I STORIJA

6

NAUJOJI
AKMENË
P ARENGË J U R G I S ÞELVYS
Nuotraukos ið RKIC archyvo

Naujoji Akmenë – miestas ðiaurës Lietuvoje, teritorijoje, kurioje senovëje buvo ásikûrusios þiemgaliø gentys. Ðaðytiniuose ðaltiniuose (Dirvënø teismo aktuose) 1668 m. minimas ðioje vietoje buvæs Menèiø kaimas. Naujoji Akmenë – 61 km á ðiaurës vakarus nuo
Ðiauliø ir 46 km á rytus nuo Maþeikiø, greta sienos su
Latvija. Jis – ne tik Akmenës rajono, bet ir miesto seniûnijos bei kaimiðkosios Naujosios Akmenës seniûnijos centras. Miestui priklauso 10,74 km² teritorija.
Naujojoje Akmenëje veikia Ðv. Dvasios Atsiuntimo
baþnyèia (paðventinta 1999 m.), biblioteka, Naujosios
Akmenës Ramuèiø gimnazija, „Saulëtekio“ pagrindinë
mokykla, Suaugusiøjø mokymo centras, 2 mokyklosdarþeliai („Atþalynas“ ir „Buratinas“), vaikø lopðelisdarþelis „Þvaigþdutë“, kultûros rûmai, Akmenës rajono centrinë ligoninë, pensionatas, paðtas. Rytiniame
miesto pakraðtyje – botanikos sodas „Puoðmena“. Didþiausios miesto ámonës AB „Akmenës cementas“ pastatai iðsidëstæ pietrytinëje dalyje.

ISTORIJA
1652 m. raðytiniuose ðaltiniuose pradedamas minëti
Karpënø kaimas, buvæs dabartinëje Naujosios Akmenës
miesto teritorijoje. Tuo metu
kaimas priklausë Akmenës
dvarui.
1923 m. kitame miesto
teritorijoje buvusiame Menèiø
kaime buvo 41 sodyba.
1928–1930 m. Skuèo ir Kirðos
bendrovë ið Menèiø kaiNaujosios Akmenës herbas
mo ûkininko Þadeikio nupirko
apie 30 ha ûká, kurio teritorijoje árengë kalkakmeniø kasyklas. Kkakmeniai buvo naudojami cukraus gamyklose.
1929 m. Kairënø kaime tyrinëjimus vykdë Lietuvos geologai Dalinkevièius, Pakuckas, Kaveckas ir keletas kitø.
1934–1936 m. kalkakmeniø kasyklos Menèiø kaime buvo iðplëstos. Tuo laikotarpiu èia nulat dirbdavo po 150 darbininkø.
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Naujosios Akmenës Ðventos Dvasios atsiuntimo baþnyèia

Tarpukario metais Pempiniø kaime veikë durpiø kasykla. Èia
nuolat dirbdavo 40 darbininkø. Durpiø kasykla, tik kiek maþesnë,
veikë ir Venciðkiø kaime.
1937–1940 m. Kairënuose buvo atlikti moksliniai tyrimai, kuriø
metu nustatyta, kad ði vieta tinka cemento gamyklai statyti. Jos
nespëta pradëti statyti, nes prasidëjo Antrasis pasaulinis karas.
1945 m. liepos 27 d. LTSR Vyriausybë priëmë nutarimà dël cemento gamyklos statybos pelkëtoje Karpënø kaimo teritorijoje, kur
buvo surasti dideli cemento gamybai tinkanèiø klinèiø telkiniai.
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Po Antrojo pasaulinio karo Karpënø ir aplinkiniø kaimø teritorijose
toliau buvo vykdomi geologiniai tyrinëjimai. Jø metu nustatyta, kad
po nestoru þemës sluoksniu èia glûdi 20–30 m kalkakmeniø klodai.
1947 m. Karpënø kaime buvo pradëti parengiamieji cemento
gamyklos statybos darbai – pastatytas pirmasis gyvenamasis
namas, uþ 1,3 km nuo gamyklos paskirta 30 ha aikðtelë gyvenvietës statybai.
1949 m. Valstybinio statybos tresto Nr. 3 darbuotojai pastatë pirmuosius gyvenamuosius namus dabartinës Taikos gatvës teritorijoje.
1952 m. miesto statybos buvo iðplëtotos dabartinëje Nepriklausomybës gatvëje, pradëjo veikti pirmosios cemento gamyklos degimo krosnys. Rugsëjo 21 d. atidaryta pirmoji cemento gamybos
technologinë linija.
1952 m. sausio 31 d. LTSR Aukðèiausiosios Tarybos prezidiumo
ásaku Karpënø kaimas pavadintas miesto tipo gyvenviete Naujàja
Akmene.
1952–1953 m. Naujoji Akmenë buvo Akmenës rajono miesto
tipo gyvenvietë, priklausiusi Ðiauliø srièiai.
1959 m. iðplësta Akmenës cemento gamykla. Darbø apimtys èia
padidëjo du kartus, nuolat dirbdavo daugiau kaip 1 000 darbininkø.
1959 m. Akmenëje buvo 5 400 gyventojø, 1965 m. – 6 500,
1970 m. – 10 127, 1979 m. – 14 195, 1989 m. – 13 590, 2001 m. – 12 345.
1953–1962 m. Naujoji Akmenë buvo Akmenës rajono miesto
tipo gyvenvietë ir priklausë Ðiauliø apskrièiai.
1962 m. Naujoji Akmenë buvo Akmenës rajono miesto tipo gyvenvietë, Akmenës rajono centras, priklausæs Ðiauliø apskrièiai.
1962–1965 m. Akmenë buvo Maþeikiø rajono miesto tipo gyvenvietë, priklausiusi Ðiauliø apskrièiai.
1965 m. Naujajai Akmenei suteiktas miesto statusas.
1965–1995 m. Akmenë buvo rajoninio pavaldumo miestas, Naujosios Akmenës apylinkës centras (kurá laikà), Akmenës rajono
centras (priklausë Ðiauliø apskrièiai).
Sovietmeèiu mieste veikë Darbo raudonosios vëliavos ordino
TSRS 50-meèio cemento ir ðiferio gamybinis susivienijimas „Akmencementas“. Tais laikais, kai ámonë dirbdavo pilnu pajëgumu,
èia bûdavo pagaminama tiek cemento, kurio uþtekdavo 100 butø
gyvenamajam namui pastatyti.
Sovietmeèiu mieste veikë statybiniø medþiagø gamybinis kom-

binatas, Klaipëdos gelþbetoniniø konstrukcijø gamyklos ir Telðiø
„Masèio“ trikotaþo fabriko cechai. Toliau buvo statomas miestas,
plëtojama jo infrastruktûra, suformuoti Kosmonautø ir Tarybø gyvenamieji rajonai, sveikatos miestelis, kuriame veikë ligoninë, poliklinika, profilaktoriumas, sporto rûmai. Mieste iðkilo kultûros namai.
Nuo 1995 m. Akmenë – Akmenës rajono savivaldybës, Naujosios Akmenës miesto seniûnijos, Naujosios Akmenës kaimiðkosios seniûnijos centras, priklausantis Ðiauliø apskrièiai.
1997–2000 m. Akmenës miesto seniûnu dirbo Pranciðkus Tirius, 2000–2003 m. – Stanislovas Stonys, 2003–2009 m. – Klemas
Inta, nuo 2009 m. – Rimvydas Juozapavièius.
1998 m. balandþio 9 d. Lietuvos heraldikos komisijoje prie Respublikos Prezidento aprobuotas Naujosios Akmenës miesto herbo
etalonas (dailininkas Arvydas Kaþdailis). Herbo skydas yra padalintas á du laukus. Pagrindiniame (juodame lauke) – raudonas ratas
su auksiniais ugnies lieþuviais. Skydo sidabrinëje galvoje – du
sukryþiuoti raudoni kirtikliai.
1998 m. gruodþio 16 d. Akmenës rajono taryba Akmenës rajono
savivaldybës herbu ir vëliava patvirtino Akmenës rajono savivaldybës centro – Naujosios Akmenës miesto – herbà ir vëliavà.
2009 m. mieste ásteigtos 5 seniûnaitijos: Vinco Kudirkos (V. Kudirkos g.), Naujamiesèio (Vytauto g. namai nuo Nr. 5 iki Nr. 13,
Turgaus skg., S. Nëries g., Mindaugo g., Gedimino g., Kæstuèio g.
(dalis nuo Vytauto g. iki gatvës pabaigos), Algirdo g., Sodø g., (dalis
nuo Vytauto g. iki gatvës pabaigos), Aukðtøjø g., Rûtø g., Þvirbuliø
g., s.b „Ramuèiai“ (dalis iki Vytauto g., Berþyno g., Klykoliø g.,
Vegeriø g., Luokavos g., Vëlaièiø g., Gaudþioèiø g., Suginèiø g.),
Ramuèiø seniûnaitija (Ramuèiø g.), Respublikos seniûnaitija (Respublikos g.), Senamiesèio seniûnaitija (Þalgirio g., Nepriklausomybës al., Rasø g., Lazdynø Pelëdos g., Darbininkø g., Karpënø g., P.
Jodelës g., Taikos g. (dalis nuo P. Jodelës g. iki Vytauto g.), J. Janonio g., Þemaitës g., Kovo 11- osios g., Saulës skg., Mokyklos g.,
Sodø g. (dalis nuo gatvës pradþios iki Vytauto g.), Vytauto g. namai
nuo Nr. 4 iki Nr. 26, s.b „Puoðmena“, s.b „Ramuèiai“ (dalis nuo
Vytauto g.), J. Dalinkevièiaus g., Þibuèiø g., Eibuèiø g., Miðko g.,
Statybininkø g., Þalioji g., Þaliasis skg., Naujoji g., Auðros g., Parko
g., s. b „Àþuolas“, s. b „Eibuèiai“, s. b „Poilsis“).
2010 m. Naujojoje Akmenëje buvo 11 093 gyventojai.

Naujoji Akmenë 1963 metais. Nuotrauka ið leidinio
„Mûsø Lietuva“ (Parengë
Bronius Kviklys, iðleista
Bostone)
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