JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2020 METŲ STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2021 M.

Joniškio rajono savivaldybės 2014 – 2020 metų strateginis plėtros planas

3 prioritetai
12 tikslų
23 uždaviniai

114 priemonių

I. PRIORITETAS.
IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR PILIETIŠKA BENDRUOMENĖ
• 9 priemonės švietimo ir ugdymo kokybei gerinti
• 8 priemonės bendruomenės sveikatai gerinti ir ugdyti
sveikos gyvensenos įgūdžius

53
priemonės

• 10 priemonių socialinės atskirties mažinimui

10
uždavinių

5 tikslai

• 15 priemonių turiningo laisvalaikio užtikrinimui

• 11 priemonių stiprinti visuomenės bendruomeniškumą,
pilietiškumą ir saugumą

I. PRIORITETAS.
IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR PILIETIŠKA BENDRUOMENĖ
• Atnaujintos 9 švietimo įstaigos (5 mokyklos, 3 darželiai, 1 neformalaus
ugdymo įstaiga)

46
įgyvendintos
priemonės

7
neįgyvendintos
priemonės

• Atnaujintos 4 sveikatos priežiūros įstaigos, įsigyta medicininės
įrangos, įdarbinta 11 gydytojų-specialistų, įdiegta elektroninių
sveikatos paslaugų sistema
• Vykdytas aktyvus darbas visuomenės sveikatos stiprinimo srityje
• Įkurti savarankiško gyvenimo namai, bendruomeniniai vaikų globos
namai (2 būstai), išplėsta vaikų dienos centrų veikla, remti neįgaliųjų
socialinės reabilitacijos paslaugų projektai, teiktos socialinės
paslaugos namuose
• Atnaujintos 4 kultūros įstaigos, 3 sporto salės ir 3 aikštynai, 2
stadionai
• Skatinta jaunimo saviraiška (23 projektai), stiprintas
bendruomeniškumas (124 projektai) ir visuomenės saugumas
(85 prevencinės priemonės)

I. PRIORITETO
RODIKLIŲ REZULTATAI
• Didėjantis vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą
įgijusių jaunuolių skaičius, didesnė dalis vaikų,
dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme
• Mažėjantis sveikatos priežiūros specialistų ir
lovų ligoninėse skaičius
• Mažėjantis socialinės rizikos šeimų ir socialinių
pašalpų gavėjų skaičius
• Stabilus kultūros paslaugų naudotojų skaičius
• Augantis janunimo organizacijų ir su jaunimu
dirbančių įstaigų skaičius
• Didesnis sportuojančių asmenų skaičius

II. PRIORITETAS.
RAJONO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

• 7 priemonės palankios verslo aplinkos plėtojimui
25
priemonės

• 8 priemonės turizmo paslaugų plėtrai
4
uždaviniai

• 10 priemonių savivaldybės valdymo efektyvumui didinti,
įvaizdžiui gerinti
3 tikslai

II. PRIORITETAS.
RAJONO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

• Vykdyta verslumo ugdymo (po 14 seminarų kasmet), verslo
informacijos sklaidos veikla (25 renginiai kasmet, parodos, informaciniai
22
įgyvendintos
priemonės

3
neįgyvendintos
priemonės

straipsniai)

• Didintas kaimo, smulkaus ir vidutinio verslo veiklos veiksmingumas
(paremti 95 subjektai), vykdytas vietinių užimtumo iniciatyvų, kuriančių
naujas darbo vietas rėmimas (įkurta 15 naujų darbo vietų)
• Visuomenės poreikiams pritaikytas sinagogų kompleksas
• Sukurta 10 naujų, atnaujinti 5 turizmo maršrutai, vykdyta turizmo
informacijos sklaida (14 tūkst. lankstinukų, 50 straipsnių, 4 TV laidos),
įgyvendinti turizmo projektai
• Plėtotas elektroninių paslaugų teikimas savivaldybėje, įgyvendintos
kovos su korupcija, administracinės naštos mažinimo programos,
kelta specialistų kvalifikacija, vystytas tarptautinis
bendrdadarbiavimas

II. PRIORITETO
RODIKLIŲ REZULTATAI

• Didėjantis veikiančių ūkio subjektų, mažų ir
vidutinių įmonių skaičius
• Didėjančios materialinės investicijos
• Didėjantis naujai įsikūrusių įmonių skaičius
• Sumažėjęs registruotų turistų skaičius
• Spartėjantis žemės ūkių stambėjimas
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III. PRIORITETAS.
DARNI GYVENAMOSIOS APLINKOS PLĖTRA

• 16 priemonių darnios viešosios infrastruktūros plėtrai
36
priemonės

• 4 priemonės ekologiškos ir švarios aplinkos užtikrinimui
9
uždaviniai

• 13 priemonių viešosios aplinkos tvarkymui
4 tikslai

• 3 priemonės gyvenamojo fondo gerinimui ir plėtrai

II. PRIORITETAS.
RAJONO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
• Vykdyta gatvių ir kelių, pėsčiųjų-dviračių takų rekonstrukcija bei plėtra
(rekonstruoti 6 keliai, 16 gatvių, 0,696 km takų)

• Modernizuota ir praplėsta miesto ir rajono gatvių apšvietimo sistema (22
34
įgyvendintos
priemonės

miesto gatvėse, 9 rajono gyvenvietėse)

• Vykdyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tinklų plėtra ir
rekonstrukcija (51,78 km), pastatytos 2 vandenvietės, 10 vandens gerinimo
įrenginių, sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo
tinklų (30 individualių namų), kompensuotos individualių valymo įrenginių
įsirengimo išlaidos gyventojams (57 namų ūkiai)
• Įrengtos 24 pusiau požeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės,
2
vykdytas aplinkos monitoringas, gyventojų švietimas atliekų rūšiavimo
neįgyvendintos
klausimais, įrengtos 4 gyvūnų vedžiojimo aikštelės ir gyvūnų globos vieta
priemonės
• Sutvarkytos Joniškio ir Žagarės miestų centrinių dalių teritorijos, atnaujinti 2
parkai, 4 daugiabučių namų kvartalų infrastruktūra, įrengtos 3 vaikų žaidimų
aikštelės, likviduoti 23 bešeimininkiai pastatai
• Modernizuoti 48 daugiabučiai namai
• Išplėstas socialinio būsto fondas (28 nauji butai)

III. PRIORITETO
RODIKLIŲ REZULTATAI
• Mažėjantis eismo įvykių skaičius
• Ženkliai mažėjantis komunalinių atliekų
kiekis, tenkantis vienam gyventojui
• Pagerėjusi tiekiamo vandens kokybė
• Didėjantis gyventojų aprūpinimas viešai
tiekiamu geriamuoju vandeniu
• Augantis nuotekų tvarkymo paslaugų
pasiekiamumas
• Ženkliai išplėstas apšviestų gyvenviečių ir
gatvių tinklas
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Vystytos 3 prioritetų veiklos sritys
Pasiekta 12 plėtros tikslų

Įgyvendintos 102 priemonės
Priemonių įvykdymas – 89 procentai

