas kaip išskirtinė socialinė grupė. Jaunimą galima išskirti kaip
atskirą socialinę grupę bei ypatingą visuomenės dalį, turinčią savo problematiką, savybes, interesus.
Siekiant išsiaiškinti jaunimo poreikius, Akmenės rajono VVG apklausė 105 kaimo vietovių
jaunimo atstovus. Apklausoje dalyvavo 59 % merginų ir 41% vaikinų Respondentų amžius 33 pav.

22-25 m.
13%

19-21 m.
14%

virš 25 m.
7%

iki 16 m.
18%

16-18 m.
48%

33 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys
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Daugiausiai apklaustųjų priklauso 16-18 m. amžiaus kategorijai. 17 %

apklaustųjų yra

dirbantys asmenys, 11 % aukštųjų mokyklų studentai, 5% profesinės mokyklos studentai, 6 %
bedarbiai, daugiausiai – net 61% apklaustųjų yra moksleiviai. Kadangi prieš vykdant jaunimo atstovų
anketavimą, tyrimo vykdytojams buvo nurodyta apklausti ne jaunesnius kaip 10 klasės moksleivius ir
vyresni nei 18 m. respondentai buvo įtraukti į anketą, skirtą gyventojams, natūralu, jog didžiąją dalį
jaunimo apklausos respondentų sudarė moksleiviai, kurių amžius 16-18 m..
Į klausimą ar liktumėte gyventi savo kaime, jei atsirastų darbo vietų, 29% apklaustųjų atsakė
taip, 27% - ne, 45% - nežinau.
Artimiausi respondentų nurodyti planai vaizduojami 6 lentelėje.
6 lentelė. Respondentų nurodyti artimiausi planai
Pirmiausia
baigsiu
mokslus
mokykloje

Įgysiu
profesiją

Išvyksiu dirbti
į užsienį

47%
24%
Šaltinis:Anketinės apklausos duomenys

5%

Išvyksiu dirbti
į didesnį
Lietuvos
miestą

Jau dabar dirbu
savo vietovėje,
nieko keisti
neplanuoju

Nežinau

14%

6%

3%

Kita

1%

Kadangi daugiausia jaunimo atstovų buvo moksleiviai, tai į klausimą apie ateities planus
dauguma atsakė, jog baigs mokslus mokykloje arba įgis profesiją. 14 % respondentų nurodė, jog išvyks
dirbti į didesnį Lietuvos miestą, tuo tarpu 5% apklaustųjų planuoja išvykti dirbti į užsienį. Ketinantys
vykti į užsienį respondentai dažniausiai buvo dirbantys

arba bedarbiai, nė vienas profesinės ir

aukštosios mokyklos apklaustas studentas tokių savo planų neįvardino.
Į klausimą ar planuojate, įgiję profesiją, grįžti į savo gyvenamąją vietovę teigiamai atsakė tik 10
apklaustųjų, tai sudaro 9,5 proc. visų apklaustų jaunimo respondentų.
Pasak respondentų didžiausią įtaką gyvenimo kokybei turi pajamos ir materialinė padėtis, šį
veiksnį nurodė net 88 % respondentų. Kiek mažiau pasisakė už gyvenimo buitines sąlygas ( 34 pav.).
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88%

90%
80%
70%
60%
50%

23% 25% 23%
1%
kita

santykiai bendruomenėje

kultūrinės sąlygos

švietimo sistema

medicininis aptarnavimas

gyvenamoji aplinka

buitinės gyvenimo sąlygos

10%
pajamos ir materealinė padėtis

10%
0%

32%

31%

verslo sąlygos

40%
30%
20%

49%

34 pav. Veiksniai, labiausiai įtakojantys gyvenimo kokybę
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

34% apklaustųjų mano, kad bendruomenė gali išspręsti kai kurias kaimo problemas, 54 %
sutinka dalinai, nesutinka 12%.
Į klausimą ar jaučiatės kokios nors bendruomenės narys teigiamai atsakė tik 16 % jaunimo, tuo
tarpu 54% apklaustų vyresniųjų kaimo gyventojų, jaučiasi bendruomenių nariais. Galima daryti
prielaidą, jog jaunimas nepakankamai įsitraukia į kaimo bendruomenių veiklą, todėl nepriskiria savęs
jokiai bendruomenei.
34% apklausto jaunimo sutiktų būti savanoriais, be atlygio dirbantys bendruomenės labui, 41%
respondentų nurodė, jog nežino ar sutiktų atlikti tokio pobūdžio darbus.
Kaimo vietovėse gyvenantis apklaustas jaunimas nurodė pagrindinę jų kaimo problemą, kurią
reikia spręsti - jaunimo užimtumą. Vietovėse trūksta ne tik gerai apmokamų darbo vietų, bet ir
laisvalaikio praleidimo būdų. Nėra įrengtų poilsio zonų, sporto aikštynų, trūksta maudymuisi įrengtų
vietų, kaimo bibliotekose nėra interneto ir kompiuterių, todėl jaučiamas nepakankamas informacijos
prieinamumas.
3.2.1.3. Ūkininkų, verslininkų apklausa.
Akmenės rajonas, kaip buvo nustatyta atliekant situacijos analizę, turi palankias sąlygas
žemdirbystei. Akmenės rajone užimtumas žemės ūkyje nors mažėja, tačiau jis išlieka labai svarbus
darbo rinkai.
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Kita vertus, žemės ūkis turi būti konkurencingas. Todėl būtina įgyvendinti kaimui reikalingus
struktūrinius pokyčius, modernizuojant ūkius, įgyvendinti kaimo ekonominės veiklos diversifikaciją,
sukurti alternatyvius pajamų šaltinius. Tai dabar gali padėti įgyvendinti tiktai racionalus ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimas.
Siekiant išsiaiškinti rajono kaimo vietovėse dirbančių ūkininkų požiūrį į aktualijas, jų poreikius,
veiklos perspektyvas, bei veiksnius trukdančius verslo sėkmei, VVG nariai apklausė 72 ūkininkus.
Respondentų pasiskirstymas pagal savo veiklos formą vaizduojamas 35 pav.

Ūkininkas
darbdavys
22%

UAB
3%

AB
1%

Žemės ūkio
bendrovė
3%
Individuali įmonė
13%

Individualus
ūkininkas
58%

35 pav. Apklaustų ūkininkų pasiskirstymas pagal veiklos formą
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Daugiausia respondentų yra individualūs ūkininkai. 76 % apklaustųjų priklauso mikroįmonėms
(ūkiams), kuriuose dirba savininkas ir jo šeimos nariai. 18 % turi smulkius ūkius, kurių vidutinis
metinis darbuotojų skaičius ne daugiau 9. Vidutinėms įmonėms, kurių vidutinis metinis darbuotojų
skaičius ne daugiau kaip 49, turi 6% apklaustųjų.
Net 82 % apklaustų savo verslo sąlygas vertina gerai. 9 % sąlygas vertino labai gerai, lygiai
tiek pat pasisakė, jog jų verslo sąlygos blogos. Nė vienas neįvardino, jog verslų sąlygos labai blogos.
Apklausos metu, buvo siekiama išsiaiškinti, kas, respondentų nuomone, lemia jų verslo/
ūkininkavimo sėkmę. Dažniausiai buvo nurodyta, jog sėkmė priklauso nuo pačio verslininko asmeninių
savybių, naujų technologijų, ES paramos ( 7 lentelė).
7 lentelė. Veiksniai, labiausiai įtakojantys verslo/ūkininkavimo sėkmę
Dirbančiųjų kvalifikacija
Mano asmeninės savybės

15%
66%
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Naujos technologijos
ES parama
Paklausios prekės
Geri bendradarbiavimo ryšiai su partneriais
Išvystyta rinka
Mažos sąnaudos
Gera vadyba
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

24%
22%
15%
10%
9%
7%
3%

Daugiausia respondentų įvertino, jog jų verslo sėkmei trukdo prastos žemės ūkio produkcijos
pardavimo sąlygos, antroje vietoje nurodė kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą 36 pav.
Prastos žemės ūkio
produkcijos
pardavimo sąlygos
27%

Maža gyventojų
perkamoji galia
15%

Nusidėvėję
įrengimai ir
pasenusios
technologijos
12%

Nepalanki vietovės
infrastruktūra
4%

Vietovė pernelyg
nutolusi nuo centro
14%

Dideli mokesčiai
13%

Kvalifikuotos darbo
jėgos trūkumas
15%

36 pav. Veiksniai, labiausiai trukdantys veiklai
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Respondentai nurodė, kaip planuoja savo veiklą vykdyti ateityje. Siekiant išsamesnės analizės,
8 lentelėje nurodoma planuojama veikla pagal įmonės (ūkio) didį.
8 lentelė. Planuojama veikla, pagal įmonės dydį
Vykdyti tame
pačiame
lygmenyje

Mažinti veiklos
apimtis

Mikroįmonė
37%
Smulki įmonė
5%
Vidutinė įmonė
3%
Iš viso:
45%
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

17%
3%
0%
20%

Plėsti veiklą diegiant
naujas technologijas

Plėsti veiklą, didinant
veiklos apimtį ir kuriant
naujas darbo vietas

Iš viso:

23%
9%
2%
34%

2%
0%
0%
2%

78%
17%
5%
100%

45% respondentų nurodė, jog savo veiklą planuoja vykdyti tame pačiame lygmenyje, 34% plėsti
veiklą, diegiant naujas technologijas, 20% mažinti veiklos apimtis. Daugiausiai mažinti veiklos apimtis
ketina mikroįmonės.
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19 % apklaustų verslo ir ūkio subjektų įvardino, jog yra teikę paraiškas struktūriniams fondams
paramai gauti, 81% apklaustųjų to nėra darę. Paramos ir ūkininkų aktyvumo dėka modernėja agrarinis
sektorius, atsiranda alternatyvus žemės ūkiui privatus verslas, pradeda kurtis naujos įmonės, plečiasi
statybos. Tačiau apklausos duomenys rodo, jog tik labai maža dalis apklaustų Akmenės rajono
ūkininkų ir verslininkų, yra pasinaudoję finansine parama.
Atsižvelgiant į kaimo vietovių ekonominių veiklų diversifikavimo stoką, VVG nariai
apklausdami ūkininkus ir verslininkus, siekė išsiaiškinti, kokias alternatyvias veiklas būtų galima
vystyti jų gyvenamojoje vietovėje.
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytos respondentų įvardintos perspektyvios veiklos, kurias jų
nuomone, būtų galima vystyti jų gyvenamojoje vietovėje.
9 lentelė. Respondentų nurodytos veiklos, kurias būtų galima plėtoti gyvenamosiose vietovėse
Kivyliai

Kairiškiai

Kruopiai

Automobilių remonto dirbtuvės

Kirpykla

Automobilių remonto dirbtuvės

Senelių ir neįgaliųjų globos namai

Automobilių remonto dirbtuvės

Žemės ūkio inventoriaus dirbtuvės

Kultūros ir sporto centras

Senelių ir neįgaliųjų globos namai

Stalių dirbtuvės

Vaikų papildomo ugdymo ir po pamokinio
užimtumo centras

Stalių dirbtuvės

Istorijos ir kraštotyros muziejus, turizmo
informacijos centras

Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonė Statybos ir butų remonto darbų įmonė Buitinė santechnikos remonto dirbtuvės
Valgykla, kavinė, užkandinė

Kultūros ir sporto centras

Statybos ir butų remonto darbų įmonė

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos centras

Batsiuvio dirbtuvės

Siuvykla

Siuvykla
Sablauskiai

Akmenė

Automobilių remonto dirbtuvės

Vaikų papildomo ugdymo ir po pamokinio užimtumo centras

Amatų (puodžių, drožėjų ir t.t.) centras

Senelių ir neįgaliųjų globos namai

Vaikų papildomo ugdymo ir po pamokinio
užimtumo centras

Istorijos ir kraštotyros muziejus, turizmo informacijos centras

Stalių dirbtuvės

Stalių dirbtuvės

Kirpykla

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos centras

Pirtis
Kultūros ir sporto centras

Kultūros ir sporto centras
Kirpykla
Žemės ūkio inventoriaus dirbtuvės

Šaltinis:Anketinės apklausos duomenys
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Apklausos duomenys rodo, jog beveik visose apklausą atliktose vietovėse gyventojai labiausiai
pageidautų automobilių remonto dirbtuvių. Be to, gyventojai dar pageidautų stalių dirbtuvių, kirpyklos,
kultūros ir sporto centro, papildomo ugdymo ir po pamokinio užimtumo centro. Neformaliojo švietimo
programos nėra vienodai prieinamos miesto ir kaimo vaikams, be to mokyklų siūlomos papildomo
ugdymo programos dažnai netenkina mokinių saviraiškos poreikių, todėl būtina sudaryti geresnes
sąlygas mokinių užimtumui, saviraiškai ir socializacijai.
Nemažai respondentų įvardino, jog jų gyvenamojoje vietovėje reikia vystyti įvairių paslaugų
prieinamumą, tačiau pradėti savo verslą trukdo netinkamas susisiekimas, maža gyventojų perkamoji
galia, atstumas, esantis iki rajono centro. Vis sunkiau rasti tinkamų darbuotojų, nes daugelis dirba
užsienyje arba didesniame Lietuvos mieste.

3.3. Konsultavimasis su kaimo bendruomenėmis dėl strateginių nuostatų, jų
pritarimo strategijai
Konsultavimasis su gyventojais.
VVG valdybos nariai 2007 m. rugsėjo 13 d. skirtingose seniūnijose suorganizavo keletą
susitikimų su kaimo gyventojais. Susitikimų metu buvo pristatyti anketinės apklausos rezultatai,
supažindinama su pagrindinėmis respondentų įvardintomis problemomis, bei jų poreikiais. VVG nariai
susitikimų metu fiksavo visus pasiūlymus, teikė komentarus ir diskutavo su vietos gyventojais.
Po rezultatų pristatymo vyko diskusija, patys gyventojai teikė pasiūlymus, kas strategijoje turėtų
būti tobulinama, komentavo anketinės apklausos metu atskleistas problematinius kaimo gyvenamųjų
vietovių problemas. Papilės seniūnijos neįgaliųjų atstovė akcentavo neįgaliųjų pagrindines problemas,
t.y. nepakankamą užimtumą, nedidelę veiklos įvairovę, lėšų stygių. Klaišių kaimo pirmininkė paminėjo
jog, būtina atkreipti dėmesį į senas iškastas žvyrduobes, kurios galėtų būti paruoštos maudynėms ir
poilsio zonos įrengimui.
Kaimo gyventojai dar kartą įvardino prastą nuotekų surinkimą Papilės seniūnijoje. Akmenės
seniūnijoje gyvenantys ūkininkai pastebėjo, jog anketinės apklausos metu, respondentai paklausti, kokį
verslą galėtų plėtoti savo gyvenamojoje vietovėje, neįvardino ekologinės žemdirbystės. Kadangi
dauguma gyventojų turi 3 hektarų žemės plotus, būtų galima juos kooperuoti ir plėtoti ekologinę
žemdirbystę. Tiekti natūralius, ekologiškus produktus tiek vietos, tiek aplinkinių vietovių gyventojams.
Šį sumanymą palaikė ne maža dalis susirinkimo dalyvių. VVG nariai susitikimų metu fiksavo visus
pasiūlymus, teikė komentarus ir diskutavo su vietos gyventojais.
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Pokalbis su tyrimo grupėmis
Siekiant aktyvesnio kaimo gyventojų įtraukimo į strategijos rengimą bei vietos problemų sprendimą, VVG nariai raštu pateikė
kiekvienai kaimo bendruomenei klausimus. Buvo prašoma, jog kiekvienos kaimo bendruomenės valdyba, susirinkimo metu, identifikuotų
savo kaimo silpnąsias ir stipriąsias puses, numatytų ateities grėsmes bei perspektyvas. Suformuotų savo kaimo viziją bei misiją. Žemiau
pagal seniūnijas 10 lentelėje pateikti visų kaimo bendruomenių pagrindiniai poreikiai, ką būtų galima pakeisti, įkurti, plėtoti jų
gyvenamojoje vietovėje, kad pagerėtų kaimo žmonių gyvenimas. Susitikimų protokolai pateikiami 13 priede.
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Gyvenamojo būsto nebuvimas

+

Šarvojimo salės įrengimas bei
laidojimo reikmenys
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Paplūdimio įrengimas
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Upių, tvenkinių pakrančių
tvarkymas
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Interneto įvedimas
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Ekologinių ūkių kūrimasis,
žemės ūkių plėtimas
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Kaimiškųjų problemų
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Bloga vandentiekio sistema

Stebėjimo kamerų įrengimas

10 lentelė. Akmenės rajono kaimo bendruomenių poreikių suvestinė
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Šaltinis: Apklausos duomenys

2007 m. rugsėjo 27 d. VVG valdybos nariai suorganizavo susitikimą su tyrimo grupėmis. Dalyvavo kiekvienos kaimo bendruomenės
atstovai, seniūnijų seniūnai ir VVG valdybos nariai. Susitikimo metu kiekvienas bendruomenės atstovas pristatė savo kaimo numatytą viziją
ir misiją, bei pagrindines problemas. Po šio pristatymo sekė darbas grupėse.
Buvo sudarytos 2 darbo grupės. Gyventojų paskirstymas į grupes vyko, atsižvelgiant į kaimo vietovių gyventojų skaičių. Seniūnijos,
kurios turi gyvenviečių, kurioms suteiktas miesto statusas (tačiau gyventojų skaičius nesiekia 6 tūkst.) dirbo drauge, kitą darbo grupę sudarė
kaimo vietovės pasižyminčios mažesniu gyventojų skaičiumi.
Diskusijų būdu kiekviena grupė atliko SSGG analizę, nustatė savo seniūnijos viziją bei misiją. Apibendrinus rezultatus, buvo pradėta
formuoti strategijos vizija, kuriama misija. Kilo nemažai diskusijų dėl prioritetinių sričių, kurios turėtų būti numatomos strategijoje, tačiau
vieningai nutarta, jog pagrindinis vizijos bruožas – iniciatyvus, kvalifikuotas, veržlus kaimo žmogus, stambūs efektyvūs žemės ūkiai,
auginantys netradicinius ir ekologiškus produktus, paslaugų priartinimas prie kaimo žmogaus, smulkaus verslo vystymo palankių sąlygų
plėtojimas, netradicinių amatų ir verslų steigimas. Kaimas turi tapti patrauklia gyvenamąja vieta ir nebūti siejamas tik su žemės ūkiu.
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2007 metų spalio mėn. 15 – 16 dienomis vyko susitikimai su verslininkais, švietimo bei
kultūros darbuotojais, medicinos punktų slaugytojomis, neįgaliųjų draugijos atstovais, VVG nariais.
Susitikimų metu buvo aptariami socialinių grupių poreikiai, stiprybės, silpnybės.
Švietimo ir kultūros atstovai diskutavo ir aptarė kaip būtų įmanoma sudominti kaimo žmones
dalyvauti ir rengti šventes, didinti gyventojų užimtumą, ugdyti žmonių pasaulėžiūrą. Visi atstovai
akcentavo žmonių abejingumą, paslaugų trūkumą, internetinės prieigos nebuvimą, blogą susisiekimą,
patalpų trūkumą, kur būtų galima suburti įvairius būrelius ar rengti užsiėmimus.
Akmenės krašto muziejaus atstovai sakė, kad nėra Akmenės rajone vieningos sistemos, t.y.
kiekvienas reklamuoja save, nėra vieno apjungto leidinio, kuris informuotų apie visus Akmenės rajono
turizmo maršrutus, lankytinas ir įžymias vietas. Akmenės rajone yra 13 dvarų, jų žemės neįteisintos,
yra tik statinių nuosavybė, todėl šie dvarai apleisti ir griūvantys. Juos privalu sutvarkyti ir panaudoti
visuomenės poreikiams.
Medicinos punktų slaugytojos įvardino problemas, kurios yra Akmenės rajone: pacientams
privaloma suteikti teisę pasirinkti ne tik gydytoją, bet ir slaugytoją. Žmonės gyvena kaimuose, tad
skubią medicininę pagalbą suteikia slaugytojos. Taip pat yra mažas atlyginimas, jis skaičiuojamas nuo
gyventojų skaičiaus. Daugumos medicinos punktų yra blogos kokybės patalpos, nėra vandentiekio,
kanalizacijos, šildymo. Slaugytojoms nėra apmokamos kelionės išlaidos, jos gaudamos minimalų
atlyginimą, turi važinėti savo lėšomis. Vaistus taip pat reikia parsivežti savo transportu.
Kompensuojami vaistai neparduodami medicinos punktuose. Jei tokia situacija išliks ir toliau, tai
kaimuose nebeliks slaugytojų. Gyventojai neturės galimybės gauti skubią medicininę pagalbą.
2008 metų sausio 21 dieną buvo pristatytas Strategijos projektas VVG valdybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo pritarta Strategijos projektui VVG valdybos narių balsų dauguma. 2008 metų
sausio 22 dieną buvo pristatytas Strategijos projektas Akmenės rajono VVG konferencijoje kaimo
gyventojams ir valdžios atstovams. Patvirtinant Strategijos projektą dalyvavo 26 žmonės.
Susitikimų protokolai su tyrimo grupėmis ir strategijos projekto pritarimo protokolai pateikiami
14 priede.

Apibendrinus VVG teritorijos socialinę – ekonominę situacijos analizę galima pateikti šias išvadas:
1.

neefektyvus turizmo infrastruktūros panaudojimas;

2.

nepakankama archeologinių paminklų apsauga;

3.

nepakankama aplinkos apsaugos infrastruktūra (vandentiekio ir kanalizacijos, o taip pat
vandenvalos);

4.

prasta geriamojo vandens kokybė;

5.

prasta transporto infrastruktūra;

6.

nedarbas, tame tarpe moterų nedarbas,

7.

kultūros centrų stoka arba nepatenkinama jų būklė;

8.

interneto prieigų stoka;

9.

socialinės priežiūros ir sveikatos priežiūros ir paslaugų infrastruktūros ir paslaugų stoka;

10. neefektyvi paslaugų sferos plėtra;
11. nepakankamai gera verslo aplinka;
12. neefektyvus ES paramos panaudojimas;
13. nepakankama alternatyvaus verslo plėtra;
14. iniciatyvos, žinių, įgūdžių trūkumas.
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4. SSGG ANALIZĖ
Surinkta objektyvi statistinė informacija, išryškėję kaimo gyventojų poreikiai ir jų pasiūlymai
buvo svarstomi kaimo bendruomenių, seniūnijų susirinkimuose, kur apibendrinti ir identifikuoti.
Kiekvienos seniūnijos kaimo gyventojai atliko savo teritorijos SSGG, pristatydami savo teritoriją,
gyventojus, kaimo bendruomenių nuveiktus darbus, gyventojų problemas ir pasiūlymus, galimus
projektus jų sprendimui. Visose kaimiškose seniūnijose VVG organizavo susitikimus - diskusijas su
seniūnijų gyventojais. Šių susitikimų metu buvo išsiaiškinti ir apibendrinti gyventojų poreikiai bei
pristatyti konferencijoje svarstymui ir tvirtinimui.
VVG strategijos rengimo darbo grupės atliko kaimiškosios teritorijos situacijos analizę, sudarė
SSGG ir apibendrintą medžiagą pateikė svarstymui 2007 metų rugsėjo 21 dieną konferencijoje
„Akmenės rajono kaimiškųjų teritorijų plėtros strategijos tobulinimas“. Konferencijos dalyviai
(seniūnijų seniūnai, VVG nariai, bendruomenių aktyvistai) atliko SSGG analizę ir sukūrė pradinę VVG
kaimo teritorijos viziją bei nepareiškė esminių pastabų strategijos projektui. Tačiau pageidavo, kad
esminiai jos punktai būtų dar kartą pateikti aktyvistų susipažinimui.
Paskutinį kartą strategija aptarta 2008 metų sausio 21 – 22 dienomis VVG valdybos posėdyje ir
Akmenės rajono VVG konferencijoje kaimo žmonėms ir valdžios atstovams, kuriuose strategijai
pritarta. Numatyta dar kartą savaitės laikotarpyje priimti pasiūlymus, jeigu tokių būtų.
11 lentelė. VVG atstovaujamosios kaimo teritorijos SSGG
Stiprybės

Silpnybės

Gausus kultūros paveldas ( dvarai, parkai,

Iniciatyvos, žinių, įgūdžių trūkumas.

bažnyčios, muziejai, įžymūs kraštiečiai).
Gamtos
(kraštovaizdis,

patrauklumas
Kamanų

rezervatas,

Mažos pajamos.

turizmui

Sporto,

kultūros,

laisvalaikio,

paslaugų,

Ventos užimtumo trūkumas.

regioninis parkas, Akmenės gamtos ir kultūros

Neefektyvi paslaugų sferos plėtra.

parkas, Padvarėlių ramybės slėnis, geologinių

Prasta

atodangų demonstravimas visuomenei ir t.t.).

kultūros

paveldo

būklė

nepakankama archeologinių paminklų apsauga.

Našūs dirvožemiai.

Prasta geriamojo vandens kokybė.

Gerai išvystyta infrastruktūra verslo plėtrai:

Neefektyvus

geležinkelis, elektra, dujos.
Žmogiškieji ištekliai: menininkai ir jų
kolektyvai, tautodailininkai, darbštūs žmonės.

bei

turizmo

infrastruktūros

panaudojimas.
Nepakankama
infrastruktūra.

aplinkos

apsaugos

Pasienio rajono privalumai ( abipus sienos jau

Nedarbas.

tiesiamas geras kelias).

Neefektyvus ES paramos panaudojimas.
Socialinės priežiūros ir sveikatos priežiūros
ir paslaugų infrastruktūros ir paslaugų stoka.

Galimybės

Grėsmės

Pasinaudojimas ES parama.

Valdžios dėmesio stoka mažiems miestams.

Privataus kapitalo investicijų pritraukimas

Žmonių priklausomybė nuo žalingų įpročių.

Nenaudojamų

pastatų

pritaikymas

vietos Stambių pramoninių ir žemės ūkio kompleksų

gyventojų poreikiams.

atsiradimas.

Žemės ūkio kooperatyvų kūrimas.

Šalies valdžios prasta politika smulkaus verslo

Netradicinių verslų kūrimasis.

skatinimo srityje.

Patrauklios gamtos, kultūros paveldo ir žmonių
kūrybiškumo panaudojimas turizmo plėtrai.
Netradicinių žemės ūkio sričių, t.t. ekologinės
žemdirbystės plėtra.

5. VVG teritorijos plėtros vizija, prioritetai, tikslai, numatomi veiksmai, socialinių,
ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai

Vizija – Akmenės rajono kaimas - patrauklus gyvenimui ir turizmui, dėl savitos išpuoselėtos
gamtos, gerai sutvarkyto kultūros paveldo, intensyviai tvarkomo, bei sveikatai saugaus žemės ūkio,
gerai išvystyto tarpvalstybinio turizmo bei poilsio infrastruktūros ir kitokios ekonominės veiklos.
Visapusiškai išprusę, iniciatyvūs kaimo žmonės, pasinaudodami valstybės parama, susikūrė
gyvenimo kokybę, palankią visų socialinių grupių atstovams.

VVG tikslas - organizuoti parengtos Akmenės rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą,
efektyviai bei skaidriai panaudojant jai skirtą Europos Sąjungos paramą, remiant inovatyvius vietos
projektus, pasitelkiant kaimo bendruomenes ir bendradarbiaujant su kitais socialiniais partneriais pagal
LEADER+ metodą.

Atlikus kaimo gyvenamosios vietovės studiją VVG išskyrė sekančius strategijos prioritetus:
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1 Prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas.
Tikslas. Didinti kaimo gyventojų užimtumą, įvairinti kaimo verslus.

Priemonės
Netradicinių verslų skatinimas
ir amatų plėtra

Veiklos sritis
- Plėtoti bei vystyti
tradicinius verslus tokius
kaip: dekoratyvinių
puokščių pynimas bei žvalių
liejimas, drožinėjimas,
pynimas iš vytelių,
namudinis audimas
staklėmis, kalvininkystė,
drožinėjimas;
- įkurti arba revonuoti amatų
centrus;
- plėtoti smulkų ir vidutinį
verslą.

Laukiami rezultatai
Bus atgaivinami ir
puoselėjami netradiciniai
verslai bei amatai. Į jų veiklą
atsiras galimybė įtraukti
moteris, neįgaliuosius. Plėsis
darbo vietos, bus gaunamos
papildomos pajamos. Kursis
smulkaus ir vidutinio verslo
įmonės.

Žemės ūkio ir kooperacijos
plėtra

- Modernizuoti ekologinių
ūkių produkcijos gamintojų
kooperatyvą;

Pasinaudojant ES parama bus
modernizuoti ir sustambinti
ūkiai. Padidės
konkurencingumas, pagerės
ekonominės veiklos rodikliai.
Atsiras didesnės galimybės
verslo vystymui, rinkų
paieškai.

Šio prioriteto priemonės bus įgyvendintos pasitelkiant ES lėšas skirtas Akmenės rajono vietos
plėtros strategijai.

2 Prioritetas. Kultūrinio paveldo, patrauklios gamtos panaudojimas turizmo plėtrai.
Tikslai:
1. Organizuoti kultūros paveldo priežiūrą ir panaudojimą turizmo vystymui.
2. Plėtoti esamas ir atgaivinti buvusias krašto kaimo žmonių tradicijas.

Priemonės
Kultūros paveldo priežiūra ir
išsaugojimas.

Veiklos sritis
- Įvertinti kultūros paveldo
objektų būklę;
- organizuoti priežiūros ir
infrastruktūros sutvarkymo
darbus parkuose bei

Laukiami rezultatai
Bus susisteminta informacija
apie kultūros paveldo objektus,
jų istorinę vertę, atlikti
priežiūros darbai ir
užtikrinamas jų išsaugojimas
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rekreacinėse zonose.

Plėtoti turizmą.

verslo tikslams ir ateities
kartoms.
- Parengti kaimo kultūros
Bus plečiamas kaimo turizmo
vertybių lankymo
verslas su visa jam reikalinga
programas;
infrastruktūra. Didės kitų verslų
- paruošti turistinius
galimybės. Bus kuriamos darbo
maršrutus;
vietos ir gaunamos papildomos
- plėsti kaimo turizmo sodybų pajamos.
skaičių.

Šio prioriteto 1 ir 2 priemonės bus įgyvendintos pasitelkiant ES lėšas skirtas Akmenės rajono
vietos plėtros strategijai.

3 Prioritetas. Skatinti bendruomeniškumą ir gerinti poilsio organizavimą.
Tikslai:
1. Telkti kaimo gyventojus bendrų kaimo klausimų sprendimui.
2. Sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių žmonių darbui ir turiningam poilsiui.

Priemonės
Nenaudojamų pastatų
panaudojimas bendruomenių
veiklai

Plėsti jaunimo, moterų,
socialiai pažeidžiamų grupių
užimtumo programas

Veiklos sritis
- Kurti arba sutvarkyti kaimo
gyventojų poreikiams
reikalingus pastatus;
- įrengti ir sutvarkyti sporto
aikštynus, laisvalaikiui ir
poilsiui skirtas vietas.
- Organizuoti įvairius
renginius rizikos grupėms
bei tradicines ir progines
meno ir sporto šventes.

Laukiami rezultatai
Kaimo žmonės turės sueigos
vietą, suaktyvės bendruomenių
ir jaunimo veikla.

Kaimo žmonės bus informuoti
apie negatyvių reiškinių įtaką
jų gyvenimui. Bus efektyvesnė
alkoholizmo ir kitų negatyvių
reiškinių prevencija.
Pagerės sporto ir kultūros
renginių organizavimas,
laisvalaikio užimtumas.

Šio prioriteto priemonės bus įgyvendintos pasitelkiant ES lėšas skirtas Akmenės rajono vietos
plėtros strategijai.

4 Prioritetas. Gerinti infrastruktūrą ir aplinkosaugos situaciją kaime.
Tikslai:
1. Gerinti kaimų ir gyvenviečių infrastruktūrą.
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2. Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas.

Priemonės
Gatvių ir kelių sutvarkymas

-

Aplinkos apsaugos
infrastruktūros gerinimas

-

-

Veiklos sritis
Sutvarkyti gatves;
atnaujinti arba nutiesti
šaligatvius;
išasfaltuoti kelius (rajono
vidaus keliai);
pastatyti eismo ženklus;
Įrengti arba atnaujinti
vandentiekio ir
kanalizacijos infrastruktūrą;
pagerinti geriamojo vandens
kokybę;
mažinti vandens telkinių
taršą.

Laukiami rezultatai
Planuojama, kad iki 2015 m.
bus sutvarkyta dauguma gatvių
ir kelių.

Pagerės aplinkos būklė bei
kaimiškųjų vietovių
infrastruktūra.

Šio prioriteto abi priemonės bus įgyvendinamos pasitelkiant ES lėšas skirtas Akmenės rajono
vietos plėtros strategijai bei pasinaudojant Sanglaudos, Regioninės plėtros, Norvegijos fondų teikiama
parama ir Akmenės rajono savivaldybės lėšomis.

6.

VVG

TERITORIJOS

PLĖTROS

TIKSLŲ

ĮGYVENDINIMO

PRIEMONĖS

VVG teritorijos plėtros tikslų įgyvendinimas yra siejamas su Kaimo plėtros programos 20072013 m. 3 krypties priemonėmis: “Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”, “Parama verslo kūrimui ir
plėtrai”, “Kaimo turizmo veiklos skatinimas”, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. VVG vietos plėtros
strategijoje gali numatyti ir kitas priemones, kuriomis siekiama 3 krypties tikslų. LEADER metodas
taip pat netiesiogiai susijęs su 1 ir 2 krypties tikslais bei priemonėmis.
Žemiau pateiktos priemonės, jų pagrindimas, priemonių tikslai, galimi vietos projekto paramos
gavėjai ir paramos lygis.

1. “Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”
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Priemonės pagrindimas ir jos apibūdinimas: Priemonė skirta ekonominės veiklos kaime įvairinimui,
kaimo gyventojų, užsiimančių žemės ūkio veikla, ypač kaimo moterų, skatinimui persiorientuoti į ne
žemės ūkio veiklas, pagrindinių teikimą ir susikurti papildomas pajamas.

Paramos gavėjai: ūkininkas, mikroįmonė.

Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas): Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Maksimali paramos suma vienam projektui iki 200 tūkst. EUR.

2. “Parama verslo kūrimui ir plėtrai”

Priemonės pagrindimas ir jos apibūdinimas: Priemonė skirta kaimo gyventojų verslumo skatinimui,
užimtumo didinimui, kaimo ekonomikos įvairinimui ir smulkiojo verslo plėtrai kaime.
Paramos gavėjai: pelno siekianti mikroįmonė (galinti užsiimti gamybine ir (arba) komercine veikla,
kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 2
mln. EUR.), kaimo gyventojas.

Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas): Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Maksimali paramos suma vienam projektui iki 200 tūkst. EUR.

3. “Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

Priemonės pagrindimas ir jos apibūdinimas: Kaimo turizmas yra augantis ekonominės veiklos
sektorius, sudarantis galimybę įvairinti, ekonominę veiklą užsiimantiems žemės ūkiu asmenims,
susikurti papildomą pajamų šaltinį, didinti kaimo gyventojų užimtumą bei jų verslumą.
Paramos gavėjai: ūkininkas, kaimo gyventojas.
Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas): Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Maksimali paramos suma vienam projektui iki 200 tūkst. EUR.

4. „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
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Priemonės pagrindimas ir jos apibūdinimas: Kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonė skatina gerinti
gyvenimo kokybę kaimo gyvenamose vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų
pritraukimą. Ši priemonė svarbi kaimo identitetui išsaugoti ir migracijai mažinti.
Paramos gavėjai: kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje steigti ir
(arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybės ir jos institucijos.
Paramos lyginamoji dalis (intensyvumas): Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 200 tūkst. EUR. Bendrasis finansavimas:
piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra, pvz., savanorišku darbu. Neapmokamo savanoriško darbo vertė
turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę arba dienos užmokesčio vertę (nustatytą
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės).

Strategijos įgyvendinimo rezultatai pateikti 12 lentelėje.
12 lentelė. Planuojami vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai
Prieš vietos plėtros strategijos
įgyvendinimą

Rodikliai

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.

Vietos projektai, kuriems paramą skiria
VVG pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo
kokybė kaimo vietovėse ir kaimo
ekonomikos įvairinimas“ priemones (vnt.):
Vietos projektai pagal priemonę „Perėjimas
prie ne žemės ūkio veiklos“
Vietos projektai pagal priemonę „Parama
verslo kūrimui ir plėtrai“
Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo
turizmo veiklos skatinimas“
Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
Vietos projektai pagal kitas vietos plėtros
strategijoje numatytas priemones
(aiškiai išvardinkite priemones)
Paramos gavėjų skaičius (vnt.):
Paramos gavėjai pagal priemonę „Perėjimas
prie ne žemės ūkio veiklos“
Paramos gavėjai pagal priemonę „Parama
verslo kūrimui ir plėtrai“
Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo
turizmo veiklos skatinimas“
Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
Paramos gavėjai pagal kitas vietos plėtros
strategijoje numatytas priemones
(aiškiai išvardykite priemones)
Bendra investicijų suma priemonei
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Lt):
Bendra investicijų suma vietos projektams,
susijusiems su kaimo atnaujinimu
Bendra investicijų suma vietos projektams,
susijusiems su kaimo paveldu

Po vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo
45

0

5

0

10

0

10

0

20

0

0

0

45

0

5

0

10

0

10

0

20

0

0

0

6344032

0
0

4758024
1586008
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Prieš vietos plėtros strategijos
įgyvendinimą

Rodikliai

4.
5.
6.

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.

10.
11.

Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi
kaimo atnaujinimo vietos projektai,
skaičius (vnt.)
Rekonstruotų visuomeninės paskirties
pastatų skaičius (vnt.)
Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo
objektų skaičius (vnt.)
Atnaujintų ir išsaugotų kaimo
kraštovaizdžio komponentų ir
visuomeninės paskirties erdvių skaičius
(vnt.)
Sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.):
Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius
Sukurtų darbo vietų moterims skaičius
Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų)
asmenims skaičius
Vietos projektų pobūdis (proc.):
– pelno
– ne pelno
Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų
rezultatais, skaičius (procentais nuo visų
VVG teritorijos gyventojų)
Įsteigtų tradicinių amatų centrų skaičius
(vnt.)

Po vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo

0

10

0

6

0

2

0

2

0
0
0

50
70

0

25

0
0
0

45 proc.

0

2

Apibendrinus 12 lentelės duomenis galima teigti, kad kaimo gyventojų skaičius, kurie naudosis
projektų rezultatais, sudarys 45 proc. (prognozė). O šis skaičius rodo, jog nemaža kaimo gyventojų
Akmenės rajone pagerins savo gyvenimo kokybę.
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7. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Akmenės VVG įgyvendindama Strategiją vadovausis “Gairėmis pareiškėjams, teikiantiems
projektus paramai gauti pagal KPP 2007-2013 m. IV krypties “Leader metodo įgyvendinimas” veiklos
srities “Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.
Strategijai įgyvendinti bus panaudota ES Akmenės VVG skirta tiesioginė finansinė parama,
pritraukti kitų fondų ir vietos verslininkų finansiniai šaltiniai, vietos gyventojų finansinė ir kitokia parama,
savivaldybės lėšos.

7.1. Tiesioginė parama Akmenės VVG strategijai įgyvendinti
(pagal KPP 2007–2013 m. 4 kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“)
Administruodama tiesioginę ES paramą

strategijai įgyvendinti Akmenės VVG organizuos:

paraiškų surinkimą ir teikėjų informavimą, paraiškų vertinimą, sutarčių dėl paramos teikimo sudarymą
ir jų vykdymo priežiūrą, projektų mokėjimo prašymų tikrinimą ir išlaidų tinkamumo nustatymą,
patikras vietoje, rangos sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolę.
Akmenės VVG strategijai skirtos paramos administravimo etapai parodyti 36 pav.
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškos dokumentacijos, taisyklių parengimas ir
suderinimas su NMA
Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškų registravimas
Paraiškų vertinimas
Informavimas
VVG atrankos komiteto išvados
Sprendimas dėl finansavimo
Paramos sutarties pasirašymas

36 pav. Paramos strategijai įgyvendinti administravimo tvarka

Kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo teikti paraiškų sąlygas, lėšų skyrimo procedūrą, kvietimo
dokumentaciją, teikimo laikotarpį ir planuojamą skirti lėšų vietos projektams įgyvendinti sumą, jų
pakeitimus nustatys Akmenės VVG, suderinusi su Agentūra. Kvietimai bus skelbiami viename iš
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regioninių dienraščių, rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, Agentūros (www.nma.lt) ir
oficialioje priemonės „Leader metodo įgyvendinimas“ interneto svetainėse (www.leaderplius.lt).
Prieš kvietimą teikti paraiškas Akmenės VVG parengs individualią, strategijos temą atitinkančią
projektų atrankos bei galutinio sprendimo priėmimo procedūrą, dokumentaciją, taisykles, kurias
suderins su Agentūra.
Paraiškas registruos Akmenės VVG paskirtas kompetentingas asmuo.
Užregistravus paraiškas, VVG atliks paraiškų vertinimo procesą, kuris susidės iš šių etapų:
- administracinės atitikties vertinimo;
- tinkamumo skirti paramą vertinimo;
- projektų naudos ir kokybės vertinimo.
Administracinį paraiškų vertinimą atliks VVG valdymo organo paskirti kompetentingi asmenys.
Nustačius, kad vietos projekto paraiška atitinka visus administracinės atitikties reikalavimus,
bus atliekamas tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas.
Tinkamumo skirti paramą projekto įvertinimą atliks du VVG valdymo organo paskirti asmenys.
Projektų vertinimo etape bus nustatomas maksimalus lėšų kiekis jiems įgyvendinti ir skiriamų lėšų
dalis. Po to, vietos projektų paraiškų vertintojai parengs išvadą, ar jie yra tinkami finansuoti pagal
strategiją ir kiek lėšų gali būti skirta. Numatytas paramos dydis derinamas su paraiškėju. Vertinimo
rezultatai bus fiksuojami specialiame žurnale.
Atlikus paraiškos tinkamumo vertinimą ir pripažinus ją tinkama paramai gauti, atliekamas
projekto naudos ir kokybės vertinimas. Šio vertinimo metu bus nustatoma projekto atitiktis
bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams, taip pat, ar projektas atitinka strategijos
plėtros prioritetus, tikslus ir įgyvendinimo priemones.
Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape bus įvertinamas jų proretiškumas:
- projekto rezultatų poreikio ir naudos pagrįstumas;
- projekto rezultatų atitiktis tyrimo grupės poreikiams ;
- ar projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems
projekto rezultatams pasiekti;
- kokia dalimi pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis;
- projekto poveikis rajono išsivystymo skirtumų mažinimui;
- projekto įgyvendinimo, organizavimo ir valdymo kokybė;
- projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike;
- ir kt.
Projektai bus vertinami balais. Didžiausia projektui galima skirti balų suma yra 60 balų.
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VVG

nustatys strategiją atitinkančius vietos projektų atrankos vertinimo kriterijus (žr.12

lentelę).
Kiekvienas kriterijus vertinamas pagal keturių balų vertinimo skalę:
-

visiškai atitinka kriterijaus reikalavimus – 4 balai;

-

atitinka kriterijaus reikalavimus su nedidelėmis išimtimis – 3 balai;

-

stipriosios atitikties kriterijui pusės atsveria silpnąsias – 2 balai;

-

yra esminių kriterijaus reikalavimų trūkumų – 1 balas;

-

neatitinka kriterijaus reikalavimų – 0 balų.

Specialieji projektų atrankos kriterijai yra nevienodo svarbumo, todėl gautas kriterijaus
įvertinimas dauginamas iš svorio koeficiento. Svorio koeficientų bendrosios reikšmės:
-

kriterijus, susijęs su pagrindinėmis strategijos idėjomis – 3;

-

kriterijus, svarbus strategijai įgyvendinti – 2;

-

kriterijus, taikomas siekiant suderinamumo su šalies, regiono strateginėmis kryptimis ir
prisideda prie jų veiksmingo ir efektyvaus įgyvendinimo-1.
Projekte turi būti nuosekliai aprašyta atitiktis kiekvienam kriterijui, t. y. visi duomenys,

turintys reikšmės atitikties kriterijaus vertinimui.
13 lentelė. VVG specialieji vietos projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimas
Eil.
Nr.
1.

2.

Pareiškėjo patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus
Pareiškėjo parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius
Įgyvendintų projektų rezultatų nauda kaimo gyventojams
Projekto svarba
Projekto veikla apims kaimo vietovę, kurioje gyventojų skaičius yra:

Svorio
koeficientas
1
1

-nuo 50 iki 100
-nuo 101 iki 200
-200 ir daugiau
Projektas turi reikšmę vietiniams, rajono, regiono gyventojams
3.

4.

5.

Projekto metodika
Projekto aprašymas yra aiškus ir pagrįstas
Projekto biudžeto ir išlaidų efektyvumas
Pateiktas biudžetas aiškus ir detalus
Siūlomos sąnaudos yra reikalingos projektui įgyvendinti
Numatytas projekto veiklos tęstinumas
Pareiškėjo papildomi finansiniai pajėgumai (kofinansavimas)
Pareiškėjas be numatyto būtino indėlio į pelno ir nepelno siekiančius projektus sugeba
pritraukti papildomas lėšas iš privačių fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir kitų
lėšų šaltinių.
Verslo plėtros skatinimas
Projektas:
- skatinantis geresnį supratimą apie verslo padėtį ir poreikius
-tiesiogiai skatinantis įmonių steigimąsi, plėtrą, didina jų konkurencingumą
- skatina naujų įmonių įsitraukimą į verslo struktūrinius darinius, didina pasitikėjimą

2

2

3
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Eil.
Nr.

6.

7.

8.

Svorio
koeficientas
partnerystės ryšiais, gerina jų įvaizdį
- mažins verslo sezoniškumo problemas
- gerins šalies, regiono įvaizdį, pritrauks investicijas, racionaliai panaudos išteklius ir
duos didžiausią naudą
Aplinkosauginių priemonių skatinimas
Projektas:
- skatina tausojantį aplinkosaugos verslą, gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimą, priežiūrą ir panaudojimą verslo ir kultūrinėms reikmėms
- skatina gaminių iš atliekų ir (arba) antrinių žaliavų rinkos plėtrą
- kaupia ir teikia informaciją apie antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir perdirbimo
technologijas, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus, šviečia visuomenę
Tyrimo grupių poreikių tenkinimas
Projektas:
- apima didesnį tyrimo grupių skaičių
- kurio metu sukurti rezultatai duos didesnę naudą: moterų, jaunimo, socialinės atskirties
žmonių grupėms, juos integruos į pilnavertį visuomenės gyvenimą, sukurs daugiau
darbo vietų
Kaimo žmonių bendruomeniškumo ugdymas
Projektas:
- skatina didesnį kaimo gyventojų telkimą, organizuojant sporto, kultūrinius renginius
- skatina didesnį mažiau aktyvių, socialiai pažeidžiamų kaimo žmonių telkimą,
organizuojant tikslinius renginius
- skatina kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo gyvenamosiose vietovėse turint
patrauklesnius ir modernesnius kaimus

2

2

2

Projektų vertinimą atliks VVG atrankos komitetas. Jei vertintojų suteikti balai pagal atskirą
vertinimo kriterijų skirsis daugiau kaip 50 proc. nuo visos kriterijui skiriamos maksimalios balų sumos,
VVG paskirs dar vieną vertintoją. Jei projektai bus sudėtingi ir jiems įvertinti reikės specialių žinių,
bus paskirti nepriklausomi vertintojai. VVG projektų vertinime kvies dalyvauti ir Agentūros atstovus.
Galutinį sprendimą skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti priims VVG valdymo organas.
Sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti įsigalioja jį patvirtinus Agentūrai.
Kiekvieno vertinimų etapų rezultatai bus paskelbti viešai. VVG informaciją viešins savo veiklos
teritorijoje, taip pat skelbs priemonės „Leader metodo įgyvendinimas“ (www.leaderplius.lt) interneto
svetainėse.
Paramos sutarčių sudarymas. VVG valdymo organui priėmus sprendimą skirti lėšas vietos
projektui įgyvendinimui ir jį patvirtinus Agentūrai, su vietos projekto paraiškos teikėju bus sudaromos
sutartys. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, tampa projekto vykdytoju. Lėšų skyrimo konkrečiam
vietos projektui įgyvendinti sąlygos nustatomos vietos projekto vykdymo sutartyje.
Vietos projektų vykdymo sutartys bus sudaromos pagal įgyvendinimo planą (žemiau pateikta
14 lentelė). Sutartyje bus numatyta išlaidas pateisinančių dokumentų pateikimo ir apmokėjimo tvarka.
Projekto vykdytojai prieš sutarties pasirašymą privalės atsidaryti banke atskirą sąskaitą paramos
lėšoms.
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14 lentelė. Akmenės rajono kaimo vietovių strategijos įgyvendinimo planas
Nr.

Veiklos pavadinimas

1

Vidinės vietos projektų paraiškų
vertinimo tvarkos parengimas ir
suderinimas su NMA

2

Vidinės vietos projektų paraiškų
vertinimo tvarkos patvirtinimas

3

Viešųjų pirkimų konkursų
organizavimas

4

Kvietimo teikti vietos projektų
paraiškas organizavimas

5

Konsultacijos galimų vietos projektų
paraiškų teikėjų dėl vietos projektų
paraiškų rengimo

6

Vietos projektų paraiškų
registravimas

7

Strategijos viešinimo priemonių
įgyvendinimas

8

Vietos projektų paraiškų
administracinės atitikties vertinimas,
rezultatų suvestinės parengimas ir
paskelbimas

9

Vietos projektų paraiškų tinkamumo
vertinimas, rezultatų suvestinės
parengimas ir paskelbimas

10

Vietos projektų naudos ir kokybės
vertinimas, rezultatų suvestinės
parengimas ir paskelbimas

11

Vietos projektų tvirtinimas ir
vykdymo sutarčių sudarymas

12

Sprendimų priėmimas dėl vietos
projektų išlaidų apmokėjimo ir
derinimas su NMA

2009
I II

III

2010
IV
I

II

III

2011
IV
I

II

III

2012
IV
I

II

III

IV

2013
I
II

III

IV

13

Vietos projektų įgyvendinimas

14

Vietos projektų įgyvendinimo
patikra ir tų projektų įgyvendinimo
ataskaitų įvertinimas

15

Projekto auditas

16

Strategijos įgyvendinimo rezultatų
patvirtinimas ir sklaida

17

Galutinės strategijos įgyvendinimo
ataskaitos rengimas ir teikimas
NMA

Akmenės rajono VVG sudarė kaimo vietovių strategijos įgyvendinimo planą 2007 – 2013 m. (14 lentelė), pagal kurį įgyvendins sau
keliamus tikslus ir pasieks laukiamus rezultatus (12 lentelė).
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7.2. Numatomi ištekliai išplėstiniams strategijos tikslams įgyvendinti
Akmenės VVG parengtos strategijos tikslai, pranoksta galimybes juos įgyvendinti panaudojant
tiesioginę paramą pagal KPP 2007 – 2013 priemonę „Leader metodo įgyvendinimas“. Todėl VVG
strategijos įgyvendinimui numato pritraukti kitų fondų, savivaldybės, verslo partnerių, bendruomenių lėšas
bei kitą paramą. Papildomų išteklių formavimo ir panaudojimo tvarka strategijai įgyvendinti plačiau
aprašomos 9 skyriuje „Strategijos naujoviškumas ir daugiasektoriškumas“.

8. STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS
(pagal KPP 2007–2013 m. 4 kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“)
Finansinis planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros programos 4 krypties
“Leader metodo įgyvendinimas”.Šis metodas įgyvendinamas per 3 krypties priemones: “Perėjimas prie ne
žemės ūkio veiklos”, “Parama verslo kūrimui ir plėtrai”, “Kaimo turizmo veiklos skatinimas”, „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“. Galimi pareiškėjai minimi Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos
priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Akmenės VVG numatoma skirti apie 5780000 Lt parama. Be to,

numatyta, kad sudarant finansinį planą ne pelno siekiantiems projektams 90 proc. projekto vertės bus
finansuojama iš paramos lėšų ir 10 proc. sudarys privatus įnašas (įnašas natūra, pvz., savanoriškas
darbas). Neapmokamo savanoriško darbo vertė turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir
valandinę arba dienos užmokesčio vertę, nustatytą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės). Pelno siekiančių projektų vertė iš paramos lėšų bus finansuojama 50 proc., kitą lėšų dalį
turės padengti pareiškėjas iš savų privačių lėšų.
Akmenės rajono VVG atliko vietos situacijos analizę. Kaimo gyventojai iškėlė daug opių ir
skubiai spręstinų problemų, kurių įgyvendinimui reikalingos didelės investicijos. Tačiau pagal KPP
2007-2013 m. paramą Leader‘io metodui įgyvendinti įmanoma patenkinti tik tai dalį gyventojų
poreikių. Detalus finansinių išteklių paskirstymas pagal prioritetus, finansavimo šaltinius ir veiklos
sritis parodytas finansiniame plane 15 lentelėje.
Finansiniame plane, priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ skirta ne mažiau kaip 73 proc.
lėšų, numatytų vietos projektams finansuoti. VVG administravimui numatoma skirti 11 proc.
Parama paskirstyta pagal KPP 2007 – 2013 m. 3 krypties priemones:
1. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos.
2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.
3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas.
4. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.
15 lentelė. Finansinis planas
Finansavimo šaltiniai
Prioritetai ir projektų
rūšys

Metai
Suma Lt

Projektų
vykdytojų
įnašas Lt

Paramos
lėšos, Lt

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
- pelno siekiantiems
- pelno nesiekiantiems

34528

34528

69056

0

0

13811

13811

13811

13811

13811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
- pelno siekiantiems

586976

586976

1173952

0

0

234790

234790

234790

234790

234790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448864

448864

897728

0

0

179546

179546

179546

179546

179546

- pelno nesiekiantiems

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pelno siekiantiems

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5709629

634403

6344032

0

528669

1163073

1163073

1163073

1163073

1163073

133333

133333

133333

133333

133333

133333

528669

1591220

1591220

1591220

1591220

1591220

- pelno nesiekiantiems

3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
- pelno siekiantiems

4. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
- pelno nesiekiantiems

5. VVG administravimas
800000
Viso:

7579997

800000
1704771

9284768

0
0

Atrenkant ir vertinant strategiją atitinkančius projektus, finansavimo suma priklausys nuo jų
paskirties ir apimties. Vietos projektui, kuriame numatytos investicijos į infrastruktūrą ir gamybą
įgyvendinimui bus skiriama iki 690560 Lt (200000 eurų), vietos projektui, kuriame nenumatytos
investicijos į infrastruktūrą taip pat skiriama iki 690560 Lt (200000 eurų).
Strategijos įgyvendinimo išlaidos yra realios, suplanuotos ir yra būtinos strategijai įgyvendinti.
Strategija bus įgyvendinta 2007-2013 metais. Parama strategijai įgyvendinti yra būtina, nes be jos ji
negalėtų būti pilnai įgyvendinta pagal apimtį, per tą patį laikotarpį ir tokios pat kokybės.
Akmenės VVG administruodama strategijos įgyvendinimą, patirs administravimo, viešinimo,
sklaidos išlaidas, kurios suplanuotos 16 lentelėje.

88

16 lentelė. Akmenės VVG strategijos įgyvendinimo administravimo, viešinimo išlaidos
Finansavimo šaltiniai
Išlaidų pavadinimas
1

Administravimo
išlaidos :
(Tiesiogiai susijusios su
strategijos įgyvendinimu
administravimo
išlaidos):
- darbo užmokestis strategijos
įgyvendinimą
administruojantiems asmenims
- darbo užmokestis vietos
projektų vertinimą
atliekantiems asmenims
- patalpų nuomos, komunalinių
paslaugų
- biuro įrangos įsigijimo ir
(arba) nuomos
- ryšių

Paramos
lėšos, Lt

Privačios
lėšos, Lt

Suma,
Lt

2009

2010

2011

2012

2013

750000

0

750000

111216

149502

149502

149502

190278

514045

0

514045

75108

101881

101880

101880

133296

58950

0

58950

6550

13100

13100

13100

13100

55306

0

55306

5796

11062

11062

11062

16324

10000
9800

0
0

10000
9800

10000
1300

0
2000

0
2000

0
2000

0
2500

22816

0

22816

3123

4163

4164

4164

7202

48144

0

48144

4699

11110

11110

11110

10115

21143

0

21143

3171

4228

4228

4228

5288

8163

0

8163

1224

1632

1632

1632

2043

1633
50000

0

1633
50000

245
8514

326
9958

326
9958

326
9958

410
11612

14690

0

14690

2374

2898

2898

2898

3622

18000

0

18000

3600

3600

3600

3600

3600

16908

0

16908

2138

3460

3460

3460

4390

402

0

402

402

0

0

0

0

800000

0

- kelionių ir (arba) transporto
nuomos (susijusios su VVG
susitikimų organizavimu, vietos
projektų patikra ir priežiūra)
dalyvavimo VVG tinkle,
kituose nacionaliniuose ir
Europos tinkluose,
konferencijose, parodose ir
panašaus pobūdžio renginiuose,
kai tai yra tiesiogiai susiję su
LEADER metodo strategijos
įgyvendinimu, t.y. kelionės
(nuvykimo ir grįžimo) ir (arba)
transporto nuomos išlaidos, taip
pat atsižvelgiant į renginio
trukmę, nakvynės išlaidos;
komandiruotės išlaidos
- kanceliarinių prekių
- išlaidos, susijusios su paramos
strategijai įgyvendinti lėšomis
įgyto ilgalaikio turto draudimo
paslaugomis strategijos
įgyvendinimo laikotarpiu
-susijusios su atsiskaitomosios
sąskaitos, kuri skirta paramos
strategijai įgyvendinti lėšoms,
atidarymu ir aptarnavimu

2

Viešinimo išlaidos:
Strategijos viešinimo
konferencijos
Popieriniai ir elektroniniai
leidiniai (knygos, plakatai,
lankstinukai, brošiūros, vaizdo
ir garso reklaminė medžiaga,
kitos techninės priemonės)
Informavimas regioninėje
spaudoje ir televizijoje
Aiškinamasis stendas

Iš viso:

800000 119730 159460 159460 159460 201890

9. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMAS, DAUGIASEKTORIŠKUMAS

Akmenės rajono VVG strategija „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas,
siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“
parengta siekiant naujoviškumo ryšio su esama VVG praktika, tarpusavyje derinant vietos
žmogiškuosius, gamtinius ir finansinius išteklius, taip pat siekiant geriau panaudoti partnerystę ir
vietinį potencialą. Prie naujovės, priskirtina, jog projektų vertinimą atliks VVG atrankos komitetas, tai
leis įsijausti į vaidmenį „maža Nacionalinė mokėjimo agentūra“.
Metodo „iš apačios į viršų“ plėtojimas ir jo įgyvendinimas yra naujovė rengiant strategiją.
Įvairiais būdais į strategijos rengimą įtraukti kaimo gyventojai, bendruomenių aktyvistai,
ūkininkai, kaimo verslininkai, taip pat švietimo, kultūros, jaunimo, žmonių su negalia atstovai padėjo
tinkamai įvertinti kaimo vietovių situaciją ir pateikė racionalių pasiūlymų kaimo plėtrai. Strategijos
rengime aktyviai dalyvavo seniūnijų ir savivaldybės atstovai.
VVG didelį dėmesį skirs kaimo bendruomenių veiklai aktyvinti. Jos taps naujovių iniciatoriais,
skatins kaimo vietovių gyventojus savarankiškiau spręsti savo problemas, saugoti vietos tradicijos ir
kultūros savitumą.
VVG grupės susikūrimas ir jos iškelti tikslai suaktyvino kaimo žmones. Strategijos rengime
dalyvavo apie 1600 žmonių. Kaimo aktyvistai pasiūlė daug idėjų, kaip turėtų būti puoselėjamas
Akmenės kraštas. Jų pasiūlymuose menų ar amatų mokyklos įsteigimas, 13 dvarų rekonstrukcija ir jų
pritaikymas visuomenės poreikiams, turistinis – kultūrinis maršrutas po Akmenės rajoną, netradicinių
verslų išplėtimas.
Jau pačios kaimo vietovės strategijos rengimo metodas vadovaujantis paminėtais principais,
plačiai įtraukiant kaimo visuomenę ir darbą organizuojant

visiems VVG partneriams,

yra labai

naujoviškas ir svarbus Akmenės rajono kaimo plėtrai.
Akmenės rajonas turtingas gausiu kultūros paveldu, netradiciniais verslais, meno kolektyvais,
gamtos patrauklumu. Papilės juros atodanga garsi vien tuo, jog yra pasaulinio lygio objektas. Tokia
atodanga pasaulyje yra tik Akmenės rajone, Prancūzijoje ir Afrikoje. Todėl ji gali būti patraukli
lankytojams, jeigu bus gerai pristatyta. Lankytojai turėtų noriai įsigyti ir suvenyrus, kuriuos galėtų
gaminti išradingi vietos meistrai. Subrendo idėja panaudoti visus šiuos išteklius vietiniam ir
tarptautiniam turizmui.

Nuo seno yra populiarūs amatai, tokie kaip žvakių liejimas, vantų ir krepšelių pynimas,
audimas, drožinėjimas. Turizmas turėtų dar suaktyvinti amatininkų veiklą. Joje galėtų dalyvauti
asmenys su negalia.
Akmenės rajone gausu meno kolektyvų. Vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela
„Ventukai“ reprezentuoja Akmenės kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Tai pritraukia
turistų iš užsienio bei rodo pavyzdį kitiems Lietuvos rajonams.
Naujumu tenka laikyti ne tiktai didėjantį kaimo žmonių aktyvumą, bet ir planą kompleksiškai
panaudoti savo puoselėtas meno kultūros tradicijas, iki šiolei menkai panaudotą kultūros paveldą,
vietos liaudies meistrų ir oreivių mėgėjų gebėjimus, gražią gamtą, archeologijos turtus ir pasienio
rajono privalumus bendram tikslui – turizmo plėtotei. Ketinama atkurti aviacijos uostą

turizmo

reikmėms. Tai gali būti labai patrauklu, ypatingai ryšium su Šengeno plėtra.
Greta tradicinių kaimo verslų, panaudojant žmogiškuosius išteklius, bus skatinama smulkaus ir
vidutinio verslo plėtra. Jį labai paskatins pagyvėjęs vietinis ir tarptautinis turizmas.
Akmenės rajone interneto tinklas veikia neblogai. Jį žadama toliau plėsti ir dar efektyviau
panaudoti visuomenėms poreikiams. Tai bus labai sektina patirtis kitiems rajonams.
Akmenės rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria darbui su neįgaliaisiais, socialinės rizikos
šeimomis. Į šią paramos veiklą aktyviai įsijungė ir VVG. Yra steigiami užimtumo centrai, teikiamos
socialinės paslaugos rizikos šeimoms ir vaikams su negalia.
VVG sieks plėsti ir tobulinti sukauptą rajone gerą darbo patirtį su neįgaliaisiais ir socialinės
rizikos šeimomis, skatins bendradarbiavimą tarp atskirų socialinių sektorių, apskritai, visų vietos
gyventojų gebėjimą veikti kartu. Pagyvėjus ekonominei veiklai, atsiras palankesnės sąlygos neįgaliųjų
darbui.
Strategijos daugiasektoriškumą patvirtina numatyti įgyvendinimo etapai (t.y. skirtingos veiklos
per įgyvendinimo laikotarpį) bei 4 įgyvendinimo priemonės (KPP 2007-2013 m. III krypties
“Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“). Detaliau aprašyta 6 dalyje
“VVG teritorijos plėtros tikslų įgyvendinimo priemonės“ ir 7 dalyje “Strategijos įgyvendinimo
veiksmų plane“.
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10. VYRŲ IR MOTERŲ LYGYBĖS, NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPŲ
ĮGYVENDINIMAS
10.1. VVG teritorijos gyventojų analizė lyčių, amžiaus, kitais aspektais
Vyrai sudaro 46,5 proc., moterys – 53,5 proc. bendro Akmenės rajono kaimo gyventojų
skaičiaus. Darbingo amžiaus gyventojų - 35,8 proc. Galima daryti išvadą, kad kaimas sparčiai sensta,
čia demografinė situacija žymiai blogesnė nei mieste.
Gyventojų struktūra pagal tautinę sudėtį palyginti vienalytė. Akmenės rajono savivaldybėje virš
90 proc. gyventojų sudaro lietuviai, 2,87 proc. rusų, 1 proc. latvių, 0,4 proc. ukrainiečių, lenkų,
baltarusių, 0,1 proc. vokiečiai.

10.2. VVG įgyvendinti ir planuojami veiksmai siekiant įtraukti socialiai atskirtus
VVG teritorijos gyventojus į VVG veiklą;
Rajono kaime gyvena daugiau kaip mieste valstybės išlaikomų ir remiamų žmonių. Yra žinoma,
kad tokių žmonių esti menkas ekonominis savarankiškumas ir aktyvumas. Santykinai daugiausia
išmokų tenka vaikui (apie 43 – 50 proc.) bei socialiniai paramai (apie 20 proc.) Socialinių pašalpų
gavėjų procentas,lyginant su bendru gyventojų skaičiumi, daugiau kaip 3 kartus didesnis nei
vidutiniškai šalyje (Akmenės rajono savivaldybėje 2006 metais skiriama 3,7 proc., o Lietuvoje – 1,1
proc.). Maždaug tiek pat didesnė ir pašalpų suma vienam gyventojui.
Akmenės raj. savivaldybė didelį dėmesį skirs darbui su neįgaliaisiais, socialinės rizikos
šeimomis. Socialinės rizikos šeimos kuriose, susidariusi krizė, nes vienas ar keli šeimos nariai
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba yra
priklausomi nuo azartinių lošimų, arba dėl negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka
prižiūrėti vaikų arba naudoja psichologinę ar seksualinę prievartą, arba gaunamą valstybės paramą
panaudoja ne šeimos interesams. Toks elgesys susijęs su bedarbyste, skurdu ir įsigalinčiomis
negatyviomis tradicijomis. Į šią paramos veiklą aktyviai įsijungė ir VVG.
Socialinės rizikos šeimų skaičius 2005 – 2007 metų laikotarpyje sumažėjo 1,0 proc., o juose
auginamų vaikų skaičius – 2,0 proc. ( Priedo 20 lentelė). Tačiau esama padėtis dar kelia grėsmę
kūrybingų, aukštos kultūros žmogiškų išteklių formavimui.
Dabartiniu metu keičiasi pagalbos formos šeimoms: vykdomas socialinis darbas su šeima,
mokyklose socialiniai pedagogai teikia pagalbą vaikui ir šeimai, konsultuoja, nukreipia į „Atžalynas“
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vaikų mokyklą - darželį pas specialistus. Jame veikia vaikų dienos užimtumo centras. Socialinės
paslaugas teikia lankomosios priežiūros darbuotojai betarpiškai šeimose. Jų uždavinys padėti šeimai,
išmokyti tvarkytis buityje, bendrauti su vaikais, t.y. formuoti tėvystės įgūdžius, kad kuo mažiau vaikų
patektų į globos įstaigas. Deja, dar ne visos kaimiškos seniūnijos gali naudotis šiomis paslaugomis.
Trūksta šeimoms psichologų pagalbos, ji neprieinama kaimiškose seniūnijose. Akmenės rajono
savivaldybės vaikų globos namai teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams,
kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) ir be tėvų globos likusiems vaikams tol, kol bus
išspręstas jų globos (rūpybos) klausimas. Globos įstaigos klientai - nuo 1 metų iki 18 metų vaikai
(įstaigos nuostatuose numatytais atvejais – iki 24 metų).
Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ slaugos grupėje teikiamos socialinės paslaugos
vaikams su negalia. Veikia ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo grupės, kuriose vaikai papildomai
ugdomi, organizuojamas jų laisvalaikis ir teikiamos socialinės paslaugos. VšĮ „Akmenės rajono
socialinių paslaugų centras“ organizuoja vasaros poilsį rajono gyventojams: socialiai remtiniems,
neįgaliems, pensinio amžiaus asmenims ir kt.
VšĮ „Akmenės rajono socialinių paslaugų neįgaliesiems centras“ yra Akmenės rajono neįgaliųjų
draugijos įsteigta įstaiga, teikianti bendrąsias paslaugas neįgaliems dėl ligų ir senatvės asmenims.
VVG viena iš prioritetinių savo veiklos krypčių numato toliau tobulinti darbą su socialinės
atskirties žmonių grupėmis ir jų nariais.

10.3. VVG valdymo organo sudėtis amžiaus ir lyčių atžvilgiu.
VVG valdybos sudėtyje išlaikyta lyčių pusiausvyra t.y. 4 moterys ir 4 vyrai. Moterys nuo bendro
valdybos narių skaičiaus sudaro 50,0 proc., vyrai – 50 proc. Valdymo struktūroje yra jaunimo atstovas.
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11. STRATEGIJOS PAPILDOMUMAS KKP, KITOMIS STRATEGIJOMIS
Akmenės rajono VVG strategijos prioritetai ir tikslai atitinka valstybinio ir regioninio lygmens
strateginio planavimo dokumentuose nurodytus tikslus, o Akmenės rajono VVG strategijos siūlomos
priemonės papildo nacionalines ir vietos valdžios įgyvendinamas priemones.
Strategijos prioritetų, tikslų ir priemonių suderinamumo su vietos, regioniniais ir nacionaliniais
prioritetais ir priemonėmis analizė buvo atlikta pagal šiuos dokumentus:
1) Akmenės rajono savivaldybės, bei Akmenės, Naujosios Akmenės ir Ventos miestų teritorijų
teritorijų planai;
2) Akmenės rajono plėtros strateginis planas;
3) Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimas T-221 “ Akmenės
rajono savivaldybės probleminės teritorijos plėtros 2007 - 2010 metų programa“;
4) Kaimo plėtros programa 2007-2013 m.;
5) Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija, 2002;
6) Nacionalinė Kaimo plėtros strategija 2007 – 2013 m.;
7) Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija, 2005;
8) Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, Europos Komisija, 2000;
9) Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, 2003;
10) Nacionalinė turizmo plėtros 2007 – 2010 m. programa;
11) Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija, 2000;
12) Šiaulių regiono strateginis planas 2007 – 2013 m.
Būtina pabrėžti, kad Akmenės rajono VVG strategijos nustatyti plėtros prioritetai visiškai atitinka
šiuos Nacionalinės kaimo plėtros strategiją 2007-2013 m. prioritetus:
1) Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti žemės, maisto ūkį ir miškininkystės sektorių;
2) Gerinti aplinką, kraštovaizdį, racionaliai naudojant žemės išteklius bei remiant tausojančio
žemės ir miškų plėtrą;
3) Gerinti gyvenimo kokybę ir gerinti gyventojų užimtumą kaimo vietovėse;
4) Skatinti kaimo plėtrą per vietos iniciatyvas ir partnerystę;
Akmenės rajono VVG parengtos strategijos prioritetų įgyvendinimo priemonės prisideda prie šių
nacionalinės Nacionalinės kaimo plėtros strategijos priemonių įgyvendinamumo:
1) ūkio ir miško valdų struktūros ir struktūros gerinimas;
2) modernizacijos, technologijų, inovacijų, produkcijos kokybės ir rinkodaros lygio kėlimas;
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3) žmogiškųjų išteklių didinimas;
4) aplinkai palankios ūkininkavimo praktikos skatinimas;
5) klimato kaitos sumažinimas
6) biologinės įvairovės išsaugojimas ir ūkinės veiklos palaikymas;
7) alternatyvių pajamų šaltinių ir darbo kaime kūrimas;
8) fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas;
9) žmogiškojo potencialo stiprinimas;
10) skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenes verslo ir vietos valdžios atstovus.
Apibendrinant, galima teigti, jog Akmenės rajono VVG parengtos strategijos prioritetai, tikslai
ir jų įgyvendinimo priemonės suderintos su kitais svarbiais nacionaliniais, regioniniais ir vietos
prioritetais ir jų įgyvendinimo priemonėmis.
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12. STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS SU KITAIS EB FINANSAVIMO
ŠALTINIAIS
Norint pasiekti bendrą strategijos tikslą, reikia daug pastangų ir lėšų. Atsižvelgiant į faktą, kad
kaimo vietovės Akmenės rajono užima apie 97 proc. Bendro teritorijos ploto ir jose gyvena 1/3 visų
gyventojų, akivaizdu, kad vien jų galimybių, kurias siūlo Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) neužteks bendram tikslui pasiekti. Šiame skyriuje išvardyti konkretūs finansavimo šaltiniai,
kurie bus panaudoti strategijos įgyvendinamumui. Daugeliui priemonių bus bandoma gauti lėšų iš
fondų. (Žr. 17 lentelę).
17 lentelė. Fondai
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Prioritetas
1 prioritetas.
Kaimo verslų
išplėtimas ir sąlygų
jiems sudarymas.
5 prioritetas.
Gerinti kaimų ir
gyvenviečių
infrastruktūrą.

2 Prioritetas.
Kultūrinio paveldo,
patrauklios gamtos ir
pasienio
privalomumų
panaudojimas
turizmo plėtrai.
3 prioritetas.
Skatinti
bendruomeniškumą
ir gerinti poilsio
organizavimą.
4 prioritetas.
Gerinti
aplinkosaugos
situaciją kaime.
6 prioritetas.
Įvertinti švietimo,
kultūros įstaigų bei
sveikatos apsaugos
būklę ir inicijuoti
pokyčius.

Fondo
pavadinimas
ES struktūrinis
fondas

Europos
regioninės plėtros
fondas (ERPF)

EEE ir Norvegijos
finansinių
mechanizmų
fondas

Remiamos veiklos sritys
Ekonomikos augimo veiksmų programa (Prioritetas Nr. 2 „Verslo
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (kelių ,vantenkiekio bei kitų
stambių infrastruktūrinių objektų rėmimas).
- finansinė inžinerija (mikrokreditai, garantijos, rizikos kapitalo
fondai).
- parama, skirta verslo aplinkai gerinti: duomenų bazėms kurti, rinkai
nustatyti, informacijos sklaidos verslui: seminarams, konferencijoms, t.
y. verslo asociacijų kooperacijai ar verslo informaciniams centrams ir t.
t. kurti, keistis su kitomis susijusiomis institucijomis patirtimi ir t.t.
- aplinkos apsaugos ir tvarios plėtros skatinimas;
- Europos kultūros paveldo išsaugojimas;
- žmogiškųjų išteklių plėtra;
- sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra;
- akademiniai tyrimai,
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Be to, strategijos tikslus padės įgyvendinti valstybės ir savivaldybės paramos priemonės. Vienas
svarbiausių lėšų šaltinių turėtų būti verslininkų lėšos. Todėl bus stengiamasi sudaryti palankias sąlygas
verslui.
VVG veiklos strategijos siekiai su kaimyninės šalies (Latvija) Dobilės krašto, išskiria iš kitų
VVG savo naujumu. Nustiestas kelias per Dobilę, atvertų naują turizmo maršrutą. Naujai turizmo
infrastruktūrai būtų siekiama paramos iš ES struktūrinio (Sanglaudos skatinimo veiksmų programa) bei
iš Regioninės plėtros fondų iki 24 mln.
Lietuvai įstojus į Šengeno šalių grupę, atsiveria dar didesnės galimybės keliauti, tai skatintų ne
tik tradicinį turizmą, tačiau ir avia turizmą.
Strategijos daugiasektoriškumą, sieja ne tik Leader metodo įgyvendinimas kaimo vietovėse,
tačiau ir kiti fondai, kurie yra neatsiejami su strategijos įgyvendinimu.

13. PLANUOJAMI STRATEGIJOS VIEŠINIMO VEIKSMAI
Įgyvendinant strategiją, bus naudojamos informavimo ir viešinimo priemonės, remiantis
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu 2007 m. balandžio 26 d. Nr. 3D-191 „Dėl
informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo
taisyklių patvirtinimo“. Informavimo ir suteiktos paramos viešinimo priemonės yra skirtos tam, kad
galimi pareiškėjai ir paramos gavėjai, projektų, finansuojamų įgyvendinant Kaimo plėtros programą,
tyrimo grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2007–2013 m., šios paramos galimybes ir rezultatus.
Informavimo ir viešinimo priemonės, kurios yra ir bus naudojamos tobulinant Akmenės rajono
kaimo vietovių strategiją bei ją įgyvendinant yra šios:
 aiškinamojo stendo įrengimas;
 informaciniai ir mokamieji renginiai, parodos, konferencijos, seminarai;
 plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai;
 kanceliarinės prekės su EŽŪFKP programos atributika;
 pranešimai galimiems vietos projektų paraiškų teikėjams ir vietos projektų vykdytojams;
 vaizdo ir reklaminė medžiaga;
 pranešimai žiniasklaidai.
Detalesnė viešinimo eiga ir išlaidos pateiktos atitinkamai 13 ir 15 lentelėse.

97

14. Strategijos priedai
Priedo 1 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės žemės fondo sudėtis 2006 m. sausio 1 d.

25,8
Akmenės
84, 4 48,3
1,8
1,8
1,9
4,7
r. sav.
Šiaulių
854
534,2 217,1 15,5
21,1
20,4
45,6
apskr.
Respubli6530 3483 2038 136
181
262
430
koje
Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės fondas 2006 m. sausio 1 d. Žemės
ūkio ministerijos. Valstybės įmonė registrų centras. Vilnius 2006 m.

Kita žemė

Vandenys

Užstatyta
teritorija

Keliai

Miškai

Žemės ūkio
naudmenos

Kita žemė

Vandenys

Užstatyta
teritorija

Keliai

Žemės fondo struktūra, proc.
Miškai

Žemės ūkio
naudmenos

Bendras
plotas

Plotas, tūkst. Ha

57,2

30,5

2,2

2,1

2,3

5,7

62,6

25,4

1,8

2,5

2,4

5,3

53,3

31,2

2,1

2,8

4

6,6

ūkio ministerija. Nacionalinė žemės tarnyba prie

Priedo 2 lentelė. Teršalų išmetimas į atmosferą
2006 m.
3326
763,8
2562,2
131,7
1918,8
452,7
58,2
0,8

Teršalų rūšis
Bendras išmetamų į orą medžiagų kiekis (tonomis)
Iš jų kietųjų
Iš jų skystųjų ir dujinių
Sieros oksidas
Azoto oksidai
Anglies monoksidai
Lakūs organiniai junginiai
Kiti
Šaltinis: Statistikos departamentas. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius.

Priedo 3 lentelė. Akmenės rajono gyventojų skaičiaus dinamika metų pradžioje
Metai

Iš viso

Mieste

Kaime

Mieste %

29889
18671
11218
2003
29506
18345
11161
2004
29072
17943
11129
2005
28596
17652
10944
2006
28204
17459
10745
2007
Šaltinis: Gyventojų skaičius metų pradžioje pagal administracinę teritoriją. Statistikos
Respublikos Vyriausybės. Vilnius 2007 m.

Kaime %

62,47
37,53
62,17
37,83
61,72
38,28
61,73
38,27
61,91
38,09
departamentas prie Lietuvos

Priedo 4 lentelė. Akmenės rajono gyventojų vidaus migracija.
Metai

Atvyko

Išvyko

Migracijos saldo

2003

717

954

-237

2004

832

1097

-265

2005

972

1222

-250

2006

992

1187

-195

Šaltinis: Regioninė statistika, Statistikos departamentas. Vilnius, 2007m.
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Priedo 5 lentelė. Darbo jėgos ištekliai 2006 – 2007 metais
Darbingo
amžiaus
gyventojai
2006

Darbingo
amžiaus
gyventojai
2007

Iš viso
ieškančių
darbo
2006

Iš viso
ieškančių
darbo
2007

Bedarbių
skaičius
2006

Bedarbių
% nuo
darbingo
amžiaus
gyventojų
2006
8,7

Bedarbių
skaičius
2007

Bedarbių
% nuo
darbingo
amžiaus
gyventojų
2007
4,6

Iš viso:
16793
16796
1805
1590
1469
776
Naujosios
Akmenės
7095
7098
790
664
646
9,1
324
m.*
Akmenės
1711
1711
209
169
170
9,9
86
m.
Ventos m.
1983
1983
153
145
108
5,4
63
Kaime
6004
6004
653
612
545
9,1
303
Pagal
seniūnijas
Naujosios
Akmenės
7095
7098
790
664
646
9,1
324
miesto*
Naujosios
Akmenės
1519
1519
199
187
170
11,2
94
kaimiškoji
Akmenės
2905
2905
374
309
311
10,7
163
Ventos
2535
2535
178
164
128
5,0
71
Papilės
2107
2107
161
172
130
6,2
69
Kruopių
632
632
103
94
84
13,3
55
Šaltinis: Akmenės rajono darbo birža
*
Naujoji Akmenė neatitinka kaimo vietovei nustatytų reikalavimų, nes viršija 6 tūkst. gyventojų skaičių.

4,6
5,0
3,2
5,0

4,6

6,2
5,6
2,8
3,2
8,7

Priedo 6 lentelė. Gyventojai pagal išsilavinimą
Aukštasis

Aukštesnysis

Vidurinis

Pagrindinis

Pradinis

Neturi
pradinio,
neraštingi

I grupė – 10 ir vyresni (procentais)
Lietuvos
Respublika
Šiaulių
apskritis
Akmenės r.
sav.

5,5

15,6

24,2

18,7

28,4

7,6

4,8

15,7

23,6

20,1

27,9

7,7

3,9

13,6

23,3

20,7

29,6

8,8

10,4

2,1

II grupė – 25 – 64metų amžiaus
Akmenės r.
6,4
sav.
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė

22,8

36,8

21,5

Priedo 7 lentelė. Gyventojai pagal pagrindinį pragyvenimo šaltinį
Gyventojų skaičius %

Miesto ir kaimo skirtumas

miesto

kaimo

Darbo užmokestis

27,5

16,0

0,59

Pajamos iš nuosavo verslo

1,0

0,7

0,7

Pajamos iš žemės ūkio

0,16

6,2

39,0
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Pensija

22,9

24,9

1,1

Pašalpa

6,2

7,0

1,14

Stipendija

0,38

0,5

1,3

Valstybės išlaikomas

1,2

2,4

2,0

Šeimos ar kitų išlaikomas

34,0

37,0

1,1

Kiti šaltiniai

3,0

4,6

1,54

0,02

0,04

2,0

3,2

0,54

0,17

Pajamos iš nuosavybės ar
investicijų
Neidentifikuoti
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė

Priedo 8 lentelė. Nusikalstamų įvykių pasiskirstymas pagal apylinkės
Veikų skaičius
Seniūnija ir apylinkė
2005 m
1. Naujoji Akmenė
1421
2. Naujosios Akmenės apylinkė
179
3. Akmenė
193
4. Akmenės apylinkė
128
5. Venta
363
6. Papilė
98
7. Papilės apylinkė
196
8. Kruopių apylinkė
95
Iš viso rajono ribose
1243
Iš viso:
2664
Šaltinis: Akmenės rajono policijos komisariato metinė ataskaita

2006 m.
2150
185
219
190
325
58
186
77
1240
3390

Priedo 9 lentelė. Akmenės r. savivaldybės užregistruotos veikos bei gaisrai 2006-2007 m.
Akmenės r. sav.
Užregistruotos nusikalstamos

Užregistruota gaisrų

Veikos

Sausis-

2006

2007

2006

2007

112

97

27

42

211

168

164

117

Mokinių skaičius 1
kompiuteriui

Prijungta prie
interneto

138

Kompiuterių
skaičius
Darželiai – mokyklos
5

27

4

159

12

13

2

41

2

20

1

kovas
SausisBirželis
Šaltinis: Akmenės rajono policijos komisariato metinė ataskaita

Priedo 10 lentelė. Kaimo mokyklų kompiuterizavimas
Mokyklos
Naujosios Akmenės mokykla –
darželis „Atžalynas“
Naujosios Akmenės mokykla –
darželis „Buratinas“
Naujosios Akmenės vaikų
lopšelis – darželis „Žvaigždutė“

Moksleivių
skaičius

100

Akmenės vaikų lopšelis –
darželis „Gintarėlis“
Ventos vaikų lopšelis – darželis
“Berželis”
Kruopių vaikų darželis
Papilės vaikų lopšelis – darželis
“Kregždutė”

25

5

5

2

42

2

21

1

7
10

1
1

7
10

1
1

Alkiškių
Klaišių
Šapnagių

16
0
16

8
0
16

0
0
0

Naujosios Akmenės
„Saulėtekio“
Agluonų Vladimiro Zubovo
Kairiškių
Kivylių
Sablauskų

1005

20

49

10
6
8
7

7
14
8
6

Ventos vidurinė mokykla
Papilės Simono Daukanto
vidurinė mokykla
Kruopių vidurinė mokykla

618
566

8
15
14
11
Vidurinės mokyklos
59
42

10
13

56
34

9

18

Akmenės gimnazija
Naujosios Akmenės Ramučių
gimnazija

835
719

21
Gimnazijos
65
93

12
8

51
87

27
54

2
5

9

36

8

9

77
95
110
75

Pradinės mokyklos
2
0
1
Pagrindinės mokyklos
49

194

Muzikos mokyklos ir mokymo centrai
Ventos muzikos mokykla
139
5
Naujosios Akmenės muzikos
273
5
mokykla
Naujosios Akmenės suaugusiųjų
310
45
mokymo centras
Dabikinės specialiojo ugdymo
145
18
centras
Savivaldybės pedagoginė
7
psichologinė tarnyba
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės, švietimo skyrius, 2007 m.
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Priedo 11 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės bibliotekų statistika
Metai

Bibliotekų skaičius

Knygų skaičius, tūkst.

Skaitytojų skaičius, tūkst.

2005
2006

14
14

205
203

8 000
7 938

100-ui gyventojų tenka
egzempliorių
717
720

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė
Priedo 12 lentelė. Akmenės r. sav. tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui metų pabaigoje, Lt
2004
2005
2006
2007
Lietuvos Respublika
3976
Šiaulių apskritis
514
Akmenės r. sav.
1046
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės duomenys

4727
537
1080

7022
775
1120

8501
1087
1503

Priedo 13 lentelė. Ūkių skaičius įvairaus ekonominio dydžio ūkių grupėse
Ūkių
skaičius

0-<1

Ekonominis ūkio dydis*, EDV
1-<2
2-<4
4-<6

>=6

101

1923
501
175
45
111
Akmenės r. sav.
2755
Akmenės
645
459
128
36
9
13
Kruopių
287
171
69
26
4
17
Naujosios Akmenės kaimiškoji
763
470
144
66
24
59
Papilės
878
689
130
37
6
16
Ventos
182
134
30
10
2
6
*Ekonominis ūkio dydis išreiškiamas europiniais dydžio vienetais (EDV). Vienas europinio dydžio vienetas naudotas
skaičiavimams lygus 4620 litų arba 1200 eurų. Jo dydis nėra pastovus, jis keičiamas dėl infliacijos įtakos.
Šaltinis: Visuotinio 2003 m. žemės ūkio surašymo rezultatai seniūnijose, Statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės.

Priedo 14 lentelė. Veikiančių ūkių skaičius Akmenės rajono savivaldybės seniūnijose
Ūkių skaičius

Žemės plotas, ha

Akmenės r. sav.
2755
Akmenės
645
Kruopių
287
Naujosios Akmenės kaimiškoji
763
Papilės
878
Ventos
182
Šaltinis: Visuotinio 2003 m. žemės ūkio surašymo rezultatai
Respublikos Vyriausybės, 2006.

Iš jo: žemės ūkio naudmenos

naudojamos
Nenaudojamos
36893
33115
647
5187
4500
189
4486
3693
207
14463
13483
129
11227
10109
110
1530
1330
12
seniūnijose, Statistikos departamentas prie Lietuvos

Priedo 15 lentelė. Grūdinių kultūrų auginimo rodikliai
Metai
2004
2005
2006

Pasėlių plotas, ha
16673
18849
20414

Bendrasis derlius, t
44278
47561
48384

Derlingumas, 100 kg iš 1 ha
Šiaulių apskr.
Akmenės r.sav.
34,5
32,8
23,0

27,8
25,2
23,7

Šaltinis: Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė. 2007 m.. Statistikos departamentas

Priedo 16 lentelė. Gyvulininkystės būklės pagrindiniai rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Galvijų skaičius
Kiaulių skaičius
Gyvulininkystės produktai perskaičiuoti pienu, viso t.

2004
11766
25593
33756

2005
10957
24712
36229

2006
11043
24274
35277

Šaltinis: Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė. 2007 m.. Statistikos departamentas.

Priedo 17 lentelė. Gyvulininkystės produktai perskaičiuoti pienu, viso tonomis
Metai / Vietovė
Šiaulių apskritis
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.

2004
473046
33756
76359
107107
68455
99406

2005
492772
36229
80125
103457
73648
113026

2006
521007
35277
85939
103681
87953
123071

Šaltinis: Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė. 2007 m.. Statistikos departamentas.

Priedo 18 lentelė. Valstybės parama žemės ūkio subjektams
Pavadinimas
Tiesioginės išmokos už pasėlius

2003
150841

Išmokų suma
2004
2005
7662246

9327235

2006
11535715
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Tiesioginė išmoka už sertifikuotą augalų apsaugą
Tiesioginės išmokos pieno gamintojams
Vienkartinės išmokos už karves žindenes
Vienkartinės išmokos už ėriavedes
Tiesioginės išmokos už paskerstus galvijus

0
581830

0
352774

0
564991

0
575472

2600
1600
0
9740

37000
1170
370516
14685

1241

20816
1500000
0

Komp.
ruošė
draud.
33525
1734000
0

46177
924
768611
Nebėra
tokių
išmokų
komp.
ruošė
Draud.
19374
0
16900

177762
1428
864814
Nebėra
tokių
išmokų
komp.
ruošė
draud.
75100
0
0

2268668

25811916

10743288

Vienkartinės išmokos už bičių šeimas

Tiesioginės išmokos ekologiniams ūkiams
Draudimo įmokų dalinė kompensacija
Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas
Spec. pieno ūkiams, atitinkančių ES reikalavimus, investicijų
išlaidų dalinis kompensavimas
Kompensacija už dyzelino akcizą
Parama nelaimės atveju
Iš viso:

13230291

Šaltinis: Akmenės r. sav. duomenys.

Priedo 19 lentelė. Kaimo plėtros priemonės 2006 metais
Apskritis

Šiaulių
apskr.

Rajonas
Akmenės r.
Joniškio r.
Kelmės r.
Pakruojo r.
Radviliškio r.
Šiaulių raj.

Viso:

Gautos
paraiškos

Autorizuotos
paraiškos

Autorizuotos
paraiškos,
%

Autorizuotų
paraiškų
suma, Lt

Išmokėta
suma, Lt

490
265
4046
153
845
285
6084

480
247
4003
135
815
338
6018

98
93
99
88
96
119
99

1914365
1844470
14243092
948745
6071383
2840649
27862703

1964409
1878613
13788096
910593
6103054
2369843
27014607

Išmokėta
suma proc.
nuo
autorizuotos
sumos
100
102
96
95
100
83
96

Šaltinis: Nacionalinės mokėjimo agentūros ekonominiai duomenys

Priedo 20 lentelė. Socialinės rizikos šeimos
vaikų sk.

vaikų sk.

šeimų sk.

2007 m.

128
31
31
18
42
27
277

vaikų sk.

šeimų sk.

2006 m.

Naujosios Akmenės miestas*
50
121
49
128
46
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
7
21
8
24
12
Akmenės seniūnija
14
36
7
19
15
Ventos seniūnija
15
32
13
26
11
Papilės seniūnija
20
41
20
52
18
Kruopių seniūnija
7
20
9
19
10
Viso:
113
271
106
268
112
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė, socialinės paramos skyrius, 2007 metai.
*
Naujoji Akmenė neatitinka kaimo vietovei nustatytų reikalavimų, nes viršija 6 tūkst. gyventojų skaičių.

Seniūnija

šeimų sk.

2005 m.
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1 Priedas. Akmenės rajono bendruomenių poreikiai ir problemos
Papilės seniūnijos bendruomenės:
Eglesių kaimo bendruomenė ,,Papartis“: 1) Bloga vandentiekio sistema. 2) Prasta gatvių
būklė. 3) Nėra viešo interneto. 4) Apleistos privačios negyvenamos sodybos ir viešos teritorijos. 5)
Aplinkos teršimas prie vandens telkinio.
Kalniškių kaimo bendruomenė: 1) Didelis skaičius nedirbančių moterų, kurios galėtų plėtoti
netradicinius verslus. 2) Jaunų žmonių polinkis į alkoholizmą. 3) kaimo gyventojų senėjimas. 4)
Nebaigtas įrengti bendruomenės pastatas, likusi pastato dalis avarinės būklės. 5) Nėra kultūros
darbuotojo. 6) Bloga naudojamo vandens kokybė. 7) Dumbrių kaime nėra kanalizacijos. 8) Reikalingas
Kalniškių kaimo gatvių remontas.
Daubiškių kaimo bendruomenė: 1) Įrengti poilsiavietę Ventos upės slėnyje. 2) Atidaryti
santechnikos prekių parduotuvę ir teikti santechnikos paslaugas ( Šalkauskas) 3) Agroserviso
paslaugos.
Kairiškių kaimo bendruomenė: 1) Renovuoti žemės ūkio bendrovės administracijos pastatą;
atnaujinti kanalizaciją, vandentiekį, šildymo sistemas. Šiame pastate turėtų tilpti med. punktas,
bendruomenės patalpos, šarvojimo salė, paštas, biblioteka, kurioje būtų viešo interneto prieiga. 2)
Išasfaltuoti keliuką į Lazdynų pelėdos muziejų. 3) Keliose gyvenvietės vietose įrengti ,, gulinčius
policininkus“. 4) Įrengti lauko estradą. 5) Atnaujinti susisiekimą su kaimyniniais miestais Viekšniais
(15 km.), Mažeikiais (30 km.). 6) Įkurti pensioną seniems, vienišiems, neįgaliems žmonėms, įrengti
ikimokyklinio ugdymo centrą vaikams, pedagogų kaime yra pakankamai.
Klaišių kaimo bendruomenė „Klaišių dvaras“ problemos: 1) Mokymo centro įkūrimas. 2)
Nenaudojamų pastatų atnaujinimas. 3) Netradicinio verslo įkūrimas – puokščių pynimas. 4) Prieiga prie
interneto. 5) Kelių infrastruktūros gerinimas.
Paeglesių kaimo bendruomenės problemos:

1) Užimtumo didinimas. 2) Vandentiekio ir

kanalizacijos infrastruktūros gerinimas. 3) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas.
Papilės miestelio bendruomenės problemos: 1) Pagrindinėje miestelio gatvėje nėra
vandentiekio, kanalizacijos. 2) trūksta poilsio zonų, dviračių takų, miestelio orą teršia krovininės
mašinos. 3) ūkininkai neplečia savo veiklos.
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Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos bendruomenės.
Ramučių kaimo bendruomenė ,,Ramučių užuovėja“ problemos: 1) Parko tvarkymas,
estrados įrengimas. 2) Patalpų įsigijimas kaimo bendruomenės reikmėms. 3) Gatvių asfaltavimas. 4)
Vandentiekio tvarkymas. 5) Sporto aikštelės ir poilsio vietos įrengimas.
Sablauskių kaimo bendruomenė ,, Žiburys“problemos: 1) Poilsiavietės įrengimas prie
Sablauskių užtvankos. 2) Buvusioje valgykloje įrengti svečių namus. 3) Buvusių kultūros namų
renovacija. 4) Sporto salės įkūrimas. 5) Gatvių apšvietimas.
Agluonų kaimo bendruomenė ,,Zubovų dvaras“ susirūpinusi: 1) Kaip architektūrinį
paminklą išsaugoti vieną buvusio Zubovo dvaro pastatą. 2) Buvusios kontoros patalpose įrengti ,,
Amatų namus“. 3) Įrengti maudymosi ir poilsio zoną. 4) Kelio Naujoji Akmenė – Akmenė per
Klykolius, Kivylius, Agluonus asfaltavimas. 5) Į turizmo dviračiais apžvalgos ratą įtraukti : Lopetaičių
muziejų po atviru dangumi, Klykolių bažnyčią, Kivylių žemaičių trobą, Vladimiro Zubovo kapą,
Akmenės r. Buities muziejų.
Kivylių gyvenvietės bendruomenė: 1) kultūros namų atnaujinimas 2) ikimokyklinės grupės
įkūrimas. 3) pagyvenusių žmonių centro įkūrimas. 4) paplūdimio įrengimas.
Alkiškių kaimo bendruomenė: 1) Buvusio darželio namuose reikėtų įrengti daugiafunkcinį
kaimo bendruomenės centrą, kuriame būtų kultūros namai, paštas, med.punktas, plėtojamos socialinės
paslaugos, netradiciniai kaimo verslai, interneto prieiga. 2) Prie Dabikinės upės įrengti paplūdimį. 3)
Įrengti nedidelį sporto aikštyną.
Klykolių kaimo bendruomenei „Klykolių sodžius“ svarbu: 1) Jaunimo užimtumui
reikalingas geras sutvarkytas sporto aikštynas. 2) Nėra vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros,
gatvių apšvietimo. 3) Gatvių asfaltavimas.
Akmenės miesto seniūnijos bendruomenės.
Akmenės 2 kaimo “Akmenupio” bendruomenės problemos: 1) Kaimiškųjų problemų
nesprendimas. 2) Netradicinių verslų kūrimas. 3) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas. 4) Akmenupio
upelio išvalymas ir pakrančių sutvarkymas. 4) Akmenės 2 kaimo teritorijoje esančio ir apleisto vandens
telkinio – užtvankos išvalymas, pritaikymas poilsiui. 5) Įkurti meno kolektyvą. 6) Nenaudojamas
patalpas rekonstruoti ir įkurti bendruomenės namus.
Akmenės 1 kaimas: 1) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas. 2) Vandentiekio ir kanalizacijos
infrastruktūros gerinimas. 3) Dabikinės upelio pakrančių sutvarkymas. 4) Įrengti lieptą per Gulbino
upelį. 5) Maudymosi vietų sutvarkymas ir Kalvelės poilsio zonos įrengimas.
Jučių kaimo bendruomenė „Naudvaris“: 1) Netradicinių verslų įkūrimas. 2) Informacinio
centro įkūrimas. 3) Daugiabučių namų atnaujinimas. 4) Krepšinio aikštelės įrengimas. 5) Konkrečių
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kaimiškųjų problemų nesprendimas. 6) Mažas gyventojų užimtumas. 7) Gatvių asfaltavimas ir
apšvietimas. 8) Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros gerinimas.
Dabikinėlės kaimas: 1) Netradicinių verslų įkūrimas ir netradicinių augalų auginimas. 2)
Atidaryti parduotuvę. 3) Konkrečių kaimiškųjų problemų nesprendimas. 4) Mažas užimtumas. 5)
Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros gerinimas. 6) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas. 7)
Sporto ir poilsio bazės įrengimas karjere.
Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“: 1) Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros
gerinimas. 2) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas.

3) Aprūpinimas kaimo gyventojus kokybišku

geriamu vandeniu. 4) Netradicinių verslų kūrimas.
Dabikinės kaimas: 1) Aprūpinimas kaimo gyventojų kokybišku geriamu vandeniu. 2) Bloga
kelių priežiūra, gatvės neasfaltuotos. 3) Nėra gatvių apšvietimo. 4) Zubovo dvaro pastato renovacija ir
panaudojimas. 5) Pirties įrengimas. 6) Patalpų įrengimas kaimo bendruomenei. 7) Mažas gyventojų
užimtumas.
Akmenės miesto bendruomenė: 1) Blogas miesto apšvietimas, nėra šaligatvių. 2)
Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros bei geriamojo vandens kokybės gerinimas.

3)

Kapitališkai suremontuoti apleistą vaikų darželio korpusą, jį panaudojant visuomenės reikmėms. 4)
Baigti iškelti polikliniką į ligoninės pastatą, įrengti dantų protezavimo kabinetą. 5) Suremontuoti tautos
namų pastatą Stoties gatvėje ir dalį jo panaudoti miesto bendruomenės reikmėms. 6) Nenaudojamus
(apleistus) pastatus pritaikyti verslo reikmėms. 7) Įrengti vaikų žaidimų aikšteles. 8) Užtvenkti
Dabikinės upę bei įrengti užtvanką prie gimnazijos Akmenupio upelio.
Kruopių seniūnija.
Kruopių bendruomenė: 1) Renovuoti Kruopių kultūros namus. 2) Įrengti šarvojimo patalpas.
3) Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros bei geriamojo vandens kokybės gerinimas. 4) Gatvių
asfaltavimas ir apšvietimas. 5) Parko sutvarkymas, elektrifikavimas, naujos estrados pastatymas,
tvenkinio išvalymas. 6) Įkurti amatų centrą. 7) Bažnyčios ir bibliotekos remontas.
Šapnagių kaimo bendruomenė „Gimtinė“: 1) Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros
bei geriamojo vandens kokybės gerinimas. 2) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas. 3) Mažas gyventojų
užimtumas. 4) Netradicinių verslų įkūrimas ir netradicinių augalų auginimas. 5) Nenaudojamų patalpų
ar pastatų atnaujinimas i panaudojimas gyventojų labui. 6) Atnaujinti kaimo parkelį. 7) Autobusų
sustojime įrengti pastogę nuo lietaus ir vėjo kaimo centre. 8) Gyventojų aktyvumo skatinimas.
Spaigių bendruomenė: 1) Gatvių asfaltavimas ir apšvietimas. 2) Reikalinga vaikų žaidimo
aikštelė arba sportinių žaidimų aikštė su sporto įranga. 3) Gyvenamųjų namų renovacija.
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Ventos seniūnija.
Kaimo bendruomenė „Briedis“: 1) Blogas miesto apšvietimas, nėra šaligatvių. 2)
Aprūpinimas kaimo gyventojus kokybišku geriamu vandeniu. 3) Gatvių asfaltavimas. 4) Gyvenamųjų
namų renovacija. 5) Sutvarkyti visuomeninės paskirties žemes. 6) Mažas gyventojų užimtumas. 7)
Bendruomenė neturi savo nuosavų patalpų.
Žerkščių kaimo bendruomenė: 1) Vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros įrengimas bei
geriamojo vandens kokybės gerinimas. 2) Blogas miesto apšvietimas, nėra šaligatvių. 3) Sporto aikštės
įrengimas vaikams. 4) Bendruomenė neturi savo patalpų. 5) Renovuoti senų namų stogus.
Senojo Naujikų kaimo bendruomenė: 1) Bendruomenė neturi savo patalpų. 2) Nėra tinkamo
apšvietimo, vandentiekio, senos elektros linijos. 3) Būtina pasirūpinti vaikų gabenimu į mokyklą.
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