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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ IŠ PASKOLOS LĖŠŲ, SĄRAŠAS
Programa
01 Švietimo paslaugų
uţtikrinimas ir
gerinimas

Suma (tūkst.
Lt)
22,2

Investicinio projekto pavadinimas
Kriukų pagrindinės mokyklos dalies pastato pritaikymas
universaliam daugiafunkciam centrui

Pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciam centrui Plikiškių
kaime
Joniškio rajono Ţagarės vaikų lopšelio-darţelio „Vyšniukas“
modernizacija (regioninė dimensija)
Lopšelio darţelio „Saulutė“ modernizacija
Lopšelio-darţelio „Vyturėlis“ modernizacija
Lopšelio darţelio „Ąţuoliukas“ modernizacija (regioninė dimensija)
Iš viso
03 Socialinės paramos Dienos socialinės globos ir uţimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra
įgyvendinimas ir
ir kokybės gerinimas Joniškio mieste
sveikatos apsaugos
Dienos uţimtumo paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams pletra
paslaugų gerinimas
ir kokybės gerinimas Ţagarės socialinių paslaugų centre

04 Savivaldybės ir
viešojo valdymo
paslaugų kokybės
uţtikrinimas ir
gerinimas

06 Aplinkosauga

15,0
37,8
30,3
15,0
142,5
240,3
118,7

Elektroninių sveikatos paslaugų diegimas
Diagnostikos priemonių įsigijimas VšĮ Joniškio ligoninėje

20,0
199,8

Iš viso
Savivaldybės administracinio pastato didţiosios posėdţių salės
atnaujinimas

578,8
117,0

Bendros finansų apskaitos valdymo sistemos, atitinkančios viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,
sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje

102,2

Iš viso
Geleţies šalinimo įrenginių statyba Lieporų, Mindaugių, Jakiškių
gyvenvietėse

219,2
150,0

Techninio projekto „Ţagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra II etapas, Ţiurių kaimo ir Ţagarės
aglomeracija ir Ţvelgaičių kaimo ir Ţagarės aglomeracija“
parengimas ir statybos darbai

120,0

Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas, vandentiekio
trasos nutiesimas
Ţagarės miesto vandenvietės plėtra ir vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija
Biologiškai skaidţių atliekų kompostavimo ir didelio gabarito atliekų
surinkimo aikštelių įrengimas, techninė prieţiūra, administravimo ir
viešinimo paslaugos

500,0

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Ţagarėje

1201,1
Iš viso

07 Viešosios
infrastruktūros objektų
prieţiūra ir
modernizavimas

22,2

Joniškio rajono Mikšiūnų tvenkinio hidrotechninių statinių
rekonstrukcija
Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimas
Joniškio II tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimas

250,0
350,0

2571,1
32,0
20,0
9,0

2
07 Viešosios
infrastruktūros objektų
prieţiūra
ir
Programa
modernizavimas

08 Gyvenamosios
aplinkos ir viešojo
sektoriaus prieţiūra ir
plėtra

Suma (tūkst.
Lt)
Transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Joniškio mieste
282,4
(Draugystės, Putinų, Šviesos, Berţų gatvių rekonstrukcija ir
Viestarto, Ţiemgalių, Skilvionių, Skabio ir Nameisio gatvių statyba)
Investicinio projekto pavadinimas

Transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Joniškio mieste
(Mokyklos, Laisvosios, K. Vaitekūno, Šiaulių Senosios, Turgaus
gatvių statyba)

18,8

Kriukų ir Daukšių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra

100,0

Iš viso
Daugiabučių namų modernizavimas (regioninė dimensija 2007-2010 m.)
Ţagarės miesto Raktuvės kapinių praplėtimas
Pošupių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas
Rudiškių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas
Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C) (regioninė
dimensija)
Ţagarės specialiosios internatinės mokyklos patalpų pritaikymas
socialiniam būstui (regioninė dimensija)
Ţemaičių gatvės atkarpos, aikštės šalia M. Maţvydo aklagatvio ir
Joniškio miesto parko pritaikymas verslo poreikiams, kultūrinei
veiklai, laisvalaikiui (regioninė dimensija)
Joniškio centrinės miesto dalies patrauklumo didinimas (regioninė
dimensija)
Ţagarės miesto aikštės rekonstrukcija (regioninė dimensija)
Ţagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas (regioninė
dimensija)

462,2
516,1

Kepalių seniūnijos Kirnaičių gyvenvietės kultūros namų pastato
fasado kapitalinis remontas ir viešosios infrastruktūros
sutvarkymas (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

43,0

Bariūnų pagrindinės mokyklos pastato pritaikymas viešiesiems
poreikiams (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

43,0

Joniškio miesto bendrojo plano rengimas (regioninė dimensija)

32,5

Ţagarės miesto bendrojo plano rengimas (regioninė dimensija)
Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas (regioninė dimensija)
Iš viso
10 Kultūros paveldo
Joniškio baltosios sinagogos avarinės būklės likvidavimas,
puoselėjimas ir turizmo restauravimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams
paslaugų plėtra
Joniškio raudonosios sinagogos avarinės grėsmės pašalinimas,
restauravimas ir pritaikymas viešosioms reikmėms
Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Joniškio miesto poilsio
zonoje „Sidabra“ (regioninė dimensija)
Iš viso
Iš viso
_________________________

400,0
30,0
30,0
127,0
14,0
390,0

79,8
131,9
14,0

15,0
9,7
1876,0
55,0
158,9
43,0
256,9
6106,7

