DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KULTŪROS
PAVELDO APSAUGAI 2015 M.
Eil.
Nr.

I.

Kultūros vertybės pavadinimas,
adresas, kodas

Objekto pavadinimas ir
darbų pobūdis

Tarptautini
ų fondų, ES

19,1

48,7

275,7

0,69

4,75

0,0

I.Konkrečių kultūros vertybių
tvarkyba:
1.1. Joniškio Baltoji sinagoga, esanti
Miesto a. 4A, Joniškyje, u. k. 23679

1.1. Joniškio Baltosios
sinagogos pritaikymas
visuomeniniams poreikiams
pritaikymas viešosioms
reikmėms (vidus)
1.2. Joniškio Baltosios
sinagogos tvarkybos darbų
(remonto, restauravimo)
projekto keitimas KPD lėšos- 4
755 Eur., Joniškio r. sav. -434
Eur.
Išleistos lėšos šio tvarkybos
darbų (remonto, restauravimo)
projekto bendrosios ir
specialiosios (paveldosaugos)
ekspertizės paslaugoms- 255,66
Eur. savivaldybės lėšos.
( išorė)

II.

panaudotų lėšų (tūkst. Eur)
Savivaldybės Valstybės

II. Kultūros vertybių ir jų
teritorijų priežiūra:
1) Neveikiančios kapinės ir
laidojimo bei žuvimo vietos

1. Neveikiančioms kapinėms
1,45
pažymėti pagaminti ir pastatyti
5 stogastulpiai (lėšos – 1450
Eur.). Pažymėtos:
1.1. Kalvių kaimo senosios
kapinės, esančios Plikiškių k.,
Satkūnų sen., Joniškio r. sav.;
1.2. Byvainių kaimo senosios
kapinės, esančios Byvainių k.,
Kepalių sen., Joniškio r. sav.;
1.3. Mikšiūnų kaimo senosios
kapinės, esančios Mikšiūnų k.,
kepalių sen., Joniškio r. sav.;
1.4. Skarių kaimo senosios
kapinės, esančios Skarių k.,
Kepalių sen., Joniškio r. sav.;
1.5. Šlapakių senosios kaimo
kapinės, esančios Šlapakių k.,

Kepalių sen., Joniškio r. sav.

1.6. Seniūnijų skirtos lėšos
savivaldybės piliakalnių,
parkų, neveikiančių kapinių
priežiūrai:

2,69

Kitos

1.6.1. Gaižaičių seniūnijos
neveikiančių kapinių
šienavimas (0,1 tūkst. Eur)
1.6.2. Skaistgirio seniūnijos
neveikiančių kapinių
šienavimas (0,5 tūkst. Eur)
1.6. 3.Žagarės seniūnijos
neveikiančių kapinių
šienavimas ir medžių
genėjimas (0,8 tūkst. Eur)
1.6.4.Gataučių seniūnijos
neveikiančių kapinių:
Niūraičių, Jauniūnų,
Vidginių, Vanagų
šienavimas, želdynų
genėjimas (0,03 tūkst. Eur)
1.6.5.Rudiškių seniūnijos
neveikiančių kapinių:
Kančiūnų, Stanelių,
Žmirklių, Vaišnorių I r II,
Mančių šienavimas, priežiūra
(0,1 tūkst. Eur.)
1.6.6.Satkūnų seniūnijos
neveikiančių kapinių
šienavimas, želdynų
genėjimas (0,3 tūkst. Eur)
1.6.7. Kepalių seniūnijos
neveikiančių kapinių,
senkapių teritorijų
šienavimas, želdynų
genėjimas (0,21 tūkst. Eur)
1.6.8.Kriukų seniūnijos
neveikiančių kapinių priežiūra
(0,05 tūkst. Eur)
1.6.9.Saugėlaukio seniūnijos
neveikiančių kapinių:
Balkaičių, Nemeikšių, Pošupių,
Saugėlaukio priežiūra (0,4

tūkst. Eur.)
1.6.10. Joniškio m. ir
seniūnijos neveikiančių
kapinių: šienavimas, medžių,
krūmų genėjimas (0,2 tūkst.
Eur)
2) archeologinės vietos
1. Žagarės senojo miesto vietoje
(u. k. 30333)

Žvalgomųjų archeologinių
tyrimų paslaugų pirkimas iš
savivaldybės biudžeto lėšų-5700
Eur. Archeologiniai tyrimai
atlikti Žagarės senojo miesto
vietoje (u. k. 30333), nuo
vandentiekio ir nuotekų tinklų
prisijungimo šulinėlių iki
gyvenamųjų namų.

5,7

3) kitos kultūros vertybės:
3.1. Saulės mūšio vieta
(u.k.16571) Jauniūnų k., Gataučių
sen.
3.2. Sodyba (dailininkės Marcelės
Katiliūtės (1912-1937) tėviškė ( u.k.
10853), Ivoškių k.10, Gataučių sen.
3.3. Mato Slančiausko sodybos vieta
( u.k.28180) Trumpaičių k.,
Rudiškių sen.
3.4. Jakiškių dvaro sodybos parkas (
u.k. 23269) Jakiškių k., Joniškio
sen.
3.5. ( Žydų) Kapinės.(Palaidoti
tarybiniai piliečiai (493), nužudyti
hitlerinių okupantų 1941.)
( u.k. 10854),Vilkiaušio mišk.,
Joniškio sen.
3.6. (Antrojo pasaulinio karo karių
(Rusų) kapinės ( u.k.10850),
Žagarės g. 55, Joniškio m.
3.7. Kalnelio piliakalnis su
gyvenviete
( u.k. 23854) Ramybės g., Kalnelio
k., Joniškio sen.
3.8. Piliakalnis XIII a. Sidabrės
pilies bei kovų su Livonijos ordinu
vieta (u.k. 10855) Piliakalnio g.,
Kalnelio k., Joniškio sen.
3.9. Signataro Gintaro Ramono
kapas ( u.k. 31808) Joniškio m.
kapinės
3.10. Lietuvos partizanų kapai
( u.k.22570), Joniškio m. kapinės
3.11. Lietuvos partizanų užkasimo
vieta ir kapai ( u.k. 22569),Viganės
miške, Satkūnų sen.
3.12. Daunoravos buvusio dvaro
sodybos kompleksas (u.k. 131) ,
Daunoravos k.
2, 3, 4 ir kt., Satkūnų sen., Joniškio r.
sav.
3.13. Paaudruvės buvusio dvaro
sodybos kompleksas ( u.k.12229),
Girdžiūnų k.1,3 ir kt., Satkūnų sen.,
Joniškio r. sav.
3.14.Malgūžių buvusio dvaro
sodybos kompleksas ( u.k. 135),
Malgūžių k., Kriukų sen.
3.15. Lazdyniškių buvusio dvaro
sodybos kompleksas ( u.k.134),
Lazdyniškių k. 8 ir kt., Kriukų sen.
3.16.Žagarės piliakalnio su
gyvenviete, piliakalnio vadinamu
Žvelgaičiu
(u.v. 23857, 2034)
3.17. Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto paminklas ( u.k. 8948)
Juodeikių k., Gaižaičių sen.

Seniūnijų lėšos kultūros
vertybių priežiūrai: erdvių
tvarkymui, šienavimui,
medžių genėjimui ir kt

2,7

3.18. Paminklas žuvusiems už
Lietuvos Nepriklausomybę
( u.k.16978) Dariaus ir Girėno g.,
Kriukų mst.
3.19. Fiziko, chemiko Vinco
Čepinskio gimtosios sodybos vieta (
u.k.10851) Dargaičių k., Kriukų sen.
3.20. Žagarės miesto žydų senųjų
kapinių (unikalus kodas kultūros
vertybių registre –11733, statusas –
valstybės saugomos), esančių Aušros
g., Žagarėje
3.21. Žagarės senųjų žydų kapinių,
vadinamų Naujosiomis (unikalus
kodas kultūros vertybių registre
11729, statusas – valstybės
saugomos), Aušros g., Žagarės m.
3.22. Žydų žudynių vieta ir kapas,
esančių Priemiesčio g., Žiurių k.,
Žagarės sen.
3.23. Žagarės piliakalnis II su
gyvenviete, vadinamu Raktuvės
kalnu (unikalus kodas kultūros
vertybių registre5909, statusas –
paminklas, nacionalinio
reikšmingumo, įeinantis į kompleksą
u. k. 23859, Raktuvės g., Žagarės
mst.
3.24. Kriukų mstl., žydų senosios
kapininės (unikalus kodas kultūros
vertybių registre 20669) esančios
Kazylų k.1, Kriukų sen., Joniškio r.
sav.
3.25. Madvilionių dvaro sodybos
fragmentai (unikalus kodas kultūros
vertybių registre 39375), esantis
Madvilionių k., Kriukų sen., Joniškio
r. sav.

III.

III. Kultūros paveldo
inventorizavimas, tyrimai,
dokumentų rengimas
(archeologiniai, istoriniai,
menotyriniai ir kitokie paveldo

iš Joniškio rajono savivaldybės
administracijos 13 programos
,,Kultūros paveldo
puoselėjimas. Turizmas.
Verslas.“ programos
priemonės ,, 02.01.07
,,Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo, sklaidos ir
atgaivinimo, priežiūros,
tvarkybos ir vertinimo
programa“. Priežiūros darbams
atlikti laikantis paveldosaugos
reikalavimų skirta 3 objektams
- Žagarės miesto žydų senųjų

4,65

kapinių (unikalus kodas kultūros
vertybių registre –11733,
statusas – valstybės saugomos),
esančių Aušros g., Žagarėje, ir
Žagarės senųjų žydų kapinių,
vadinamų Naujosiomis
(unikalus kodas kultūros
vertybių registre 11729, statusas
– valstybės saugomos), kartu su
Žydų žudynių vieta ir kapu,
esančių Priemiesčio g., Žiurių
k., Žagarės sen., kapinių vartų
įrengimui, dalies tvoros
remontui ir įrengimui ir Žagarės
piliakalnio II su gyvenviete,
vadinamo Raktuvės kalnu
(unikalus kodas kultūros
vertybių registre5909, statusas –
paminklas, nacionalinio
reikšmingumo, įeinantis į
kompleksą u.k. 23859),
supuvusio medinio laiptų
turėklo į Raktuvės kalną
pakeitimui- 3000 Eur. Kriukų
seniūnijai 1654 Eur valstybės
saugomam kultūros paveldo
objekto- Kriukų mstl., žydų
senųjų kapinių (unikalus kodas
kultūros vertybių registre
20669) aptvėrimui( tvorai ir
vartams) ir Madvilionių dvaro
mokyklos aptvėrimui.

0,0

tyrimai, kultūros paveldo
vertingųjų savybių nustatymas ir
tikslinimas, paveldosauginių planų
rengimas ir pan.)

IV.

IV. Pažinimas ir sklaida
(visuomenės informavimas,
leidinių leidyba, renginių apie
kultūros vertybės organizavimas
ir pan.)

Joniškio rajono savivaldybės
biudžete skirta Nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo,
sklaidos ir atgaivinimo
projektams 1051 Eur:
1.1. Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos projektui
„Miesto istorijos ženklai“ – 333
Eur;
1.2. Žagarės kultūros centro
projektui „Miestas tarp
piliakalnių“ – 718 Eur.
1.3. EPD dienoms organizuota
Tarptautinė konferencija
,,,Joniškio kraštas nuo
Magderburgo teisių iki Žagarė –
kultūros sostinė-2015“ ,
ekskursija, dekupažuotų plytų
paroda, jai gauta lėšų iš KPD
valstybės biudžeto lėšų – 1000
Eur., Joniškio rajono
savivaldybės biudžeto lėšos222,14 Eur.
Informacija
http://www.joniskis.lt/Paveldoobjektai520205 ,
socialiniame tinkle facebooke,
KPD tinklalapyje Kultūros
vertybių registras

Iš viso panaudota tvarkybai:
Iš viso panaudota priežiūrai:
Iš seniūnijos:
Iš paveldosaugos programos:
Iš viso panaudota sklaidai:
Bendra panaudotų lėšų suma:
Iš viso visų rūšių lėšų Joniškio paveldui:

1,27

1,00
0

25,49
11,49
5,39
6,1

53,45
0,0
0,0
0,0

275,7
0,0
0,0
0,0

0
0

1,273

0,0

0,0

0

38,25
53,45
367,403

275,7

