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I SKYRIUS
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI
Joniškio rajono savivaldybės misija – sukurti Joniškio rajono gyventojams patrauklesnį
rajoną, teikiant kokybiškas, poreikius bei interesus užtikrinančias viešojo administravimo ir viešąsias
paslaugas.
Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas skirtas įgyvendinti
Joniškio rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą (SPP). Vadovaujantis
minėtame plėtros plane atlikta analize ir nuostatomis, suformuluota rajono plėtros vizija,
strateginiame veiklos plane nurodyti svarbiausi Joniškio rajono savivaldybės veiklos prioritetai,
tikslai, uždaviniai, suplanuotos juos įgyvendinsiančios priemonės, siekiami rezultatai ir kiti rodikliai.
Joniškio rajono savivaldybės veiklos prioritetai 2022–2024 metų laikotarpiui:
1.
2.
3.
4.
5.

Vystoma sporto ir kultūros paslaugų infrastruktūra
Įveiklinamas kultūros paveldas, plečiamos turizmo paslaugos
Plečiama ir tobulinama socialinių paslaugų infrastruktūra
Kuriama švari ir saugi aplinka
Diegiama žalioji energetika, energiją tausojančios priemonės

Prioritetų įgyvendinime dalyvauja Joniškio rajono savivaldybės administracija, Joniškio
rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos,
įmonės ir viešosios įstaigos, nurodytos Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio
veiklos plano prieduose.

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR
UŽDAVINIAI
Joniškio rajono savivaldybės plėtra planuojama atsižvelgiant į Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-12 patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės 2021–
2027 metų strateginį plėtros planą, kuriame įvertinus Joniškio rajono savivaldybės strateginę būklę ir
atskirų sektorių plėtros galimybes, nacionalinio ir regioninio lygmens strateginio planavimo
dokumentų įtaką Joniškio rajono savivaldybės raidai ir ateities tendencijas, išskirti svarbiausi Joniškio
rajono savivaldybės plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai.
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SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PRIORITETAI
Joniškio rajonas
LAIMINGAS

VERSLUS

ŽALIAS

kuriame:
Gyvena išsilavinę ir kultūringi, aktyvūs ir socialiai atsakingi žmonės. Skatinamas
bendruomeniškumas ir pilietiškumas, užtikrinama tolerancija ir pagarba kiekvienam žmogui.
Kuriama patraukli investicinė aplinka, pažangus žemės ūkis, parama verslui ir
iniciatyvoms, glaudus bendradarbiavimas ir aukštas viešų paslaugų kokybės lygis. Saugomas gamtos
ir kultūrinis paveldas, plėtojamas turizmas.
Vystoma harmoninga plėtra, tausojama gamta, diegiamos ekologiškumo idėjos,
modernizuojami inžineriniai tinklai ir susisiekimo sistema. Kuriama tvari gyvenamoji aplinka
siekiant išsaugoti ją ateities kartoms.
1 prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė
Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė – vienas svarbių rajono patrauklumą
lemiančių veiksnių, kompleksiškai apimantis tokias sritis kaip švietimo, sveikatos ir socialinių
paslaugų sistemų tobulinimą, kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtrą, pilietiškumo ir
bendruomeniškumo plėtojimą. Prioritetui įgyvendinti numatyti 8 tikslai ir 18 uždavinių pagal sritis:
švietimas, kultūra, sportas, vietos bendruomenės ir NVO, valdymo tobulinimas, socialinis saugumas
ir sveikata.
2 prioritetas. Konkurencinga rajono ekonomika
Konkurencinga rajono ekonomika – vienas iš sėkmės garantų, lemiančių teritorijos investicinį
patrauklumą, aukštą gyvenimo kokybę, inovacijų ir pažangos vystymąsi.
Siekiant numatyto prioriteto įgyvendinimo, planuojama kurti palankią aplinką
investuotojams, skatinti gyventojų verslumą, gerinti bendradarbiavimą su asocijuotomis verslo
struktūromis, vykdyti aktyvią darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politiką, remti verslo
organizacijų iniciatyvas, vystyti turizmo paslaugų sektorių ir kultūrinio paveldo įveiklinimą.
Prioritetui įgyvendinti numatyti 3 tikslai ir 5 uždaviniai pagal sritis: investicijų ir verslo skatinimas,
turizmas, kultūros paveldas, žemės ūkis.
3 prioritetas. Darni ir saugi gyvenamoji aplinka
Darni ir saugi gyvenamoji aplinka susijusi su Joniškio rajono susisiekimo sistemos kokybės
gerinimu ir plėtra, efektyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos plėtra, darnios ir švarios aplinkos
užtikrinimu, viešųjų erdvių funkcionalumo didinimu bei gyvenamojo fondo kokybės gerinimu.
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Subalansuota infrastruktūros plėtra yra pagrindas siekiant rajono gyventojams užtikrinti kokybiškas
gyvenimo sąlygas. Prioritetui įgyvendinti numatyti 4 tikslai ir 11 uždavinių pagal sritis: aplinkosauga,
infrastruktūra (keliai, vandentvarka, energetika, pastatai, atliekų tvarkymas ir pan.), fizinis saugumas.

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Joniškio rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane numatyta 15 tikslų
ir 34 uždaviniai.
1 lentelė. Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslai ir uždaviniai
Prioritetas

Tikslas

Uždavinys

1.1. Besimokančios visuomenės
ugdymas
1.2. Išvystyta kultūros, turiningo
laisvalaikio ir sporto paslaugų
sistema
1.3. Stipri ir pilietiška
visuomenė

1.4. Savivaldybės valdymo
gerinimas ir efektyvinimas

I PRIORITETAS
Išsilavinusi, sveika ir
socialiai atsakinga
visuomenė

1.5. Visiems prieinamos
socialinės paslaugos

1.6. Socialiai pažeidžiamos
bendruomenės stiprinimas

1.7. Palankios aplinkos vaikui ir
šeimai kūrimas

1.8. Visuomenės fizinės ir
psichologinės sveikatos
stiprinimas
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1.1.1. Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę
užtikrinančias sąlygas, diegti inovacijas
1.1.2. Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą
švietimo sistemą rajone
1.2.1. Plėtoti kultūrinę veiklą, gerinti kultūros
paslaugų kokybę
1.2.2. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą,
ugdyti sportišką bendruomenę
1.3.1. Skatinti nevyriausybinių organizacijų
veiklą, didinti jų įtrauktį
1.3.2. Vystyti jaunimui palankią aplinką, plėsti
ir skatinti įvairias jaunimo veiklas ir užimtumą
1.4.1. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos
efektyvumą, gerinti žmogiškųjų išteklių
kompetencijas, vystyti informacines
technologijas
1.4.2. Formuoti tinkamą Joniškio rajono
savivaldybės įvaizdį
1.5.1. Teikti kokybiškas ir poreikius
atitinkančias socialines paslaugas
1.5.2. Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų
infrastruktūrą
1.6.1. Skatinti įvairių gyventojų grupių
integraciją ir mažinti socialinę atskirtį
1.6.2. Plėtoti visiems prieinamą gyvenamąjį
būstą ir socialinę aplinką
1.7.1. Užtikrinti paramą ir kokybiškas bei
prieinamas paslaugas šeimai
1.7.2. Plėsti pagalbą socialiai pažeidžiamiems
vaikams ir šeimoms
1.8.1. Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūrą
1.8.2. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę ir prieinamumą
1.8.3. Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti
sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės
sveikatos stiprinimu susijusias veiklas
1.8.4. Užtikrinti psichologinės gerovės ir
visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo
paslaugų prieinamumą
2.1.1. Gerinti verslo sąlygų, paramos bei
informavimo sistemą
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II PRIORITETAS
Konkurencinga rajono
ekonomika

2.1. Investicijas ir
konkurencingumą skatinančios
ekonominės aplinkos kūrimas
2.2. Turizmo paslaugų plėtra,
kultūros ir gamtos paveldo
įveiklinimas

2.3. Darni žemės ūkio ir kaimo
plėtra
III PRIORITETAS
Darni ir saugi gyvenamoji
aplinka

3.1. Švarios aplinkos
užtikrinimas, viešųjų erdvių ir
kraštovaizdžio darnus
puoselėjimas

3.2. Rajono pasiekiamumo
gerinimas, gyventojų
mobilumas
3.3. Saugus rajonas – saugūs jo
gyventojai ir svečiai

3.4. Efektyvus turto valdymas
bei gyvenamojo būsto fondo
gerinimas

2.1.2. Skatinti gyventojų verslumą, aktyvinti
viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą
2.2.1. Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos
paslaugų infrastruktūrą, pritaikyti turizmo ir
bendruomenės poreikiams
2.2.2. Kompleksiškai tvarkyti paveldo
objektus ir pritaikyti juos visuomenės
poreikiams
2.3.1. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas,
plėtojant ekologinę žemdirbystę bei
alternatyvias veiklas kaime
3.1.1. Vystyti žaliąją energetiką, diegti
energiją tausojančias priemones
3.1.2. Vystyti vandens ir nuotekų
infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
3.1.3. Gerinti atliekų tvarkymo bei aplinkos
išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų
aplinkosauginį švietimą
3.1.4.Vykdyti kraštovaizdžio apsaugą, darnų
viešųjų erdvių puoselėjimą
3.2.1. Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą
3.2.2. Teikti ekonomiškas, patogias ir
funkcionalias viešojo transporto paslaugas
3.2.3. Gerinti rajono gyventojų mobilumą
3.3.1. Vykdyti tarpinstitucinio
bendradarbiavimo tąsą, prevenciją bei
savanorystės stiprinimą
3.3.2. Užtikrinti viešosios tvarkos ir viešojo
saugumo priemonių stiprinimą ir tęstinumą
3.4.1. Tęsti gyvenamųjų daugiabučių namų
modernizavimą
3.4.2. Efektyvinti socialinio būsto fondo
valdymą, naudojimą ir priežiūrą

III SKYRIUS
PLANUOJAMI 2022–2024 METŲ ASIGNAVIMAI, SKIRTI NACIONALINIO PAŽANGOS
PLANO (NPP) IR (AR) SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO (SPP)
PROGRAMOSE NUMATYTOMS PAŽANGOS PRIEMONĖMS IR (AR) PROJEKTAMS
Šiaulių regiono 2021–2027 metų plėtros plano ir kitų programų rengimo procesas šiuo metu nėra
baigtas, todėl tiksliai nėra žinoma, kurie suplanuoti SPP projektai bus įtraukti į atitinkamas sritis
kuruojančių ministerijų programas kaip pažangos priemonės. Šiame skyriuje informacija apie
planuojamus asignavimus numatytoms pažangos priemonėms ir projektams bus pateikiama tik patvirtinus
atitinkamus aukštesnio lygmens dokumentus.
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IV SKYRIUS
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO PROGRAMOS

Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą sudaro septynios
programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, jų siekimo uždaviniai,
suformuluotos priemonės, konkretizuoti jų pasiekimo rodikliai ir numatytos priemonių įgyvendinimo
išlaidos, lėšų šaltiniai.
2 lentelė. Savivaldybės strateginio veiklos plano programos
Joniškio rajono savivaldybės
plėtros prioritetai

Programos
kodas
01
02

I PRIORITETAS
Išsilavinusi, sveika ir
socialiai atsakinga
visuomenė

03
04

II PRIORITETAS
Konkurencinga rajono
ekonomika
III PRIORITETAS
Darni ir saugi gyvenamoji
aplinka

Programos pavadinimas
Švietimo paslaugų užtikrinimo ir gerinimo programa
Kultūros ir sporto plėtros programa
Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos apsaugos
paslaugų gerinimo programa
Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės
užtikrinimas ir gerinimas

13

Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas

05

Seniūnijų veiklos užtikrinimas

12

Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas

Programų įgyvendinimas orientuotas į Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų
laikotarpiui suformuluotus veiklos prioritetus, bei aukštesnio lygio strateginio planavimo dokumentų
įgyvendinimą.
Kiekviena programa apims pažangos ir tęstinę veiklą. Programose, kurios susijusios su
nuolatinių funkcijų vykdymu ir paslaugų teikimu yra nustatyti tęstinės veiklos uždaviniai ir veiklos
efektyvumo rodikliai. Tačiau pažangos priemonės bus įvardintos tik parengus Šiaulių regiono 2021–
2027 m. plėtros planą ir atitinkamas sritis kuruojančių ministerijų plėtros programas.
3 lentelė. Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano bendras lėšų poreikio projektas
pagal programas, tūkst. Eur
Programos
kodas
01
02
03
04
05
12

Programos pavadinimas
Švietimo paslaugų užtikrinimo ir gerinimo
programa
Kultūros ir sporto plėtros programa
Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos
apsaugos paslaugų gerinimo programa
Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų
kokybės užtikrinimas ir gerinimas
Seniūnijų veiklos užtikrinimas
Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas

6

2022 m.

2023 m.

2024 m.

13 775,

14 480,8

13522,8

3 254,0
14 703,7

2 398,9
13 509,8

2 161,3
13 494,9

4 554,9

3 839,1

3 852,4

1 830,8
4 035,5

1 790,5
3 896,1

1 801,7
3 417,9
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Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas.
Verslas
Iš viso:

1 142,4

1 423,2

711,5

43 254,0

41 333,3

38 967,4

1. Veiklos prioritetas – Vystoma sporto ir kultūros paslaugų infrastruktūra
Fizinis aktyvumas yra labai svarbi asmens biologinės, socialinės ir psichikos gerovės sąlyga.
Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais galima teigti, kad nuolatinis fizinis aktyvumas reikšmingai
stiprina sveikatą, tinka įvairių ligų profilaktikai, taip pat leidžia žmonėms gyventi ilgiau, sveikiau ir
kokybiškiau. Reguliarus fizinis krūvis yra tiesiogiai siejamas su saugesniu, sveikesniu ir ilgesniu
gyvenimu. Teigiama fizinio aktyvumo patirtis jaunystėje padeda sukurti pagrindus sveikam ir
produktyviam gyvenimui ateityje, todėl Joniškio rajono savivaldybė siekia didinti gyventojų
aktyvumą, fizinį pajėgumą, propaguoti sveiką gyvenseną.
1.1. Atnaujinta sporto aikštynų infrastruktūra prisideda prie gyventojų aktyvumo didinimo,
motyvuoja atrasti naujas laisvalaikio praleidimo formas. Norint dar labiau gerinti sąlygas
bendruomenės sportinės veiklos plėtotei, įgyvendinamas Joniškio miesto stadiono atnaujinimo
projektas, kuriama nauja ir moderni sporto ir aktyvaus laisvalaikio erdvė. Šalia atnaujinamo stadiono
yra poilsio zona „Sidabra“. Tai natūrali gamtinė vietovė su paplūdimiu, tinklinio aikštelėmis,
takeliais, vandens telkiniu ir miškeliais, kurioje gyventojai gali aktyviai pailsėti, pasimėgauti vandens
pramogomis, pasivaikščioti ar pabėgioti, dalyvauti renginiuose, varžybose. Sutvarkytas stadionas
prisidės ne tik prie gyventojų aktyvumo skatinimo, bet prie visos zonos kompleksiškumo vystymo
sukuriant universalią erdvę, skirtą sportui, mankštai, poilsiui.
Joniškio rajono savivaldybės administracija siekdama išsiaiškinti gyventojų lūkesčius, esamą
sporto paslaugų ir sporto infrastruktūros poreikį, 2021 m. balandžio 15–28 d. atliko gyventojų
apklausą. Gauti duomenys parodė, kad Joniškio rajone gyvena aktyvūs, sportuojantys arba aktyvia
fizine veikla užsiimantys žmonės, kuriems nepakanka esamų sporto paslaugų ir esamos sporto
infrastruktūros Joniškio rajone. Labiausiai jaučiamas baseino paslaugų trūkumas ir baseino bei
universalaus sporto komplekso kaip naujo sporto objekto poreikis.
1.2. Joniškio rajono savivaldybė atsižvelgdama į gyventojų apklausos duomenis, esamos
sporto infrastruktūros būklę ir nusistačius aiškius prioritetus, vykdo kryptingą sporto infrastruktūros
plėtrą ne tik atnaujindama jau turimus stadionus mieste, bet ir siekia plėtoti uždarų patalpų sporto
infrastruktūrą. Norint užtikrinti gyventojų fizinį aktyvumą neįtakojamą sezoniškumo, sudaryti geras
treniruočių ir varžybų sąlygas bei sukurti galimybę treniruotis plaukikams, numatoma įgyvendinti
Joniškio universalios sporto salės ir baseino komplekso statybos projektą viešos ir privačios
partnerystės būdu. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai privatus subjektas valdžios
ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto
funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą
ir vykdo tose srityse LR investicijų įstatyme nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą
moka valdžios subjektas 1.
Planuojamas Joniškio universalios sporto salės ir baseino komplekso statybos projektas
susijęs su neformaliojo švietimo, laisvalaikio užimtumo ir sveikatinimo infrastruktūros tobulinimu

1

Sąvoka apibrėžta LR investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2127)
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Joniškio rajono savivaldybėje, kuriant patrauklias sąlygas neformaliojo švietimo veiklų plėtrai
savivaldybės teritorijoje skirtingo amžiaus gyventojams.
Be numatytų svarbiausių prioriteto įgyvedinimo darbų, užtikrinant gyventojų fizinį aktyvumą
vystoma sporto centro veikla, skatinama sporto klubų veikla siekiant didesio sportuojančių žmonių
skaičius, remiamos komandos. Skiriamas dėmesys mokinių sveikatos stiprinimui, sveikos
gyvensenos ugdymui, mokymui suvokti kūno kultūros visapusišką naudą. Organizuojami įvairaus
pobūdžio sporto renginiai, tarptautinės sporto varžybos bei siekiama kelti jų organizavimo kokybę,
didinti masiškumą.
Kultūros paslaugų srityje Joniškio rajono savivaldybėje norima ugdyti bendrąją gyventojų
kultūrą, išlaikyti tautinį tapatumą bei rajono etnografinį savitumą. Šio tikslo siekiama didinant
bendruomenės užimtumą kultūrine veikla. Vykdomi įvairūs kultūriniai renginiai, užtikrinama
visapusiška kultūrinių renginių ir veiklų įvairovė, jų prieinamumas, tęsiamas kultūros ir meno
iniciatyvų skatinimas, rajono meno mėgėjų kolektyvų rėmimas, etnokultūros populiarinimas.
Joniškio rajono savivaldybės kultūros įstaigos telkia dėmesį į edukacinių programų organizavimą,
naujų kultūrinių paslaugų kūrimą, kad taptų moderniais bendruomenės traukos centrais, kuriuose
gyventojai galėtų tobulėti ir turiningai leisti laisvalaikį.
1.3. Siekiant vystyti kultūros paslaugų prieinamumą, 2022–2024 metų laikotarpiu numatoma
pabaigti statyti Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialinį kompleksą, kuris dėl lėšų trūkumo
negalėjo būti baigtas ankstesniu projekto vykdymo laikotarpiu. Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijai 2022 metais skyrus lėšų memorialinio komplekso įrengimui ir jo pritaikymui visuomenės
kultūrinių poreikių tenkinimui, bus įkurtas naujas, išskirtinės kultūrinės ir istorinės vertės objektas
Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Pastatytas memorialas pergalės įamžinimui Saulės mūšyje
prisidės prie svarbaus istorinio įvykio garsinimo, kultūrinių objektų populiarinimo ir tautinės
savimonės formavimo.
Naujas kultūrinis objektas rajone didis Joniškio savivaldybės ar regiono patrauklumą vietos
gyventojams, sudarys sąlygas organizuoti kitas su kultūriniu sektoriumi susijusias paslaugas. Tokiu
būdu bus sukurta didesnė pridėtinė kultūrinė vertė, padidintas vietos gyventojų užimtumas,
laisvalaikio praleidimo formos bei skatinami papildomi lankytojų srautai Joniškio rajone.
2. Veiklos prioritetas – Įveiklinamas kultūros paveldas, plečiamos turizmo paslaugos
Kuriant rajono konkurencingumą, ne mažiau svarbiu veiksniu tampa rajono įvaizdis ir
žinomumas. Siekiant didinti Joniškio rajono populiarumą, atsižvelgiama ne tik į patrauklios
investicinės aplinkos vystymą, tačiau ir į išvystytą turizmo sektoriaus paslaugų įvairovę, puoselėjamą
ir visuomenės poreikiams pritaikytą kultūros paveldą.
2.1. Joniškio rajono nekilnojamasis kultūros paveldas nėra gausus, tačiau išsiskiria ryškia
archeologine, architektūrine ir istorine verte. Rajono kultūros paveldas atspindi ryškiausius Šiaurės
Vidurio Lietuvos istorinės raidos etapus, išskirtinė vieta tenka Joniškiui ir Žagarei. Šių miestų
istorinėse dalyse priskaičiuojama virš 60 vertingųjų savybių turinčių pastatų Joniškio mieste ir apie
70 – Žagarėje. Vienas iš išlikusių kultūros paveldo pastatų Joniškio mieste – XX a. pradžios statybos
Joniškio vartotojų bendrovės pastatas kartu su špitole. Pastatas yra miesto centre ir kartu su bažnyčia,
sinagogomis, S. Kymantaitės-Čiurlionienės namu sudaro Joniškio senamiesčio pagrindinių istorinių
pastatų kompleksą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama populiarinti kultūros paveldo objektus
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ir juos pritaikyti visuomenės poreikiams numato atnaujinti istorinį Joniškio vartotojų bendrovės
su špitolė pastatą (Upytės g. 1) ir jį įveiklinti. Atnaujintą pastatą planuojama atverti visuomenės
naudojimui, jame įrengti bendruomenines patalpas, susitikimų sales.
Sutvarkytas Joniškio senamiesčio pagrindinių istorinių pastatų kompleksas didins
susidomėjimą Joniškio kraštu, prisidės prie kultūrinio turizmo vystymo bei patrauklaus turizmui
krašto įvaizdžio formavimo.
2.2. Kadangi Joniškio rajone turizmo sektorius yra stipriai veikiamas sezoniškumo, siekiama
skatinti, kurti ir palaikyti aktyvaus turizmo paslaugas, kad rajonas, kaip išskirtinė turistinė vietovė,
išliktų turistams patrauklus ištisus metus. Norint pritraukti daugiau užsienio ir vietos turistų į rajoną,
ieškoma galimybių tinkamai panaudoti gamtinius išteklius, pritaikyti gamtos bei kultūros paveldo
objektus visuomenės poreikiams, ekonominei veiklai. Joniškio turizmo ir verslo informacijos
centras kartu su Jelgavos savivaldybe ir Šiaulių turizmo informacijos centru įgyvendiną Interreg VA Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Saulės kelias“. Siekiant
padidinti lankytojų skaičių Jelgavoje, Šiauliuose ir Joniškyje, ypač ne sezono metu, kuriami nauji
turizmo produktai bei modernizuojamos teikiamos paslaugos. Projekto partnerius jungia bendras
kelias Jelgava–Joniškis–Šiauliai. Partneriai atstovauja Šiaulių Lietuvoje ir Žiemgalos Latvijoje
regionus, kurie istoriškai sudarė vieną Saulės regioną. Iš tų laikų yra išlikęs didelį turizmo potencialą
turintis unikalus bendras kultūros ir gamtos paveldas. Projekto įgyvendinimo metu sudaromas naujas
turizmo maršrutas „Saulės kelias“ ir į jį įtraukiami su saule susiję kultūros bei gamtos paveldo
objektai, lankytinos bei poilsio vietos. Skatinant keliauti ne tik vasarą, bet ir kitais metų laikais, bus
sudaryti bent keturi skirtingiems metų laikams pritaikyti maršrutai.
Kryptingai ir nuosekliai vystant turizmo informacijos sklaidą ir paslaugas, puoselėjant
kultūros ir gamtos paveldą, aktyviai naudojant socialinius tinklus bus galima pasiekti ne tik turistinių
srautų didėjimo, bet ir Joniškio rajono konkurencingumo didėjimo.
3. Veiklos prioritetas – Plečiama ir tobulinama socialinių paslaugų infrastruktūra
Socialinis saugumas, suprantamas kaip tikrumas dėl savo ir artimųjų gyvybės, sveikatos,
ateities, psichologinio ir dvasinio komforto, taip pat išskiriamas kaip būtina kokybiško gyvenimo
sąlyga. Joniškio rajono savivaldybė, siekia gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę,
ypatingą dėmesį skiriant rizikos grupėms priklausantiems asmenims ir jų šeimoms.
Sveikos ir socialiai atsakingos bendruomenės formavimas neįmanomas be socialinių paslaugų
kokybės, įvairovės ir prieinamumo visiems Joniškio rajono savivaldybės gyventojams užtikrinimo.
Ilguoju planavimo periodu (iki 2024 metų) bus siekiama socialinių paslaugų teikimo
deinstitucionalizacijos ir bendruomenėse teikiamų paslaugų (nestacionarių socialinių paslaugų)
plėtros. Rajone išlieka aktualus nestacionarių socialinių paslaugų poreikis, todėl, siekiant užtikrinti
socialinių paslaugų prieinamumą įvairioms socialinių paslaugų gavėjų grupėms, 2022–2024 metais
numatoma plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų tinklą, skatinti nevyriausybines organizacijas
įsijungti į socialinių paslaugų teikimą.
3.1. Norint pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje teikiamų paslaugų, Joniškio rajono
vaiko ir šeimos gerovės centras intensyviai ieško globėjų, kurie galėtų priimti į savo šeimas likusius
be tėvų globos vaikus, tačiau globėjų nepakanka. Todėl atsirado poreikis pastatyti ir įrengti
bendruomeninius vaikų globos namus Joniškio mieste, kuriuose apsigyvens 8 vaikai. Plėtojamas
bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklas padės sumažinti stacionariose
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įstaigose gyvenančių vaikų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu
negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje. Įkuriamais
naujais bendruomeninio gyvenimo namais, siekiama sudaryti palankias sąlygas vaikams, kad jie
jaustųsi augantys savo namuose, šeimos aplinkoje ir bendruomenės apsuptyje.
3.2. Joniškio rajono savivaldybėje kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų
vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą ir kokybę riboja tinkamos bei kokybiškos
infrastruktūros trūkumas. Neįgaliųjų teisių konvencijoje neįgalieji yra traktuojami ne kaip globos,
medicininio gydymo ar socialinės apsaugos objektai, o kaip subjektai, kurie turi lygias teises,
atsakomybę už savo gyvenimą ir priimamus sprendimus, gebantys būti aktyvūs visuomenės nariai.
Viena iš esminių sąlygų šiems įsipareigojimams įgyvendinti yra paslaugų bendruomenėje skatinimas
siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės atskirties mažinimo.
Siekiant spręsti socialinių paslaugų bendruomenėje prieinamumo problemą Joniškio rajone,
numatoma plėtoti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro
infrastruktūrą, sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę,
švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas. Išvystyta bendruomenėje teikiamų socialinių
paslaugų infrastruktūra prisidės prie neįgaliųjų socialinės įtraukties, orumo, gyvenimo kokybės,
nediskriminavimo ir lygybės skatinimo ir palaikymo. Atsižvelgiant į individualiuosius poreikius, bus
suteikiamos kokybiškos ir savalaikės bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, specializuotos
pagalbos šeimos nariams paslaugos, vykdoma terapinė veikla.
Mažinant socialinę atskirtį Joniškio rajono savivaldybėje socialinės paslaugos gyventojams
teikiamos visose savivaldybės seniūnijose, asmens namuose, socialinių paslaugų įstaigose,
nevyriausybinėse organizacijose, organizuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems,
tęsiamas būsto pritaikymas asmenims, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.
Joniškio rajono savivaldybė susiduria su gyventojų mažėjimo problema. Natūrali gyventojų
kaita išlieka neigiama, todėl 2020 metais pradėtos įgyvendinti jaunų šeimų stiprinimo priemonės.
Prisidedant prie jaunų šeimų gerovės kūrimo Joniškio rajone, teikiama papildoma finansinė parama
pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, kiekvienai naujagimio susilaukusiai šeimai
dovanojamas kūdikio kraitelis. Šių priemonių įgyvendinimas tęsiamas ir 2022–2024 metų laikotarpiu.
Tikimasi, kad socialinės paramos efektyvinimas padės tinkamai reaguoti į besikeičiančius
bendruomenės socialinius poreikius ir padės spręsti kylančias problemas.
4. Veiklos prioritetas – Kuriama švari ir saugi aplinka
Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje prioritetinėmis aplinkos apsaugos sritimis
įvardijamas darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkos kokybės gerinimas,
ekosistemų stabilumo išsaugojimas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
keliamų aplinkos pokyčių. Joniškio rajono savivaldybė savo išsikeltu 2022–2024 metų veiklos
prioritetu taip pat planuoja prisidėti prie Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos tikslų
įgyvendinimo.
4.1. Švarią ir saugią aplinka Joniškio rajone numatoma kurti vykdant atliekų tvarkymo
sistemos tobulinimą, remiant ir propaguojant aplinkos apsaugos iniciatyvas, efektyvinant inžinerinio
aprūpinimo sistemą, užtikrinant švaros ir tvarkos palaikymą rajone.
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Vykdomas visuomenės aplinkosauginis švietimas, komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra padės užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje susidarančios komunalinės
atliekos būtų efektyviai rūšiuojamos ir jų kiekis mažėtų arba išliktų stabilus. Siekiant plačiau
išvystytos komunalinių atliekų infrastruktūros rajone, 2022 metais Joniškio rajono savivaldybė kartu
su Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru numato įrengti didelio gabarito aikštelę ir daiktų
dalinimosi punktą Žagarėje bei papildomą maisto atliekų apdorojimui ir tekstilės atliekų rūšiavimui
skirtą infrastruktūrą. Rūšiuojamos ir efektyviai tvarkomos atliekos prisidės prie švarios aplinkos
kūrimo, neterš gamtos ir atlieps gyventojų lūkestį gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje.
4.2. Siekiant užtikrinti kokybišką gyvenamąją aplinką Joniškio rajono gyventojams, ypatingai
svarbu gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą, mažinti aplinkos taršą nuotekomis. Įgyvendinant numatytą veiklos prioritetą,
Joniškio rajono gyvenvietėse įrengti vandens gerinimo įrenginiai, 2022 metais numatoma dar trijose
gyvenvietėse pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir ženkliai pagerinti tiekiamo vandens kokybę,
sumažinant bendrosios geležies kiekį vandenyje iki leistinų higienos normų.
Norint gyventojus motyvuoti tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, Joniškio rajono savivaldybė
teikia finansinę paramą, kompensuodama 50 proc. išlaidas individualiems nuotekų valymo
įrenginiams arba nuotekų išsėmimo rezervuarams įsigyti. Gyventojai aktyviai naudojasi teikiama
finansine parama ir vidutiniškai kasmet kompensuojamos 40 valymo įrengimų įsigijimo išlaidos,
todėl ir 2022 metais jaučiamas poreikis tęsti numatytos priemonės įgyvendinimą. Efektyvų nuotekų
tvarkymą padeda užtikrinti įgyvendinamas privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimo ir
prijungimo prie esamos centralizuotos infrastruktūros projektas, kurio metu vartotojams įrengiami
nuotekų surinkimo (šalinimo) tinklai nuo būsto iki nuotekų išvado ar arčiausiai esančių centralizuotų
nuotekų šalinimo tinklų. Tinkamai tvarkomos buityje susidarančios nuotekos, prisideda prie aplinkos
taršos mažinimo ir gyventojų sąmoningumo ugdymo.
4.3. Kuriant švarią Joniškio miesto aplinką vykdomas užterštos naftos produktais teritorijos
sutvarkymas. Buvusi naftos bazė, kurioje eksploatuotos požeminės ir antžeminės naftos produktų
saugyklos yra gydymo įstaigos teritorijoje, paviršinio vandens telkinio apsauginėje zonoje ir
priskiriama taršai vidutiniškai jautrioms teritorijoms. Atlikus teritorijos valymo darbus bus išvengta
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, sumažės pavojingų cheminių medžiagų lygis grunte,
požeminiame vandenyje.
4.4. Joniškio miesto gyvenamosios aplinkos patrauklumas mažėja dėl gyvenamųjų kvartalų
viešosios infrastruktūros blogos būklės, kuri nebeatitinka aplinkos apsaugos, statybos techninių
reglamentų ir kitų teisės aktų normų – siauri, susidėvėję įvažiavimai į daugiabučių gyvenamųjų namų
kiemus, susidėvėjusi rekreacinė ir sporto infrastruktūra, viešoji infrastruktūra nepritaikyta neįgaliųjų
poreikiams, trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, vaikų žaidimo aikštelių. Tokios
sąlygos nesudaro galimybių užtikrinti saugią ir komfortabilią gyvenamąją aplinką. Gyvenamosios
aplinkos kokybės gerinimas neatsiejamas nuo kompleksinio daugiabučių gyvenamųjų kvartalų
sutvarkymo. Sutvarkyta viešoji infrastruktūra Malūno gatvės atšakos ir Melioratorių a. daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo teritorijoje, atnaujintos ir praplatintos automobilių stovėjimo aikštelės,
atnaujinti ir naujai įrengti pėsčiųjų takai, atnaujinti žalieji plotai, teritorijos viešoji infrastruktūra
pritaikyta neįgaliųjų poreikiams prisidės prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo,
mobilumo, darnaus judumo, saugumo, padės gerinti bendruomenės gyvenimo kokybę, didins
pasitenkinimą gyvenamąja aplinka.
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5. Diegiama žalioji energetika, energiją taupančios priemonės
Saulės šviesos energija – tai viena sparčiausiai besivystančių energetikos technologijų
pasaulyje, todėl saulės elektrinės vis dažniau tampa pagrindiniu elektros gamybos šaltiniu, ateityje,
tikėtina, galėsiančiu aprūpinti elektros energija vartotojus visu 100 procentu.
5.1. Lietuvoje atsinaujinanti energetika nebėra inovacija – jau kuris laikas nemažai daliai
gyventojų ji virtusi įprastu dalyku, liudijančiu jų atsakingą vartojimą ir tvarų gyvenimo būdą.
Žaliosios energijos vis daugiau vartoja ne tik privatūs vartotojai, bet ir viešasis sektorius. Joniškio
rajono savivaldybė siekdama sumažinti išlaidas už elektros energijos vartojimą, padidinti elektros
energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
mažinimo, numato įrengti saulės elektrines trijuose visuomeniniuose pastatuose.
Joniškio rajono savivaldybė, dalyvaudama klimato kaitos ir Europos pastatų energetinio
naudingumo direktyvos įgyvendinimo programose vykdo saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo
projektus Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Mato Slančiausko progimnazijos ir Joniškio
rajono savivaldybės administracijos pastatuose. Saulės elektrinės įrengiamos ant pastatų stogų,
prijungiamos prie pastatų vidaus tinklų, o pagaminama elektros energija naudojama įrenginiams,
smulkiems buitiniams prietaisams, apšvietimui, kondicionavimui bei vėdinimui ir kitiems elektros
energiją naudojantiems įrenginiams aptarnauti.
Pagamintos energijos vartojimas visuomeniniuose pastatuose ženkliai sumažins išlaidas,
patiriamas elektros energijos vartojimui, padidins energijos vartojimo efektyvumą ir prisidės prie
klimato kaitos mažinimo priemonių įgyvendinimo.
5.2. Siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą bei mažinti aplinkos taršą, taip pat bus
modernizuojama neefektyvi, per didelius energijos išteklius naudojanti Joniškio rajono gatvių
apšvietimo sistema. 2019–2020 metais sėkmingai įgyvendinti apšvietimo inžinerinių tinklų
atnaujinimo projektai paskatino intensyvesnį šios problemos sprendimą. Joniškio rajono kaimo
vietovėse teikiama gatvių apšvietimo paslauga yra nekokybiška ir neefektyvi. Gatvių apšvietimui
naudojami įvairių gamintojų šviestuvai su natrio lempomis, yra pasenę, nusidėvėję bei neefektyviai
naudojantys elektros energiją. Kai kuriose gyvenvietėse šviestuvų atramos nutolusios nuo gatvės,
netinkamai parinktas jų montavimo kampas, šviestuvus ekranuoja medžiai, todėl tai pačiai gatvės
apšvietimo kokybei gauti reikalinga padidinta lempų galia ir reikia vartoti daugiau elektros energijos.
Numatoma, kad susidėvėję ir neefektyvūs esami šviestuvai bus keičiami į LED tipo šviestuvus,
gerinamas apšvietimas tamsiu paros metu. Tai prisidės prie saugumo didėjimo gyvenamosiose
vietovėse, gyventojų saugumo keliuose, nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimo, kriminogeninės
situacijos gerinimo ir aplinkosauginių problemų sprendimo. Atnaujintas apšvietimo sistemos tinklas
leis taupyti elektros energiją, mažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskiriamų į aplinką kiekį.
5.3. Valstybės vykdoma Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa siekiama
didinti energijos vartojimo efektyvumą viešiesiems pastatams, mažinti į atmosferą išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos
normų reikalavimams. Joniškio rajono savivaldybė 2022–2024 metų laikotarpiu numato prisijungti
prie programos įgyvendinimo ir Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje diegti energinio
efektyvumo didinimo priemones. Mokyklos infrastruktūrą sudaro 4 pastatai (mokykla, sporto salė,
valgykla, administracinis pastatas) statyti 1936–2003 m. laikotarpiu, pagal esamas pastatų energinio
naudingumo savybes, vertinama, kad pastatai priskirtini F ir D energinio naudingumo klasėms.
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Įvertinus pastatų, energijos sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę,
atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius
įtaką pastatų energijos sąnaudoms, būtina diegti kompleksines energijos taupymo priemones (jų
paketus), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastatų būklės
gerinimo klausimus ir geriausiai atitiktų norminius reikalavimus.
Įgyvendinus energijos vartojimo efektyvumą didinantį projektą Joniškio „Saulės“ pagrindinėje
mokykloje, tikėtina, kad pastatuose 20–50 proc. mažiau bus suvartojama šilumos energijos,
atitinkamai sutaupomos lėšos pastatų šildymui. Taip pat įgyvendinant energijos vartojimo
efektyvumą didinančias priemones mažinamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis bei užtikrinama viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.
V SKYRIUS
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI
Planuojamus pasiekti rezultatus apima Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų
strateginio veiklos plano rodikliai:
efekto – skirti strateginių tikslų pasiekimui matuoti ir poveikiui suplanuoti, parodo strateginio
tikslo įgyvendinimo naudą (vadovaujamasi strateginiame plėtros plane numatytais kriterijais);
rezultato – skirti programų tikslų įgyvendinimui matuoti;
produkto – skirti programų uždavinių įgyvendinimui matuoti ir parodyti darbo / veiklos
atlikimo įvertinimą.
Planuojami rezultato ir produkto vertinimo rodikliai numatyti Joniškio rajono 2022–2024 metų
savivaldybės strateginio veiklos plano programose (1-7 priedai).
Lentelėje pateikiami planuojami pasiekti rezultatai pagal numatytus 2022–2024 metų veiklos
prioritetus ir suplanuotus svarbiausius darbus.
4 lentelė. 2022–2024 metais planuojami pasiekti rezultatai

Veiklos prioritetai
Vystoma sporto ir
paslaugų infrastruktūra

Pagrindiniai siekiami rezultatai
kultūros

- Rekonstruotas ir visuomenės poreikiams pritaikytas
Joniškio miesto stadionas (2023 m.)
- Parengtas ir su Centrine projektų valdymo agentūra
suderintas Joniškio universalios sporto salės ir baseino
komplekso statybos investicinis projektas, planuojamas
įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu (2022 m.)
- Vykdoma galimo investuotojo atranka Joniškio
universalios sporto salės ir baseino komplekso statybai
(2022–2023 m.)
- Pastatytas Saulės mūšio pergalės
memorialinis kompleksas (2023–2024 m.)
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Įveiklinamas kultūros paveldas,
plečiamos turizmo paslaugos

- Įveiklintas ir visuomenės poreikiams pritaikytas
kultūros paveldo objektas (Upytės g. 1) (2023 m.)
- Sukurtas naujas tarptautinis turizmo maršrutas „Saulės
kelias“ (2022 m.)

Plečiama ir tobulinama socialinių - Įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai (2022 m.)
paslaugų infrastruktūra
- Išplėstas ir atnaujintas Joniškio „Saulės“ pagrindinės
mokyklos Dienos užimtumo centras (2022 m.)
Kuriama švari ir saugi aplinka

- Įrengta didelio gabarito aikštelė ir daiktų dalinimosi
punktas Žagarėje (2022 m.)
- Išplėsta komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra
maisto atliekų apdorojimui ir tekstilės atliekų rūšiavimui
(2022 m.)
- Įrengti vandens gerinimo įrenginiai 3 gyvenamosiose
vietovėse (2022 m.)
- Nutiesta naujų vandentiekio (5,33 km) ir nuotekų (4,89
km) tinklų, renovuoti esami nuotekų tinklai (2,41 km) (2022
m.)
- Prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungtų individualių
būstų skaičius Joniškio mieste – 24 (2022 m.)
- Gyventojams kompensuota 40 individualių valymo
įrenginių įsigijimo išlaidų (2022 m.)
- Išvalyta ir sutvarkyta praeityje naftos produktais užteršta
teritorija (2022 m.)
- Kompleksiškai atnaujinta (Malūno g. / Melioratoių a.)
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorija (2022 m.)

Diegiama
žalioji
energetika, - Įrengtos 3 saulės elektrinės visuomeninės paskirties
energiją taupančios priemonės
pastatuose (2022 m.)
- Įdiegtos energinio efektyvumo didinimo priemonės
Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje (2023 m.)

VI SKYRIUS
ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS IR PROJEKTAI
Šiaulių regiono 2021–2027 metų plėtros planas šiuo metu yra rengiamas ir planuojamos
pažangos priemonės nėra žinomos, todėl informacija apie numatytas pažangos priemones ir projektus
bus pateikta tik patvirtinus Šiaulių regiono 2021-2027 metų plėtros planą.
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VII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIE NEĮTRAUKTI Į ŠIAULIŲ
REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠĄ
Joniškio rajono savivaldybės įgyvendinami projektai, kurie neįtraukti į Šiaulių regiono 2021–
2027 metų plėtros planą (kadangi Šiaulių regiono plėtros planas šiuo metu yra rengiamas), pateikiami
Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 1 priede „Programų suvestinė
lentelė“ ir žymimi „(investiciniai projektai)“.

VIII SKYRIUS
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI
PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI
Šio skyriaus lentelėje pateikiama informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių
planuojamos pasiekti veiklos rodiklių reikšmės.
5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės
Planuojamos rodiklių reikšmės
Eil.
Įmonės
Rodiklio pavadinimas, mato vnt.
2022
2023
2024
Nr.
pavadinimas
metais
metais
metais
1.
UAB Joniškio
Įgyvendinamo pažangos projekto rodikliai:
autobusų parkas
Bendrovė pažangos projektų nevykdo
Tęstinės veiklos rodikliai:
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur.
550
600
650
Pardavimo savikaina, tūkst. Eur.
210
220
230
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst.
280
270
265
Eur.
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur.
8
10
11
2.
UAB Joniškio butų
Įgyvendinamo pažangos projekto rodikliai:
ūkis
Bendrovė pažangos projektų nevykdo
Tęstinės veiklos rodikliai:
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur.
701
720
734
Pardavimo savikaina, tūkst. Eur.
495
550
565
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst.
235
250
253
Eur.
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur.
14,5
16
20
3.
UAB „Joniškio
Įgyvendinamo pažangos projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų
vandenys“
centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Joniškio aglomeracijoje“ rodikliai:
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos
23
20
nuotekų tvarkymo paslaugos
Įgyvendinamo pažangos projekto „Joniškio rajono Kriukų miestelio nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą Nr.
05.3.2-APVA-V-013-04-0004“rodikliai:
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos
naujai rekonstruotais nuotekų valymo
281
įrenginiais
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Įgyvendinamo pažangos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R014-61-0003“ rodikliai:
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos
22
naujai nutiestais vandentiekio tinklais
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos
7
naujai nutiestais nuotekų tinklais
Įgyvendinamo pažangos projekto “Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse (Blauzdžiūnų k., Jakiškių k.,
Jankūnų k.)“ rodikliai:
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos
naujai pastatytais vandens gerinimo
350
įrenginiais
Tęstinės veiklos rodikliai:
Pardavimo savikaina, tūkst. Eur.
1 130
1 160
1 190
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst.
0.250
0.260
0.270
Eur.
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur.
(0.180)
(0.170)
(0.160)

IX SKYRIUS
VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI
SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME
DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS
RODIKLIAI
Šio skyriaus lentelėje pateikiama informacija apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra
Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų
susirinkime planuojamos pasiekti veiklos rodiklių reikšmės.
6 lentelė. Viešųjų įstaigų planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės
Planuojamos rodiklių reikšmės
Įstaigos
Eil.
Rodiklio pavadinimas, mato vnt.
2022
2023
2024
pavadinimas
Nr.
metais
metais
metais
1.
Joniškio turizmo
Įgyvendinamo pažangos projekto “Saulės kelias“, Nr. LLL-464 rodikliai:
ir verslo
Sukurtas naujas bendras turizmo produktas informacijos
SAULĖS KELIAS, įtraukiant su saule
centras
susijusius Šiaulių ir Žiemgalos Latvijos
1
regionų kultūros ir gamtos paveldo objektus,
vnt.
Atnaujinta rajono turizmo infrastruktūra,
įrengiant naujus interaktyvius, taktilinius
8
stendus ir įsigyjant kitą reikalingą įrangą,
vnt.
Atlikti Joniškio turizmo ir verslo
informacijos centro pastato vidaus ir išorės
2
remonto darbai; atnaujinta įranga ir baldai,
vnt.
Įgyvendinamo pažangos projekto “Atsipūsk – mes tave pavaduosim“, Nr. 08.6.1ESFA-T-927-01-0541 rodikliai:
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2.

VšĮ Joniškio
pirminės sveikatos
priežiūros centras

3.

VšĮ Joniškio
psichikos sveikatos
centras

Projekto dalyvių skaičius, asm.
40
Suteiktos socialinio pavėžėjimo paslaugos
287
socialinės atskirties asmenims, val.
Projekto susitikimo renginių ir seminarų
5
skaičius, vnt.
Tęstinės veiklos rodikliai:
Turizmo ir verslo informacijos centro
1 000
1 200
1 400
lankytojų skaičius, asm.
Įsteigtų naujų juridinių asmenų skaičius, vnt.
13
14
14
Suteiktų konsultacijų skaičius, vnt.
910
940
960
Parengtų ir administruojamų
5
5
5
projektų paraiškų skaičius, vnt.
Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių
2
2
2
skaičius, vnt.
Sukurtų, atnaujintų turistinių maršrutų
2
3
2
skaičius, vnt.
Įgyvendinamo pažangos projekto „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms
Joniškio rajono savivaldybėje“, Nr. 081.3.-CPVA-R-609, rodikliai:
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti
pagerintomis sveikatos priežiūros
13 221
13 221
13 221
paslaugomis, asm.
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta
1
paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius,
vnt.
Įgyvendinamo pažangos projekto „Sergančiųjų TBC paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas Joniškio savivaldybėje“, Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61-0005,
rodikliai:
Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems
buvo suteiktos socialinės paramos priemonės
20
20
20
(maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės
ambulatorinio gydymo metu, asm.
Tęstinės veiklos (GMP) rodikliai:
Savivaldybėje suteiktų paslaugų skaičius
4 850
4 800
4 750
(GMP), vnt.
Išvykimų Savivaldybėje skaičius (GMP) iš
5 150
5 100
5 000
viso, vnt.
Budinčių (Savivaldybei skirtų) brigadų
2
2
2
skaičius, vnt.
Tęstinės veiklos rodikliai:
Įstaigoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius,
14 891
14 891
14 891
asm.
Apsilankymų skaičius, vnt.
70 000
70 500
71 000
Nuotolinių paslaugų skaičius, vnt.
65 000
65 500
64 000
Įgyvendinamo projekto „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms Joniškio rajono
savivaldybėje“, Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0006, rodikliai:
Priklausomybių centro siųstų pacientų
pakaitiniam gydymui metadonu skaičius,
2
4
4
vnt.
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4.

VšĮ Joniškio
ligoninė

Tęstinės veiklos rodikliai:
Pravestų užsiėmimų 9-14 m. vaikų grupei,
12
skaičius
Gyventojams teikiamų anoniminių
40
konsultacijų gavėjų skaičius
Psichikos sveikatos centro specialistų
komanda: psichiatras, vaikų ir paauglių
psichiatras, medicinos psichologas,
1
slaugytojas, socialinis darbuotojas (komandų
skaičius)
Konsultuotų ar gydytų kitų įstaigų siųstų
8
asmenų skaičius
Atvejo vadyba, pacientų skaičius
5
Pildytų testų (alkoholio vartojimo,
60
savižudybių prevencijai) skaičius
Psichosocialinis vertinimas asmenų,
išgyvenančių savižudybės krizę, pacientų
6
skaičius
Pagal e. sveikata numatytų programų
100
suteiktų paslaugų skaičius, proc.
Įgyvendinamo pažangos projekto rodikliai
Įstaiga pažangos projektų nevykdo
Tęstinės veiklos rodikliai:
(stacionarinės paslaugos)
Aktyvaus (užbaigtų) gydymo atvejų
25,05
skaičiaus vidurkis per sav.
Vidutinė paciento gulėjimo trukmė
9,38
37,8
Slauga: lovos užimtumo rodiklis per. sav.
Slauga: užimtų lovų dalis nuo visų lovų
>90%
Tęstinės veiklos rodikliai:
(skubi pagalba)
Paslaugų skaičius per sav.
129,2
Stacionarizuotų pacientų dalis
<20%
Pacientų dalis, nukreipta ambulatoriniam
>70%
gydymui
Pacientų dalis, pervežta į kitą apskrities
<10%
skubios medicinos pagalbos įstaigą
Tęstinės veiklos rodikliai:
(planinės, ambulatorinės paslaugos)
Dienos chirurgija: operacinės užimtumas
valandomis 2 sav. laikotarpyje
>60
Dienos stacionaras: viso vizitų skaičius per
>250
sav.
913,1
konsultacijų skaičius (be KT) per 1 sav.
125,4
Išplėstinių konsultacijų skaičius per sav.
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X SKYRIUS
VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS IR JŲ VERTINIMO IR STEBĖSENOS
RODIKLIAI
Lietuvos Respublikos ministerijų skiriamos tikslinės valstybės biudžeto dotacijos ir jų
vertinimo stebėsenos rodikliai pateikiami 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 1 priede
Programų suvestinėje lentelėje ir žymima „(tikslinė dotacija)“.

XI SKYRIUS
PRIEDAI
Prieduose pateikiamos Joniškio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano
programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, uždaviniai, suformuluotos
priemonės, konkretizuoti jų pasiekimo rodikliai ir numatytos priemonių įgyvendinimo išlaidos, lėšų
šaltiniai. Programose didžioji dalis suplanuotų priemonių yra tęstinės veiklos kartu su siekiamais
rodikliais ir jų reikšmėmis, išskirti investiciniai projektai ir valstybės biudžeto tikslinės dotacijos.
_______________________
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Forma patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-57
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
01 PROGRAMOS ,, ŠVIETIMO PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS IR GERINIMAS“
APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Vykdytojas (-ai), kodas

Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

2022

Savivaldybės administracija, kodas 288712070.
Savivaldybės švietimo įstaigos:
Joniškio r. Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“,
190551068;
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“, 190550347;
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ su Bariūnų vaikų
darželio skyriumi, 190550151;
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 290549940;
Joniškio „Aušros“ gimnazija su suaugusiųjų ugdymo skyriumi
290565040;
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, 190565235;
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi, 190565573;
Joniškio r. Žagarės gimnazija, 190565388;
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla su specialiojo ugdymo ir
Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriumi, 190565192;
Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio
ugdymo skyriumi, 190563412;
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla, 190563565;
Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio
ugdymo skyriumi, 190565420;
Žagarės specialioji mokykla,190565616;
Joniškio A. Raudonikio meno mokykla su Žagarės filialu ir
Atviru jaunimo centru, 190566860;
Joniškio sporto centras, 190565954;
Joniškio rajono švietimo centras su Pedagogine psichologine
tarnyba, 157701712.
Kodas

I

Kodas

1.1.

Kodas

01
02
03

Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga
visuomenė

Šia programa įgyvendinamas 1.1. Besimokančios visuomenės ugdymas
strateginis plėtros tikslas / ai
Programos tikslas/ai
01 Besimokančios visuomenės ugdymas
02 Ugdymo turinio atnaujinimas, kitų
strategijų įgyvendinimas, švietimo vadybos
tobulinimas
03 Rajono gyventojų saviraiška, užimtumas ir
socializacija

Tikslas 01 Besimokančios visuomenės ugdymas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:
01 01 uždavinys. Plėtoti kokybišką, visiems prieinamą švietimo sistemą rajone
Siekiama užtikrinti, kad rajono savivaldybės gyventojai galėtų gauti kokybiškas švietimo paslaugas
ir būtų tinkamai įgyvendinamos formalaus ugdymo programos bendrojo ugdymo įstaigose.
Įgyvendinant šį uždavinį, organizuojama įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio,
formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, veikla. Lėšos
šiai veiklai ir įstaigų tinklo išlaikymui skiriamos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto.
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, valstybės biudžeto lėšos
skiriamos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas. Šiose neformaliojo
ugdymo programose dalyvauja daugiau nei 23 proc. visų rajono bendrojo ugdymo mokinių.
Ugdymo planui įgyvendinti, organizuoti, valdyti ir švietimo pagalbai teikti
Mokymo lėšos užtikrina bendrojo ugdymo įstaigų ugdymo planų įgyvendinimą. Mokymo lėšos
2022 metams apskaičiuotos mokiniams, kurie mokėsi 2021 m. rugsėjo 1 d. Mokymo lėšos
skiriamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti ir
ugdymo reikmėms tenkinti.
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos finansavimas
Lėšos ugdymo aplinkai finansuoti skiriamos pastatams eksploatuoti, komunalinėms išlaidoms,
nepedagoginio personalo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms ūkinėms
išlaidoms ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti. Šioje priemonėje numatytos lėšos mokykloms
už mokinių pavėžėjimą mokykliniu transportu. Švietimo centrui lėšos numatytos rajono pedagogų
ir vadovų kvalifikacijai kelti, metodinei veiklai organizuoti.
Biudžetinių įstaigų pajamos – tai lėšos, kurias įstaiga gauna už teikiamas paslaugas (transporto ar
patalpų nuoma ir kt.) pagal savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės tarybos
patvirtintus įkainius. Papildomojo ugdymo įstaigos sukaupia tėvų įmokas už neformalųjį vaikų
ugdymą. Specialiųjų lėšų naudojimą būtiniausioms reikmėms planuoja pačios įstaigos.
Mokinių ugdymosi poreikių gerinimas diegiant kokybės krepšelį
Siekiant pagerinti švietimo kokybę ir sumažinti ugdymosi rezultatų atotrūkį, skiriamos papildomos
lėšos. Tai ES struktūrinių fondų ir Joniškio rajono savivaldybės bendrai finansuojamas projektas
„Kokybės krepšelis“, kuriame dalyvauja keturios Joniškio rajono savivaldybės mokyklos: Joniškio
r. Skaistgirio gimnazija, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Joniškio r. Gataučių Marcės
Katiliūtės mokykla ir Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla. Projekto metu teikiama pagalba
tiems, kam jos labiausiai reikia, kad mažėtų mokinių, kurių pasiekimų lygmuo yra žemas.
Civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimas ugdymo įstaigoms
Nuo nelaimingų atsitikimų draudžiami Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytiniai ir
darbuotojai.
01 02 uždavinys. Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas, diegti inovacijas
Dalies savivaldybės švietimo įstaigų vidaus ir išorės ugdymo aplinka netinkamos būklės. Reikia
lėšų ugdymo sąlygoms modernizuoti, įstaigų patalpų būklei gerinti, susidėvėjusiai infrastruktūrai
atnaujinti.
Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis
priemonėmis" įgyvendinimas
Projekto metu bus atlikti paprastojo remonto darbai šių mokyklinio/ikimokyklinio ugdymo įstaigų
sveikatos kabinetuose:
1. Joniškio rajono vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“
2. Joniškio rajono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“
3. Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje
4. Joniškio rajono „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
5. Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijoje.
12-oje kabinetų bus įsigyjama įranga ir metodinės priemonės, reikalingos sveikatos priežiūros
veiklai vykdyti, prioritetą skiriant vaikų psichinės sveikatos problemų prevencijai.
Švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas

2022 metais numatoma atlikti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos sporto salės stogo remonto
darbus. Taip pat bus baigiami atlikti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos techninės
dokumentacijos papildomi projektavimo darbai.
„Saugi mokykla“ projekto įgyvendinimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
Įgyvendinamas Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas
„Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“, kurio metu planuojama
mokykloje įrengti saugumą užtikrinančias vaizdo kameras, atnaujinti mokyklos stadiono dangą.
Energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimas Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
Mokyklos infrastruktūrą sudaro 4 pastatai (mokykla, sporto salė, valgykla, administracinis pastatas)
statyti 1936–2003 m. laikotarpiu, pagal esamas pastatų energinio naudingumo savybes vertinama,
kad pastatai priskirtini F ir D energinio naudingumo klasėms. Siekiant mokyklos pastatuose 20–50
proc. mažiau suvartoti šilumos energijos ir sutaupyti pastatų šildymui reikalingų lėšų, numatoma
diegti energinio efektyvumo didinimo priemones.
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato
vnt.
proc.

Savivaldybės finansuojamuose ugdymo
įstaigose ugdomų pagal ikimokyklinę
ugdymo programą vaikų dalis, lyginant
su bendru to amžiaus vaikų (2-5m.)
skaičiumi
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, proc.
nuo baigusių pagrindinio ugdymo
programą, dalis
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi proc.
poreikių, dalis nuo visų mokinių
skaičiaus, besimokančių Joniškio rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose
Švietimo įstaigų skaičius, kuriose
vnt.
pagerinta patalpų / aplinkos
infrastruktūros būklė

2022
metai
85

2023 metai

2024 metai

87

87

95

95

95

23

25

25

1

1

1

Tikslas 02 Ugdymo turinio atnaujinimas, kitų strategijų įgyvendinimas, švietimo vadybos
tobulinimas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomas 1 uždavinys:
02 01 Uždavinys. Tobulinti švietimo padalinio specialistų ir ugdymo įstaigų vadovų veiklos
savianalizę ir vadybinę kompetenciją, koordinuoti ankstyvąją intervencinę pagalbą
Švietimo specialistų metodiniai renginiai
Vienas iš švietimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo būdų yra seminarai ir metodinės išvykos.
Numatoma organizuoti švietimo įstaigų specialistų susirinkimus, posėdžius, metodines išvykas,
seminarus, renginius, gerosios patirties sklaidą tarp savivaldybės mokyklų, kitų rajonų mokyklų.
03 Tikslas. Rajono gyventojų saviraiška, užimtumu ir socializacija
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 3 uždaviniai:
03 01 Uždavinys. Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas
Mokinių konkursų ir dalykinių olimpiadų organizavimas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintą planą.
Skatinant ugdymo kokybę ir gabiųjų mokinių ugdymą, vadovaujantis Švietimo ir mokslo
ministerijos patvirtintu planu, organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai
(kasmet 14-20 renginiai), sudaromos sąlygos mokiniams dalyvauti kituose konkursuose,
koncertuose, varžybose, čempionatuose savivaldybės ir šalies mastu.
Mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų organizavimu siekiama ugdyti mokinių domėjimąsi
mokomaisiais dalykais, poreikį gilinti žinias, domėtis savo krašto kultūra, suvokti jos vertę, ugdyti

meninius, kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas gabiems vaikams ugdytis savo gebėjimus,
skatinti mokytojų papildomą darbą su gabiais mokiniais, siekiant kurti šio darbo sistemą mokyklose
ir rajone.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas.
Vykdant Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo savivaldybei priskirtą
funkciją, buvo atlikta apklausa, padedanti nustatyti Joniškio rajono suaugusių asmenų poreikį
stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti įgytą kvalifikaciją ar įgyti papildomų kompetencijų.
Įvertinus neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes ir perspektyvas, užtikrinančias suaugusiųjų
asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą ir tenkinti pažinimo bei saviraiškos poreikius, kiekvienais
metais skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir
finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas.
Šeimos stiprinimo priemonių koordinavimas
Priemonė numatyta šeimų stiprinimui, lavinant socialinius pozityvios tėvystės, emocinius,
psichologinius tėvų su vaikais bendravimo įgūdžius. Numatomos išvykos į seniūnijas. Vyks
konsultavimas dėl tėvų įtraukimo į projektus, programas ir įvairias veiklas.
Mokinių atostogų programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas
Lėšos, skirtos mokinių atostogų programų, kuriose mokinių atostogų metu organizuojama
neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo
paslaugomis, taip pat kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms: neformaliojo vaikų švietimo
projektams, edukacinėms veikloms, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias
neformaliojo švietimo veiklas ir kitiems ugdomojo pobūdžio renginiams.
02 Uždavinys. Įgyvendinti Etninės kultūros bendrosios programos nuostatas
Pilietinio ugdymo priemonių, tradicinių ir kitų švenčių minėjimas
Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos bus skirtos valstybinių ir kitų švenčių minėjimui,
Lietuvos mokinių parlamento nario išvykoms į sesijas apmokėti, Dainų dainelės konkursui.
Nacionalinėms ar savivaldybės administracijos iniciatyva organizuojamoms akcijoms, šventėms.
Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas
Lėšos reikalingos Trečiojo amžiaus universiteto programoms, neformaliojo suaugusiųjų švietimo
veikloms finansuoti, siekiant nuoseklios neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios
prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą, aktyviam pilietiškumui, saviraiškai ir
asmeniniam tobulėjimui.
03 Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams naudotis LR įstatymuose numatytomis
lengvatomis ir paslaugomis
Mokinių pavežimo į mokyklą kompensavimas
Vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, mokinys į mokyklą mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu
pavežamas visuomeniniu transportu. Į mokyklą pavežami visi mokiniai, gyvenantys kaimo
vietovėje toliau kaip 3 km nuo mokyklos. Mokinių pavėžėjimo tvarka Joniškio rajono
savivaldybėje patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje
Mokiniai iš įvairių Joniškio rajono mokyklų apgyvendinami Žemės ūkio mokyklos bendrabutyje.
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Dalyvauta zoninėse, šalies olimpiadose,
varžybose, konkursuose
Trečiojo amžiaus universiteto
klausytojų skaičius
Mokinių atostogų programose vykdytų
stovyklų skaičius
Viešuoju transportu pavežamų mokinių
skaičius

Mato
vnt.
vnt.

2022

2023

2024

16

16

16

asm.

386

386

386

vnt.

6

7

8

asm.

600

600

600
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programa
I prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė
1.1. Tikslas. Besimokančios visuomenės ugdymas
1.1.1. uždavinys. Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas, diegti inovacijas
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Joniškio rajono savivaldybės administracija, kodas 288712070
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka,
kodas 190567962
Joniškio kultūros centras, kodas 190574241
Žagarės kultūros centras, kodas 300542630
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, kodas 190573869
Joniškio sporto centras, kodas 190565954
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla 190566860
Kodas

I

Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga
visuomenė

1.2.
Šia programa įgyvendinamas 1.2. Išvystyta kultūros, turiningo laisvalaikio ir Kodas
1.3.
strateginis plėtros tikslas / ai sporto paslaugų sistema
1.3. Stipri ir pilietiška visuomenė
01
Programos tikslas/ai
01 Išvystyta kultūros ir turiningo laisvalaikio
Kodas
02
paslaugų sistema
03
02 Išvystyta turiningo laisvalaikio ir sporto
paslaugų sistema
03 Stipri ir pilietiška visuomenė
Tikslas 01 Išvystyta kultūros ir turiningo laisvalaikio paslaugų sistema
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 3 uždaviniai:
01 01 uždavinys. Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą
Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos modernizavimas
Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos pastate nėra įrengtos lietaus nuvedimo sistemos,
todėl pastato rūsyje nuolat kaupiasi vanduo, gadinami pastato pamatai. Siekiant išspręsti problemą,
numatoma įrengti drenažo sistemą.
01 02 uždavinys. Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą
Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas (Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, Joniškio kultūros centras,
Žagarės kultūros centras, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus)
Lėšos bus skiriamos įstaigų veiklos užtikrinimui (darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms,
kitoms ūkinėms išlaidoms).
Kultūros įstaigos, įgyvendindamos savo tikslą ir vykdydamos pavestus uždavinius, funkcijas,
organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, pramoginius, edukacinius renginius, valstybines ir
kalendorines šventes, parodas, ekspozicijas, populiarina profesionalaus ir mėgėjiško meno sklaidą.
01 03 uždavinys. Plėtoti kultūrinę veiklą
Meninės raiškos programų finansavimas Joniškio ir Žagarės kultūros centruose
Pagal šią priemonę numatoma remti Joniškio rajono kaimo bendruomenių, asociacijų meno mėgėjų
kolektyvų veiklą. Jų pateiktas paraiškas (programas) svarsto Joniškio ir Žagarės kultūros centrų
sudarytos komisijos. Planuojama finansuoti 8 programas (6 Joniškyje, 2 Žagarėje).

Kultūros iniciatyvos, etninė kultūros plėtra ir kultūriniai mainai su užsieniu, savivaldybės
stipendija
Priemonė skirta skatinti kultūros darbuotojus, rajono kultūros ir meno veikėjus, skiriant jiems
finansavimą pagal vykdomas veiklas, vienkartinę savivaldybės stipendiją už vykdomas
individualias ar edukacines veiklas. Savivaldybės stipendiją meno ir kultūros kūrėjams skiria
Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno
tarybos rekomendacijas.
Savivaldybės premijų finansavimas (M. Slančiausko, A. Varno, J. Avyžiaus)
2022 metais bus teikiama Jono Avyžiaus premija. Premijos tikslas – pagerbti įžymaus kraštiečio
rašytojo Jono Avyžiaus atminimą, atkreipti visuomenės dėmesį į Joniškio krašto literatūros
tradicijas ir paminėti 100-ąjį rašytojo gimtadienį. Premijos dydis – 3000 Eur. Premija teikiama kas
penkeri metai, įteikimą organizuoja Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka.
Meno ir kultūros kūrėjų, mėgėjų meno kolektyvų skatinimas
Rajone yra mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų, kurie laimi prizines vietas įvairiuose tarptautiniuose
ir respublikiniuose konkursuose. Siekiant mėgėjų meno kolektyvus, atlikėjus ir jų meno vadovus,
mokytojus motyvuoti sėkmingai tolimesnei veiklai, numatomos biudžeto lėšos kolektyvams,
atlikėjams, meno vadovams skatinti. 2021 m. buvo renkamos ir registruojamos paraiškos dėl meno
mėgėjų kolektyvų ir atlikėjų laimėjimų. Premijos bus skiriamos 2022 m. už 2021 m. pasiekimus.
Menininkų įamžinimas
2022 metais Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka rinks ir svarstys
skulptorių pasiūlymus, o 2023 m. įgyvendins iniciatyvą – įamžins Joniškio garbės pilietės Onos
Mikalauskienės atminimą.
Kultūros įstaigų įgyvendinamų projektų dalinis finansavimas
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus įgyvendina Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų
Žiemgaloje“ ir Socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „Amatininkystės įgūdžių
formavimas ir įgijimas“ kuriems reikalingas nuosavų lėšų prisidėjimas.
Tikslas 02 Išvystyta turiningo laisvalaikio ir sporto paslaugų sistema
Įgyvendinant šį tikslą vykdomas 1 uždavinys:
02 02 uždavinys. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę
Joniškio sporto centro veikla
Lietuvos sporto žaidynėse, varžybose, įvairiuose čempionatuose Joniškio rajoną atstovauja
nemažai pajėgių sportininkų, komandų. Siekiant užtikrinti deramą atstovavimą, skiriamos lėšos
dalyvavimui įvairiose varžybose, kompensuojant kuro, transporto startinių mokesčių ir kt. išlaidas.
Siekiant sportiniais renginiais pritraukti gausesnį dalyvių skaičių į varžybas ir kokybiškai vykdyti
sporto programą, reikia sportinio inventoriaus (priemonių varžyboms organizuoti). Skatinama
sporto klubų veikla, didinamas sportuojančių žmonių skaičius, remiamos komandos,
atstovaujančios Joniškio rajonui įvairaus lygio varžybose. Numatoma remti visuomeninius sporto
klubus pagal jų pateiktas paraiškas.
Siekiama stiprinti mokinių sveikatą, ugdyti sveiką gyvenseną, mokoma savikontrolės įgūdžių,
skatinama suvokti kūno kultūros visapusišką naudą. Diferencijuojamos varžybos pagal mokinių
amžių, tobulinamas varžybų vykdymas, dalijamasi pedagoginio darbo metodine patirtimi.
Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinėms paslaugoms apmokėti
Pagal pateiktus dokumentus apmokamos sporto klubo ,,Krepšinio legendos“ patalpų komunalinės
paslaugos.
Sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros įrengimas
Siekiant didinti vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų aktyvumą, fizinį pajėgumą, propaguoti sveiką
gyvenseną būtina plėsti Joniškio rajono sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūrą. 2022 metais
numatoma parengti ir su Centrine projektų valdymo agentūra suderinti Joniškio universalios sporto
salės ir baseino komplekso statybos investicinį projektą, planuojamą įgyvendinti viešos ir privačios
partnerystės būdu.
Sportininkų ir trenerių paskatinimas

Šia priemone siekiama skatinti geriausius rajono sportininkus ir jų trenerius, pasiekusius aukštų
rezultatų Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. 2021 m. buvo
renkamos ir registruojamos paraiškos dėl sportininkų ir jų trenerių laimėjimų. Premijos bus
skiriamos 2022 m. už 2021 m. pasiekimus.
Sporto aikštynų įrengimas
Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomas Joniškio miesto stadiono sutvarkymo ir pritaikymo
visuomenės poreikiams projektas, kurio metu numatoma sutvarkyti/įrengti: futbolo aikštę, dirbtinės
dangos bėgimo takus, dirbtinės dangos krepšinio, teniso (2 vnt.), universalią (rankinis, tinklinis,
mažasis futbolas) aikšteles. Taip pat numatoma įrengti žiūrovų tribūnas, lengvosios atletikos
sektorius (šuolio į tolį, šuolio į aukštį, rutulio stūmimo, ieties metimo, disko metimo), dirbtinės
dangos aikštyną mankštai (su treniruokliais), suoliukus, šiukšliadėžes, apšvietimą.
Tikslas 03 Stipri ir pilietiška visuomenė
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:
03 01 Uždavinys. Vystyti jaunimui palankią aplinką, plėsti ir skatinti įvairias jaunimo
veiklas ir užimtumą
Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas
2015 m. prie Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos buvo įsteigtas Atviras jaunimo centras kurio
tikslas – teikti paslaugas jaunimui, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti aktyvų dalyvavimą
įvairiose veiklose.
Lėšos skiriamos centro veiklos užtikrinimui (darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, kitoms
ūkinėms išlaidoms).
Jaunimo veiklos organizavimas
Ši priemonė skirta nacionalinės ir savivaldybės jaunimo politikos prioritetams įgyvendinti, jaunimo
organizacijų veiklų, iniciatyvų projektams remti, lyderystės įgūdžių, savanoriškos veiklos
ugdymui. Skatinama kuo daugiau jaunų žmonių įsitraukti į visuomeninį Joniškio rajono gyvenimą,
stiprinti jaunimo organizacijas ir organizacijas, dirbančias su jaunimu bei neformalias jaunimo
grupes, užtikrinti atviro darbo su jaunimu formų plėtrą: atvirų jaunimo erdvių, (mobiliojo / darbo
su jaunimu gatvėje, plėtrą ) ir kokybę. Lėšos numatytos ir jaunimo savanoriškai tarnybai.
2022-ieji Lietuvos jaunimo metai" veiklai pažymėti Joniškio miesto parke numatoma įrengti
jaunimui patrauklią erdvę. Priemonės tikslas - spręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas
ir skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, jų integraciją į bendruomenės socialinį, kultūrinį, sportinį
gyvenimą, sukuriant jaunimui patrauklią laisvalaikio užimtumo erdvę Joniškio miesto parke.
Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa
Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 19 metų, besimokančiam Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam gyvenamąją vietą
savivaldybėje (toliau – jaunimas). Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam
jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu. Programos įgyvendinimas padės didinti jaunimo
motyvaciją pasirinkti sezoninį darbą vasaros atostogų metu, kaip vieną iš užimtumo priemonių;
integruotis į darbo rinką vasaros atostogų metu. Programos vykdymo laikas liepos – rugpjūčio
mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.
03 02 Uždavinys. Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą ir lygiateisiškumą
Giminingų miestų tarptautinės projektinės veiklos ir mainų rėmimas
Ši priemonė sudarys sąlygas plėtoti tarptautinius mainus pilietiškumo, visuomenės informavimo,
kultūros, ekonomikos, žemės ūkio, sporto, aplinkosaugos, švietimo, finansų, jaunimo politikos ir
kitose srityse tarp Joniškio rajono, Vimerbio (Švedija), Veru (Estija), Duobelės (Latvija), Aucės
(Latvija), Tervetės (Latvija), Zulingeno (Vokietija), Kapyliaus (Baltarusija), Konino (Lenkija),
Ungenio (Moldova), Mariupolio (Ukraina), Novoselicos (Ukraina) rajono savivaldybių, atgaivins
ir sustiprins tarptautinį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Bus plėtojama tarptautinė veikla,
pritraukiamos Europos Sąjungos fondų lėšos į rajoną. Taip pat vyks gerosios patirties sklaida tarp
valstybių, bus sudarytos sąlygos piliečiams aktyviai dalyvauti dialoge, susijusiame su Europos
Sąjungos plėtra.
Didinti informuotumą lyčių lygių galimybių srityje

Lygios moterų ir vyrų galimybės yra viena esminių demokratijos vertybių. Tam, kad ši lygybė būtų
pasiekta, ji turi būti veiksmingai pritaikoma visuose gyvenimo aspektuose: politiniame,
ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame. Siekiant lyčių aspekto integravimo, bus didinamas
informuotumas lyčių lygių galimybių srityje. Numatoma vykdyti mokymus savivaldybės ir
pavaldžių įstaigų darbuotojams, apskritus stalus-diskusijas, dalintis gerąja patirtimi ir praktika.
2022 m. planuojama organizuoti mokymus lyčių lygių galimybių tema.
Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinimas
Chartijos tikslas – Europos integracija.
Projektui „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinti reikia lėšų kasmetiniam
chartijos mokesčiui mokėti ir kelionės išlaidoms chartijos bendruomenių organizuojamuose
susitikimuose, kurie vyksta vis kitose Europos Sąjungos šalyse. 2022 m. metinis susirinkimas
planuojamas Ispanijoje (Bienvenida).
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Kultūros įstaigų renginiuose
apsilankiusių žmonių skaičius
Remiamų sporto klubų skaičius
Įdarbintų jaunuolių skaičius

Mato
vnt.
asm.
vnt.
asm.

2022

2023

2024

10 000

10 000

10 000

19
40

19
40

19
40

Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa
I prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė
1.2. Tikslas. Išvystyta kultūros, turiningo laisvalaikio ir sporto paslaugų Sistema
1.2.1. uždavinys. Plėtoti kultūrinę veiklą, gerinti kultūros paslaugų kokybę
1.2.2. uždavinys. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką bendruomenę
1.3. Tikslas. Stipri ir pilietiška visuomenė
1.3.1. uždavinys. Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį
1.3.2. uždavinys. Vystyti jaunimui palankią aplinką, plėsti ir skatinti įvairias jaunimo veiklas ir
užimtumą

Asmuo, atsakingas už programos parengimą
_____________________

Erika Šivickaitė

Forma patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-57
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
PROGRAMOS 03 „SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMAS IR SVEIKATOS
APSAUGOS PASLAUGŲ GERINIMAS“ APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Vykdytojas (-ai), kodas

Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

2022

Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, 190565192
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 157672552
Žagarės specialioji mokykla, 190565616
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
301541296
Kodas
Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga
visuomenė

I

Kodas
1.5.
Šia programa įgyvendinamas 1.5.Visiems prieinamos socialinės paslaugos
1.6.
strateginis plėtros tikslas / ai 1.6. Socialiai pažeidžiamos bendruomenės
stiprinimas
1.7.
1.7. Palankios aplinkos vaikui ir šeimai
kūrimas
1.8.
1.8. Visuomenės fizinės ir psichologinės
sveikatos stiprinimas
Kodas
01
Programos tikslas
01 Visiems prieinamos socialinės paslaugos
02 Visuomenės fizinės ir psichologinės
sveikatos stiprinimas
Tikslas 01 Visiems prieinamos socialinės paslaugos
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 3 uždaviniai.
01 01 Uždavinys. Mažinti įvairių gyventojų grupių socialinę atskirtį
Pagrindinės priemonės. Vykdant šį uždavinį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bus
mokamos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, išmokos vaikams,
vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka ir jos tikslinis priedas, vienkartinės
išmokos įsikurti asmenims, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), išmoka
besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko laikinosios priežiūros išmoka,
išmoka įvaikinus vaiką.
Iš savivaldybės biudžeto lėšų bus mokamos socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų ir išlaidų
karštam vandeniui, kieto ir kito kuro kompensacijos, vienkartinės pašalpos socialiai remtiniems
asmenims, teikiama finansinė parama pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, naujagimio
susilaukusioms šeimoms dovanojamas kūdikio kraitelis, rajono pirmokams – būtiniausi mokinio
reikmenys.
Iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšų bus mokamos vienkartinės laidojimo
pašalpos, skiriamas nemokamas maitinimas mokyklose ir mokinio reikmenys vaikams. Šiomis
lėšomis iš dalies bus kompensuotas neįgalių vaikų su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenų bei
suaugusių asmenų su sunkia negalia, apgyvendintų socialinės globos institucijose (Ventos,
Aukštelkės, Jurdaičių, Linkuvos, Aknystos, Skemų, Senjorų socialinės globos namuose, Švč. M.
Marijos parapijos senelių globos namuose „Santara“, Beržėnų senjorų namuose, Varputėnų globos
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namuose) išlaikymas; finansuotos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos vaikams,
senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia (Joniškio „Saulės“ pagrindinės
mokyklos ir Žagarės specialiosios mokyklos dienos užimtumo centruose, Joniškio socialinių
paslaugų ir užimtumo centre).
Savivaldybės ir valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšomis bus įgyvendinamas projektas
labiausiai skurstantiems asmenims „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“ iš Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.
01 02 Uždavinys. Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą
Pagrindinės priemonės. 2022 m. planuojama baigti įgyvendinti projektą „Joniškio rajono
bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“. Panaudojus
Europos Sąjungos lėšas, bus pastatyti nauji BVGN, nupirkti baldai bei įrangą (2020 m. šio projekto
lėšomis buvo finansuojamas naujo vaikų dienos centro steigimas Kriukų miestelyje ir esamo vaikų
dienos centro Joniškio mieste plėtra).
Kartu su partneriais, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centru ir VšĮ Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos ir plėtros biuru, bus tęsiamas projektas „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono
šeimoms“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo projektu didinamas prevencinių ir
intervencinių paslaugų šeimai ir vaikui prieinamumas, kokybė ir įvairovė.
Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams)
kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ nuo 2019 m. vykdomas kartu su Joniškio rajono vaiko
ir šeimos gerovės centru. Įgyvendinant šį projektą, užtikrinama sklandi globos centro veikla, vaikus
globojančioms šeimoms, budintiems globotojams paslaugas teikia socialinis darbuotojas,
koordinatorius, psichologas; darbuotojai aprūpinti baldais, reikalinga įranga, automobiliu.
2022 m. bus tęsiamas projektas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo
centro plėtra“ – pabaigtas trečio aukšto kapitalinis remontas, suremontuotas stogas, nupirkta
reikalinga įranga ir priemonės, būtinos veiklai. Įgyvendinus projektą bus sukurta 15 naujų vietų
neįgaliesiems ir 15 jų tėvams, teikiamos laikino atokvėpio ir kitos socialinės paslaugos.
01 03 Uždavinys. Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir teikti kokybiškas bei poreikius
atitinkančias socialines paslaugas
Pagrindinės priemonės. Uždavinys įgyvendinamas Joniškio rajono savivaldybės administracijai
finansuojant socialines paslaugas Joniškio rajono gyventojams valstybinėse, savivaldybės biudžeto
lėšomis išlaikomose, viešosiose ar privačiose įstaigose.
Bus finansuojamos ilgalaikės vienišų senyvo amžiaus gyventojų socialinės globos paslaugos
Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namuose „Santara“, Beržėnų senjorų namuose, Verbūnų
globos namuose; asmenų su psichikos negalia socialinės globos paslaugos Aukštelkės, Didvyžių,
Jurdaičių, Linkuvos socialinės globos namuose; vaikų ilgalaikės socialinės globos paslaugos
Miežiškių bendruomeninių vaikų globos namuose.
Pagal paslaugų teikimo ir biudžeto lėšų panaudojimo sutartis Joniškio socialinių paslaugų ir
užimtumo centre bus teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos (transporto
organizavimo, pagalbos į namus, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre); akredituoti
socialinės priežiūros teikėjai organizuos apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose,
psichosocialinę pagalbą.
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojamos dienos ir trumpalaikės
socialinės globos ir užimtumo paslaugos vaikams ir suaugusiems su proto negalia Joniškio „Saulės“
pagrindinės mokyklos ir Žagarės specialiosios mokyklos dienos užimtumo centruose.
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Bendruomeniniuose vaikų globos namuose bus
organizuojamos socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams; Pagalbos šeimai
skyriuje – socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, susiduriančioms su socialinėmis problemomis,
kompleksinė pagalba, laikinoji priežiūrą kriziniais atvejais šeimose, asmeninė pagalba
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neįgaliesiems; Globos organizavimo skyriuje – palydimoji globa, pagalba globėjams ar
rūpintojams, budintiems globotojams, rengiami globėjai ar įtėviai; Savarankiško gyvenimo namų
skyriuje (Joniškio r. Plikiškių mokykloje-daugiafunkciame centre) bus teikiama pagalba socialinę
riziką patiriantiems asmenims, tai yra vienišoms motinoms su mažais vaikais.
Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos bus skiriama lėšų
atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie teikia socialinės
priežiūros paslaugas šeimoms, išlaikymo išlaidoms padengti. Savivaldybės biudžeto lėšomis bus
kompensuojamos šių darbuotojų išlaidos transportui, kanceliarinėms prekėms įsigyti, judriojo
telefono ryšio paslaugoms apmokėti.
Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama finansuoti pagalbos pinigų (piniginė išmoka)
mokėjimą asmenims, kuriems bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą veiksmingiau
organizuoti pinigais, ir vaiko globėjui (rūpintojui), budinčiam globėjui už globojamą vaiką;
užtikrintas savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymo administravimas.
Bus iš dalies finansuoti gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymo darbai žmonėms su negalia.
Šie darbai apmokami iš savivaldybės biudžeto ir Neįgaliųjų departamento prie LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos lėšų, atsižvelgiant į asmens neįgalumo lygį ir poreikius.
Savivaldybė biudžeto lėšomis dalinai prisidės įgyvendinant nevyriausybinių ir bendruomeninių
organizacijų socialinius projektus.
Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemones planuojama
iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektus. Šiomis lėšomis bus finansuojami ir rajono savivaldybėje
veikiantys vaikų dienos centrai, teikiantys akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Gyventojai su sunkia negalia, kuriems teikiama
dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa
Gyventojai, gavę kraitelį naujagimiui
Gyventojai, gavę finansinę paramą pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms
Asmenys, kuriems suteiktos pagalbos į namus
paslaugos
Gyventojai, kuriems suteiktos paslaugos,
įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos
priemonės
Vaikai, kurie gauna dienos socialinės priežiūros
paslaugas vaikų dienos centruose

Mato
vnt.
asmenys

2022
metai
153

2023
metai
160

2024
metai
165

asmenys
asmenys

180
10

180
10

180
10

asmenys

235

235

235

asmenys

1595

1595

1595

vaikai

150

150

150

Tikslas 02 Visuomenės fizinės ir psichologinės sveikatos stiprinimas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai.
02 01 Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
Pagrindinės priemonės. Vykdant šį uždavinį siekiama gerinti teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę, įsigyjant naujos įrangos, sąlygas pacientams ir personalui. VšĮ Joniškio
ligoninėje planuojama įrengti kondicionavimo sistemą palatose; VšĮ Joniškio pirminės sveikatos
priežiūros centras, užtikrindamas savalaikį greitosios medicinos pagalbos teikimą įsigis
defibriliatorių ir automatinę mechanizuotą gaivinimo sistemą; VšĮ Joniškio psichikos sveikatos
centras – priemones vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugoms užtikrinti, siekiant
aktyvinti paslaugų gavėjų sensoriką.

4

02 02 Uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės
sveikatos stiprinimu susijusias veiklas
Pagrindinės priemonės. Vykdant šį uždavinį, bus finansuojamos gydytojų specialistų pritraukimo
į rajoną priemonės – skiriama vienkartinė finansinė parama, kompensuojamos transporto ar būsto
nuomos išlaidos.
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) vykdys visuomenės
sveikatos stiprinimo ir stebėsenos, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, psichinės ir emocinės
sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimo funkcijas, kurios finansuojamos valstybės biudžeto
specialios tikslinės dotacijos lėšomis; savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojamas
savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas, ugdymo įstaigose organizuojama mitybos
priežiūra.
Įgyvendinant vieną iš strateginių savivaldybės tikslų – visuomenės psichikos sveikatos
paslaugų gyventojams plėtra – Biuras 2022–2023 m. vykdys Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamą projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Joniškio rajone“. Projekto
įgyvendinimo metu gerovės konsultantai, bendradarbiaudami su įvairių sričių specialistais, skatins
gyventojus (asmenys nuo 18 metų) kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais.
Pagal paslaugų teikimo ir biudžeto lėšų panaudojimo sutartį Joniškio socialinių paslaugų ir
užimtumo centre bus teikiamos kineziterapijos ir masažo paslaugos.
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ir savivaldybės biudžeto lėšomis bus
organizuojama neveiksnių asmenų gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
peržiūra.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Gydytojų specialistų pritraukimas į Joniškio
rajoną
Pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių
formavimo mokymų dalyviai
Gyventojai, kuriems įvertintas gebėjimas
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus
Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo
priemonėse dalyvavę gyventojai

Mato
vnt.
gydytojai

2022
metai
10

2023
metai
10

2024
metai
10

asmenys

1200

1200

1200

asmenys

75

70

65

asmenys

200

200

200

Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa
I prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė
1.5. tikslas. Visiems prieinamos socialinės paslaugos
1.5.1. uždavinys. Teikti kokybiškas ir poreikius atitinkančias socialines paslaugas
1.5.2. uždavinys. Plėsti ir tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą
1.6. tikslas. Socialiai pažeidžiamos bendruomenės stiprinimas
1.6.1. uždavinys. Skatinti įvairių gyventojų grupių integraciją ir mažinti socialinę atskirtį
1.6.2. uždavinys. Plėtoti visiems prieinamą gyvenamąjį būstą ir socialinę aplinką
1.7. tikslas. Palankios aplinkos vaikui ir šeimai kūrimas

5

1.7.1. uždavinys. Užtikrinti paramą ir kokybiškas bei prieinamas paslaugas šeimai
1.7.2. Plėsti pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams ir šeimoms
1.8. tikslas. Visuomenės fizinės ir psichologinės sveikatos stiprinimas
1.8.1. uždavinys. Modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
1.8.2. uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
1.8.3. uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą, kurti ir vystyti su visuomenės
sveikatos stiprinimu susijusias veiklas
1.8.4. uždavinys. Užtikrinti psichologinės gerovės ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo
paslaugų prieinamumą

Asmuo, atsakingas už programos parengimą
_____________________

Aistė Milašienė

Forma patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-57
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
04 PROGRAMOS „SAVIVALDYBĖS IR VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS
UŽTIKRINIMAS IR GERINIMAS“ APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Vykdytojas (-ai), kodas

Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

2022

Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Kontrolės ir audito tarnyba, 1918105179
Joniškio savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 157655065
Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga
Kodas
visuomenė

Šia programa įgyvendinamas 1.4. Savivaldybės valdymo gerinimas ir
strateginis plėtros tikslas / ai efektyvinimas

Kodas

I

1.4

01
Savivaldybės valdymo gerinimas ir
Kodas
efektyvinimas
Tikslas 01 Savivaldybės valdymo gerinimas ir efektyvinimas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:
01 01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, didinti valdymo ir
veiklos efektyvumą
Savivaldybės funkcijos – tai LR vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms
priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas.
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas
Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija, t. y. savivaldybės taryba, ir vykdomoji
institucija, t. y. savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teises ir
savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.
Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir
veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir
savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas, vykdomas savivaldybės biudžetas.
Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo savivaldybės tarybos, kontrolieriaus tarnybos
ir administracijos darbo organizavimo.
Šias funkcijas atlieka:
- tarybos nariai (jų skaičius 2022 m. – 25);
- politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (2022 m. – 1);
- kontrolieriaus tarnybos darbuotojų skaičius (2022 m – 2);
- karjeros valstybės tarnautojų skaičius (2022 m. – 61);
- darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius (2022 m. – 138).
Savivaldybės administracijoje dirbantys darbuotojai organizuoja Vietos savivaldos įstatyme
numatytų savarankiškųjų ir valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių funkcijų
įgyvendinimą. Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo išlaidas sudaro valstybės

Programos tikslas

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir
kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų, Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų
ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, kanceliarinių bei ūkinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos.
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu Savivaldybės administracija turi užtikrinti
atstovaujamosios institucijos – savivaldybės tarybos bei ją aptarnaujančio Savivaldybės tarybos
sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aprūpinimą. Savivaldybės tarybos išlaikymo išlaidas
sudaro mero ir jo pavaduotojo, padėjėjos darbo užmokesčio fondas, išmokos savivaldybės tarybos
nariams, skirtos paslaugoms, susijusioms su tarybos nario veikla, darbo užmokestis tarybos
nariams.
Kompiuterinės, kopijavimo ir kitos IT įrangos įsigijimas ir aptarnavimo sąnaudos
Siekiant pagreitinti savivaldybėje vykdomas procedūras, planuojama vykdyti informacinių
technologijų modernizavimo ir plėtros priemones. Įgyvendinant šias priemones, numatoma įsigyti
savivaldybės administracijai reikalingos kompiuterinės, organizacinės technikos, programinės
įrangos. 2022 m. planuojama įsigyti 8 kompiuterius su programine įranga ir monitoriais, 2
kopijavimo įrenginius, programinės įrangos licencijas (Nitro PDF ir programinė įranga
nuotoliniams posėdžiams organizuoti).
Apmokėti už Finansų valdymo ir apskaitos sistemos ,,Labbis‘‘(su pavaldžiomis įstaigomis)
priežiūrą ir duomenų saugojimo paslaugas,
dokumentų valdymo sistemos ,,Kontora‘‘
modifikavimo paslaugas ir duomenų saugojimo paslaugas (su pavaldžiomis įstaigomis ir
įmonėmis), žemės nuomos mokesčio administravimo sistemos ,,MASIS‘‘ priežiūrą, savivaldybės
tarybos posėdžių salės elektroninio balsavimo, garso ir vaizdo sistemos priežiūrą.
Apmokėti už kompiuterių, kopijavimo ir spausdinimo įrangos dalių, įrangos priežiūros ir remonto
darbus, spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, daugiafunkcinių aparatų
nuomą, savivaldybės įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemos ,,Kontora“ ir apskaitos
sistemos ,,Labbis‘‘ serverių nuomą, Interneto svetainės plėtros paslaugas.
Savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimas
Siekiant supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su
korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, planuojama
organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės antikorupcijos dienos
renginius.
Joniškio miesto nustatytų teritorijų vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos
teikimas
Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir užtikrinti sutvarkytų viešųjų erdvių apsaugą, planuojama toliau
vykdyti Joniškio miesto nustatytų teritorijų stebėjimą įrengtomis stebėjimo kameromis, 2022 m.
planuojama įsigyti 3 papildomas vaizdo stebėjimo kameras. Iš viso prižiūrimų ir aptarnaujamų
kamerų skaičius Joniškio mieste – 10.
Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo programa
Parengta Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Nusikaltimų ir prevencijos ir kontrolės
2021–2023 metų programa ir priemonių planas. Pagrindinės priemonės orientuotos į vaikų ir
jaunimo nusikalstamumo mažinimą, smurtinių nusikaltimų prevenciją, turtinių nusikalstamų
veikų prevenciją ir kontrolę, nusikaltimų, daromų viešosiose vietose, prevenciją. Programos
priemonių plane paskirti atsakingi vykdytojai (ugdymo įstaigos, savivaldybės administracija,
Joniškio rajono policijos komisariatas ir kt.). Įgyvendinant Programos priemonių planą, siekiama
kompleksiškai ir planingai plėtoti veiklą, skirtą gyventojų saugumui stiprinti, mažinti
nusikalstamas veikas ir daromus pažeidimus viešosios tvarkos užtikrinimo srityje.
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
Šios priemonės išlaidas sudaro paskolų grąžinimo, palūkanų už paskolas mokėjimo, komisinių
mokesčių bei kitų išlaidų, susijusių su paskolų aptarnavimu, mokėjimas. Savivaldybės skolinimosi
poreikis planuojamas ir finansuojamas laikantis teisės aktuose nustatytų savivaldybių skolinimosi
limitų. Lėšų poreikis paskolų grąžinimo ir aptarnavimo išlaidoms suplanuotas pagal pasirašytas
paskolų sutartis bei įvertinus numatomą papildomą skolinimąsi 2022 metų laikotarpiu.

Autobusų parko transporto nuostolių kompensavimas
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų
skaičiavimas ir mokėjimas – viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų. Vadovaujantis LR Vietos
savivaldos įstatymu, savivaldybė privalo užtikrinti (organizuoti) keleivių vežimą vietiniais
maršrutais.
Autobusų parko atsiskaitymas už kurą su tiekėju civilinėje byloje
UAB „Joniškio autobusų parkas“ tiekėjui IĮ „Stiksas“ už parduotą kurą pagal 2006-06-30 ir 200701-10 Naftos produktų tiekimo sutartis yra skolingas 237529,30 Eur. Šiaulių apygardos teisme yra
nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-107-372/2022, kurioje siekiamos taikos sutarties įvykdymui
numatomos savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos UAB „Joniškio autobusų parkas“ atsiskaityti
su tiekėju už parduotą kurą.
Administracijos direktoriaus rezervas
Numatytos lėšos bus naudojamos ekstremalios situacijos, atsiradus dėl COVID-19 ligos, valdymui
ir patirtų išlaidų kompensavimui. Atsiradus poreikiui, lėšos taip pat bus naudojamos gaisrų ir
stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti,
vienkartinėms pašalpoms asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, kai žala
padaryta gyvenamajam būstui ar ūkinės paskirties pastatams.
Savivaldybės įvaizdžio gerinimas
Vykdydama kasdienines funkcijas, savivaldybė neatsiriboja nuo bendruomenės: pateikia jai
informaciją apie svarbiausius rajono įvykius. Informacija bendruomenei apie savivaldybės veiklą
pateikiama, spaudoje, informaciniuose leidiniuose, Joniškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje. Planuojama įsigyti reprezentacinių suvenyrų, apdovanojimų, padėkos ženklų, padėkos
raštų blankų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu Joniškio rajono
savivaldybės administracija taiko šias administracinės naštos mažinimo priemones:
- skatinti asmenis atlikti informacinio įpareigojimo veiksmus naudojantis informacine
sistema „VIISP“ (elektroniniai valdžios vartai);
- reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą
informaciją nedelsiant skelbti savivaldybės interneto svetinėje;
- mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, savivaldybės institucijų, verslo
subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius;
- užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną.
Įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas priemones, savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Atviri
duomenys“ bus atveriami savivaldybės turimi prioritetiniai duomenys, jie taip pat publikuojami ir
atvirų duomenų portale http://opendata.gov.lt. Šia priemone siekiama skatinti visuomenę naudoti
šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti
sąlygas verslui diegti ir naudoti informacines ir ryšių technologijas, kad būtų padidintas verslo
efektyvumas ir konkurencingumas.
01 02 uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą
Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos
savivaldybėms, atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybė, įgyvendindama šias funkcijas, turi
įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Joniškio rajono savivaldybė įgyvendina šias
valstybines (savivaldybėms perduotas) funkcijas: gyventojų registro tvarkymas, gyvenamosios
vietos deklaravimas, civilinės būklės aktų registravimas, jaunimo teisių apsauga, pirminė teisinė
pagalba, archyvinių dokumentų tvarkymas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė,
duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui, civilinės saugos organizavimas,
mobilizacijos administravimas, žemės ūkio funkcijų vykdymas, priešgaisrinių tarnybų
organizavimas, gyventojų užimtumo didinimo programa, erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.
Įgyvendinus šį uždavinį, savivaldybės institucijoms bus sudarytos sąlygos atlikti įstatymų priskirtas
funkcijas, gerinti administracinių gebėjimų bei viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:

Mato
vnt.
proc.

Gyventojams suteiktų elektroninių
paslaugų Joniškio rajono savivaldybės
administracijoje dalis nuo visų suteiktų
administracinių paslaugų skaičiaus per
metus
Interneto svetainės www.joniskis.lt tūkst.
lankomumas, apsilankymų skaičius per vnt.
metus
Sumažėjęs nusikalstamų veikų skaičius proc.

2022
metai
23

2023 metai

2024 metai

24

24

9,4

9,8

10

15

15

15

Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa
I Prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė
1.4 Tikslas. Savivaldybės valdymo gerinimas ir efektyvinimas
1.4.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, gerinti žmogiškųjų išteklių
kompetencijas, vystyti informacines technologijas
1.4.2. uždavinys. Formuoti tinkamą Joniškio rajono savivaldybės įvaizdį
III Prioritetas. Darni ir saugi gyvenamoji aplinka
3.3. Tikslas. Saugus rajonas – saugūs jo gyventojai ir svečiai
3.3.1. uždavinys. Vykdyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tąsą, prevenciją bei savanorystės
stiprinimą
3.3.2. uždavinys. Užtikrinti viešosios tvarkos ir viešojo saugumo priemonių stiprinimą ir
tęstinumą
Asmuo, atsakingas už programos parengimą
_____________________

Silva Lipštienė

Forma patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-57
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
05 PROGRAMOS „SENIŪNIJŲ VEIKLOS UŽTIKRINIMAS“
APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Vykdytojas (-ai), kodas

Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

2022

Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Joniškio seniūnija, 188669337
Gataučių seniūnija, 188669675
Gaižaičių seniūnija 188669522
Kepalių seniūnija 188669718
Kriukų seniūnija, 188669860
Rudiškių seniūnija 188670453
Saugėlaukio seniūnija 188670115
Satkūnų seniūnija, 188670072
Skaistgirio seniūnija, 188670268
Žagarės seniūnija, 288669480
Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga Kodas
visuomenė
Darni ir saugi gyvenamoji aplinka

I
III

1.4.
Šia programa įgyvendinamas 1.4 Tikslas. Savivaldybės valdymo gerinimas ir Kodas
strateginis plėtros tikslas / ai efektyvinimas
3.1.
3.1. Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų
erdvių ir kraštovaizdžio darnus puoselėjimas
01
Programos tikslas
Vykdyti seniūnijoms pavestas funkcijas
Kodas
Tikslas 01 Vykdyti seniūnijoms pavestas funkcijas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:
01 01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti
Seniūnijų funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų
seniūnijoms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
Seniūnija yra savivaldybės padalinys – filialas. Seniūnijos atsakingos už savo funkcijų
įgyvendinimą bendruomenės interesams.
Seniūnijų kultūros ir sporto veiklos programų rėmimas
Seniūnijos, vykdydamos savo veiklą, neatsiriboja nuo bendruomenės. Seniūnijų teritorijose
visuomeniniais pagrindais dirbantys seniūnaičiai ir kaimų bendruomenės padės organizuoti
kultūros, sporto ir socialinius renginius. Skirtos lėšos bus panaudotos seniūnijų bendruomenių
sporto, kultūros ir socialiniams poreikiams tenkinti, sporto inventoriui įsigyti, seniūnijų renginiams
organizuoti.
Seniūnijų veiklos užtikrinimas
Šios priemonės lėšos bus skiriamos darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, patalpų šildymui,
elektros energijai, ryšių paslaugoms, transportui, komunalinėms paslaugoms apmokėti,

2
kanceliarinių prekių įsigijimui, kvalifikacijai kelti, remontui, reprezentacinėms, ilgalaikio turto
remonto išlaidoms.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Šios priemonės lėšos bus skiriamos seniūnijose dirbančių žemės ūkio klausimų specialistų darbo
užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, patalpų šildymui, elektros energijai, transportui,
komunalinėms paslaugoms apmokėti, kanceliarinių prekių įsigijimui, ryšių paslaugoms, ilgalaikio
turto remonto išlaidoms.
01 02 Uždavinys. Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą
Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas.
Šios priemonės lėšos bus skiriamos gatvių apšvietimui ir apšvietimo tinklų remonto darbams
seniūnijose, naujų LED šviestuvų įsigijimui.
Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Poilsio zonų ir
parkų priežiūra
Šios priemonės lėšos bus skiriamos sanitarinės būklės užtikrinimo darbams atlikti Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje: gatvėms, šaligatviams, skverams ir aikštėms valyti, šiukšlėms išvežti,
medžiams sodinti, genėti ir pjauti, gėlėms sodinti, ravėti, laistyti, žolynams ir vejoms pjauti, vaikų
žaidimo aikštelėms atnaujinti, prižiūrėti, smėliui į aikšteles atvežti. Miestai ir kaimai bus puošiami
švenčių progomis. Poilsio zonų ir parkų priežiūrai: Joniškio poilsio zonos, Žagarės, Skaistgirio,
Joniškio, Kepalių parkų ir Gataučių sen. Saulės mūšio teritorijos priežiūrai.
Veikiančių kapinių priežiūra
Šios priemonės lėšos bus skiriamos veikiančių kapinių administravimo paslaugoms, vandeniui,
smėliui atvežti, kapinių statiniams tvarkyti, avarinės būklės medžių šalinimo paslaugoms pirkti,
teritorijų priežiūrai.
Savivaldybės butų remontas. Mokestis už laikinai nenaudojamų savivaldybės butų ir kitų patalpų
(turinčių centralizuotas komunikacijas) eksploataciją
Šios priemonės lėšos bus skiriamos savivaldybės butų remontui ir susidariusių išlaidų padengimui,
kai patalpos būna tuščios keičiantis nuomininkams.
Seniūnijų vietinių iniciatyvų įgyvendinimas
Šios priemonės lėšos bus skiriamos seniūnijų gyventojų siūlomoms idėjoms, iniciatyvoms
įgyvendinti, rėmėjų ir seniūnijos pagalbininkų skatinimui. Galimos šios veiklos: teritorijų
apšvietimo sistemos įrengimas, kaimo/miestelio/miesto papuošimas, edukacinių-kultūrinių
renginių, išvykų organizavimas, viešųjų erdvių tvarkymas, kitų lankytinų vietų, tokių kaip
paplūdimiai, sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ar sutvarkymas.
Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje
Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant
socialinius jų narių poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę
veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms
dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.
Seniūnijose išplėstinės seniūnaičių sueigos nustato priemonės vykdytinas ir finansuotinas veiklas.
Pagal patvirtintas finansuotinas veiklas skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti.
Paraiškas gali teikti bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymas; kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas; religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas
apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.
Siekiama, kad veiklos apimtų kuo daugiau naudos gavėjų ir tenkintų bendrąjį viešą interesą. Taip
pat lėšos bus naudojamos kaimo bendruomenių projektų kofinansavimui ir palūkanų apmokėjimui.
Lėšos negali būti naudojamos tokioms priemonėms, kurių finansavimas yra numatomas kitose
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto programose.

3

Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Sutvarkytų viešųjų erdvių plotas nuo
bendro seniūnijų administruojamo
viešųjų teritorijų ploto
Gyventojams teikiamų viešųjų
administracinių paslaugų skaičius

Mato
vnt.
%

vnt.

2022 metai

2023 metai

2024 metai

75

80

80

15

15

15

Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa
I Prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė
1.4 Tikslas. Savivaldybės valdymo gerinimas ir efektyvinimas
1.4.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, gerinti žmogiškųjų išteklių
kompetencijas, vystyti informacines technologijas
1.4.2. uždavinys. Formuoti tinkamą Joniškio rajono savivaldybės įvaizdį
III prioritetas. Darni ir saugi gyvenamoji aplinka
3.1. tikslas. Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio darnus puoselėjimas
3.1.1 uždavinys. Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones
3.1.2 uždavinys. Vystyti vandens ir nuotekų infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
3.1.3. uždavinys. Gerinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų
aplinkosauginį švietimą
3.1.4 uždavinys. Vykdyti kraštovaizdžio apsaugą, darnų viešųjų erdvių puoselėjimą

Asmuo, atsakingas už programos parengimą
_____________________

Agnė Daugėlaitė

Forma patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-57
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
12 PROGRAMOS „GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS“
APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Vykdytojas (-ai), kodas
Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

2022

Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Kodas

III

Kodas

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kodas

01

Darni ir saugi gyvenamoji aplinka

Šia programa įgyvendinamas 3.1. Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų
strateginis plėtros tikslas / ai erdvių ir kraštovaizdžio darnus puoselėjimas
3.2. Rajono pasiekiamumo gerinimas,
gyventojų mobilumas
3.3. Saugus rajonas – saugūs jo gyventojai ir
svečiai
3.4. Efektyvus turto valdymas bei gyvenamojo
būsto fondo gerinimas
01 Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų erdvių ir
Programos tikslas/ai
kraštovaizdžio darnus puoselėjimas

02
03
04

02 Vystyti vandens ir nuotekų infrastruktūrą
darnoje su gamtine aplinka
03 Vykdyti vandentvarkos inžinerinių statinių
priežiūrą ir plėtrą
04 Rajono pasiekiamumo gerinimas,
gyventojų mobilumas, tvarios energetikos
vystymas
Tikslas 01 Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio darnus
puoselėjimas
Įgyvendinant tikslą vykdomi 7 uždaviniai:
01 01 Uždavinys. Tvarkyti Joniškio rajono savivaldybei priklausiančias patalpas, pastatus,
inžinerinius statinius
Pagal poreikį bus vykdomi viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai. 2022 metais numatoma
atlikti Gataučių seniūnijos pastato stogo remonto ir Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos Stungių filialo ir Stungių kaimo bendruomenės pastato stogo remonto darbus.
Iškilus poreikiui bus atnaujinami ir viešieji inžineriniai statiniai (pvz. drenažo sistemos ir kt.).
01 02 Uždavinys. Atlikti savivaldybės turto inventorizaciją
Pagal poreikį bus atliekamas savivaldybės turto vertinimas, inventorizacija ir teisinė registracija.
Toliau bus tęsiama vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacija ir teisinė registracija, vykdomas
įgyvendintų projektų geodezinių, kadastrinių bylų formavimas ir registravimas.
01 03 Uždavinys. Tęsti gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimą
Bus rengiami daugiabučių namų atnaujinimo investiciniai planai ir energinio naudingumo
sertifikatai. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, tenkančių daugiabučių modernizavimo projektų
įgyvendinimui (projekto parengimas, ekspertizė, techninė priežiūra ir pan.).

01 04 Uždavinys. Vykdyti veikiančių kapinių plėtrą
Viena iš savivaldybės funkcijų yra užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, rajono kapinių priežiūrą
ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių. Numatoma 2022 metais parengti reikiamą techninę
dokumentaciją kolumbariumo įrengimui Joniškio miesto kapinėse, 2023 metais
vykdyti
kolumbariumo įrengimo darbus. Kriukų miestelio kapinių praplėtimas planuojamas 2024 metais.
01 05 Uždavinys. Efektyvinti socialinio būsto fondo valdymą, naudojimą ir priežiūrą
Įgyvendinant uždavinį kompensuojama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio
dalis, socialinio būsto nuomininkų įsiskolinimai.
01 06 Uždavinys. Vykdyti kraštovaizdžio apsaugą, darnų viešųjų erdvių puoselėjimą
Šiuo uždaviniu siekiama Joniškio rajono viešąsias erdves padaryti patrauklesnes ir saugesnes
rajono gyventojams ir turistams. Vykdomi ir planuojami projektai bus įgyvendinami pasinaudojant
ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto parama.
Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas
Siekiama padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Joniškio mieste, kompleksiškai sutvarkant
viešąją infrastruktūrą daugiabučių namų Malūno g. atšakos ir Melioratorių a. kvartalo teritorijose.
Numatoma atnaujinti ir praplatinti automobilių stovėjimo aikšteles, atnaujinti ir naujai įrengti
pėsčiųjų takus, atnaujinti žaliuosius plotus, teritorijos viešąją infrastruktūrą pritaikyti neįgaliųjų
poreikiams.
Prekybos aikštelės įrengimas
Numatoma Joniškio miesto prekybos aikštelėje (Upytės g.) įrengti stacionarų prekybos paviljoną.
Poilsio zonų pritaikymas gyventojų poreikiams
Siekiant padidinti Joniškio miesto poilsio zonos patrauklumą bei aktyvesnį gyventojų naudojimąsi
viešąja erdve, vykdomi poilsio zonos atnaujinimo ir pritaikymo gyventojų poreikiams projektavimo
darbai.
Viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas Joniškio rajone
2020 metais Europos Komisijos lėšomis Joniškio rajono savivaldybėje įrengta 18 (7 išoriniai ir 11
vidinių) viešojo interneto prieigos taškų. 2022–2024 metais Joniškio rajono savivaldybė užtikrins
interneto ryšio tiekimą įrengtuose viešojo belaidžio interneto (WiFi) prieigos taškuose.
01 07 Uždavinys. Rengti teritorijų planavimo rajono savivaldybės teritorijoje dokumentus
Šiuo uždaviniu siekiama kompleksiškai planuoti rajono teritorijas, sudarant geras sąlygas
subalansuotam verslo, rekreacijos, gyvenamosios aplinkos, infrastruktūros vystymuisi.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių planų rengimas
Siekiant suformuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje (žemės aukcionams) arba po
savivaldybes nuosavybės teise priklausančių statinių, parkų, neveikiančių kapinių ir kitų objektų,
kurių eksploatavimui, statybai ar rekonstrukcijai reikalingi žemės sklypai, numatoma rengti
valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o jų pagrindu – žemės sklypų
planus su kadastrinių matavimų duomenimis.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, keitimas, koregavimas
Numatoma parengti Gataučių kaimo detalųjį planą, žemės sklypų suformavimo vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų namų statybai Joniškyje, detaliojo plano koregavimą.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Teisiškai įregistruoto turto skaičius nuo
viso turto skaičiaus
Modernizuotų daugiabučių gyvenamų
namų

Mato
vnt.
proc.
proc.

2022
metai
97
22,8

2023 metai

2024 metai

98

99

23,6

24,4

Tikslas 02 Vystyti vandens ir nuotekų infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
Įgyvendinant tikslą vykdomi 5 uždaviniai.
02 01 Uždavinys. Modernizuoti ir praplėsti vandens tiekimo, vandenvalos ir nuotekų sistemas
Vandentvarkos objektų išpirkimas. Numatomas dviejų vandentvarkos objektų išpirkimas iš
gyventojų.
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse
UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendina projektą, kurio metu bus pastatyti vandens gerinimo
įrenginiai Jakiškių, Blauzdžiūnų, Jankūnų gyvenamosiose vietovėse, leisiantys pagerinti tiekiamo
vandens kokybę sumažinant bendrosios geležies kiekį vandenyje iki leistinų higienos normų.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone (I
etapas)
2022 m. bus baigiami vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo, nuotekų tinklų renovacijos darbai. Iš
viso bus nutiesta 5,33 km naujų vandentiekio ir 4,89 nuotekų tinklų, renovuota 2,41 km nuotekų
tinklų Joniškio rajone.
Joniškio rajono Kriukų miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, padidinant nuotekų
išvalymo efektyvumą
Įgyvendinant šią priemonę rekonstruojami Kriukų miestelio nuotekų valymo įrenginiai. Numatoma
padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės
metinės išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršys numatytų normų.
Joniškio rajono savivaldybė pastarųjų projektų įgyvendinimui skirs dotaciją UAB „Joniškio
vandenys“.
02 03 Uždavinys. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Archeologiniai kasinėjimai Žagarėje
Įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtros priemones, susiduriama su
būtinybe atlikti archeologinius kasinėjimus Žagarės mieste.
Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos
centralizuotos infrastruktūros
Įgyvendinant šią priemonę numatoma daliai Joniškio miesto vartotojų (24 būstams) pastatyti
nuotekų surinkimo (šalinimo) tinklus nuo būsto iki nuotekų išvado ar arčiausiai esančių
centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų. Surinktos nuotekos nuvedamos ir valomos Joniškio m.
nuotekų valykloje. Gyventojams suteikiama pagalba, gerinama paslaugų bei gyvenimo kokybė.
Projektu taip pat prisidedama prie aplinkos taršos mažinimo.
02 04 Uždavinys. Įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, kurti švarią ir saugią aplinką
Joniškio rajone
Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Programos tikslas – finansuoti Joniškio rajono savivaldybėje vykdomas aplinkos apsaugos
priemones, kad būtų kuriama sveika ir darni aplinka savivaldybės teritorijoje. Programoje
numatytos priemonės, kurios skatina ir padeda kompensuoti aplinkai daromą žalą, pašalinti
aplinkos teršimo šaltinius, kurti savivaldybės teritorijos kraštovaizdį visuomenės poreikiams,
didinti gyventojų sąmoningumą aplinkos apsaugos klausimais ir atsakomybę už aplinką.
Programos lėšomis bus teikiama finansinė parama individualių namų, trijų ir daugiau butų
(daugiabučių) gyvenamųjų namų gyventojams norintiems įsigyti individualius nuotekų valymo
įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus.
Prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo, Joniškio rajono savivaldybės administracija, kartu su
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru Joniškio rajone plės atliekų tvarkymo infrastuktūrą ir
įrengs 10 konteinerių tekstilės atliekų rūšiavimui.
Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio rajone sutvarkymas
Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomi užterštos naftos produktais teritorijos (Pašvitinio g. 21
Joniškis) sutvarkymo darbai siekiant sumažinti cheminių medžiagų kiekį grunte, pavojaus žmonių
sveikatai ir taršos aplinkai lygį Joniškio mieste.
02 05 Uždavinys. Gerinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti
gyventojų aplinkosauginį švietimą

Švaros ir tvarkos palaikymas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų gerovės poreikių
tenkinimas.
2022 metais toliau bus tobulinama savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo
sistema, kurios tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų
visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techniniusekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.
Kaip ir kasmet, teikiama viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, tęsiama antrinių žaliavų
rūšiavimo plėtra, atskirai bus surenkamos ir tvarkomos žaliosios atliekos, veiks didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelė. Numatoma skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad savivaldybės
teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus, užtikrinti
aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų
tvarkymą.
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
2022 metais Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendins projektus, kurių pagalba bus
įrengta didelio gabarito aikštelė ir daiktų dalinimosi punktas Žagarėje bei sukurta maisto atliekų
apdorojimo infrastruktūra Joniškio rajone.
Švaros ir tvarkos palaikymas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų gerovės poreikių
tenkinimas. Užtikrinama veikla (atliekami beglobių gyvūnų (apie 150) gaudymo, karantino,
eutanazijos ir utilizavimo darbai). Lėšos taip pat bus naudojamos konteineriams šunų
ekskrementams ir kt. įrangai pirkti, įrengti, remontuoti ir prižiūrėti.
Sanitarinės veiklos organizavimas
Bus organizuojamas ir vykdomas dezinsekcijos, dezinfekcijos, deratizacijos paslaugų teikimas
pagal poreikį. Atliekami triukšmo poveikio žmonių sveikatai tyrimai, vykdoma triukšmo
prevencija, sistemingai tiriama ir stebima maudyklų vandens kokybės stebėsena, atliekami
mikrobiologiniai tyrimai.
Pirčių paslaugų nuostolių kompensavimas
Joniškio ir Žagarės miestų pirčių patirtų nuostolių kompensavimas siekiant užtikrinant viešąją
paslaugą gyventojams.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą lengvatoms
kompensuoti
Savivaldybės biudžeto lėšomis bus skiriamos vietinės rinkliavos lengvatos asmenims už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Viešosios komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos teikimo aprėptis
Bendras perdirbti surinktas ir paruoštas
komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo
bendro susidariusių komunalinių atliekų
kiekio)
Asmenų, besinaudojančių
centralizuotais vandens (v.t.) ir nuotekų
tinklais (n. t.)

Mato
vnt.
proc.

2022
metai
100

proc.

proc.

2023 metai

2024 metai

100

100

63

64

64

71 (v.t.)
61 (n.t.)

72 (v.t.)
62 (n.t.)

73 (v.t.)
63 (n.t.)

Tikslas 03 Vykdyti vandentvarkos inžinerinių statinių priežiūrą ir plėtrą
Įgyvendinant tikslą vykdomas 1 uždavinys.
03 02 Vykdyti melioracijos statinių priežiūrą
Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir miestuose nuleidimo darbai bus atliekami
pagal poreikį įvykus gedimui.
Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių, drenažo rinktuvų, griovių, juose esančių
statinių remontas, priežiūra ir kitos paslaugos.

Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūra reikalinga greitai ir saugiai praleisti
rudens ir pavasario potvynių vandenį. Joniškio rajono griovių ir juose esančių statinių priežiūra
reikalinga tam, kad laiku ir greitai butų pašalinamas paviršinis vanduo iš laukų. Drenažo rinktuvų
avarinis remontas atliekamas siekiant pašalinti rinktuvų gedimus, kad ūkininkų pasėliams nebūtų
daroma žala. Vykdoma valstybei nuosavybės teise priklausančių 16 tvenkinių hidrotechninių
statinių priežiūra, bei valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas ir priežiūra (pagal
poreikį).
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Paviršinio vandens, susikaupusio rajono
gyvenvietėse ir miestuose, nuleidimo
darbai.
Joniškio rajono tvenkinių
hidrotechninių statinių, drenažo
rinktuvų, griovių, juose esančių statinių
remontas, priežiūra ir kitos paslaugos
1. Tvenkinių-vnt.
2. Griovių remontas-km.
3. Griovių priežiūra-ha.
4. Pralaidos-vnt.

Mato 2022
vnt.
metai
Vietų
5
skaičius
vnt.
km.
ha.
vnt.

1-16 vnt.
2-20 km.
3-70 ha.
4-20 vnt.

2023 metai

2024 metai

5

5

1-16 vnt.
2-20 km.
3-70 ha.
4-20 vnt.

1-16 vnt.
2-20 km.
3-70 ha.
4-20 vnt.

Tikslas 04 Rajono pasiekiamumo gerinimas, gyventojų mobilumas, tvarios energetikos
vystymas
Įgyvendinant tikslą vykdomi 2 uždaviniai.
04 01 Uždavinys. tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą, gerinti rajono gyventojų mobilumą
Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
Įgyvendinant priemonę bus atliekami vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimo, kapitalinio ar
paprastojo remonto darbai pagal atskirą, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą
darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos sąrašą.
04 02 Uždavinys. Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones
Apšvietimo inžinierinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio r. kaimo vietovėse
Bus tęsiamos 2021 m. padėto įgyvendinti projekto veiklos. Planuojama atnaujinti esamą
susidėvėjusią ir įrengti naują gatvių apšvietimo sistemos infrastruktūrą Joniškio rajono
kaimiškosiose gyvenvietėse (Jakiškių, Maironių, Minčaičių, Gaižaičių, Gataučių, Šlapakių, Kriukų,
Stanelių, Milvydžių, Bariūnų, Ramoškių), siekiant pagerinti viešosios apšvietimo paslaugos
kokybę.
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose
Joniškio rajono savivaldybė siekdama sumažinti išlaidas už elektros energijos vartojimą, padidinti
elektros energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio mažinimo, numato įrengti saulės elektrines trijuose visuomeniniuose pastatuose Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, Mato Slančiausko progimnazijoje ir Joniškio rajono
savivaldybės administracijoje.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti
su bendru gatvių ilgiu
Modernizuotos Joniškio rajono
apšvietimo sistemos, taikant LED
technologiją dalis

Mato
vnt.
proc.
proc.

2022
metai
15,58
60

2023 metai

2024 metai

16,0

16,5

65

70

Visuomeninių pastatų skaičius, kuriuose
įrengti atsinaujinantys energijos ištekiai

vnt.

3

4

4

Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa
III prioritetas. Darni ir saugi gyvenamoji aplinka
3.1. tikslas. Švarios aplinkos užtikrinimas, viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio darnus puoselėjimas
3.1.1 uždavinys. Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones
3.1.2 uždavinys. Vystyti vandens ir nuotekų infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka
3.1.3. uždavinys. Gerinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų
aplinkosauginį švietimą
3.1.4 uždavinys. Vykdyti kraštovaizdžio apsaugą, darnų viešųjų erdvių puoselėjimą
3.2. tikslas. Rajono pasiekiamumo gerinimas, gyventojų mobilumas
3.2.1 uždavinys. Tvarkyti ir plėsti kelių infrastruktūrą
3.2.2 uždavinys. Teikti ekonomiškas, patogias ir funkcionalias viešojo transporto paslaugas
3.2.3 uždavinys. Gerinti rajono gyventojų mobilumą
3.3 tikslas. Saugus rajonas – saugūs jo gyventojai ir svečiai
3.3.1 uždavinys. Vykdyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tąsą, prevenciją bei savanorystės
stiprinimą
3.3.2 uždavinys. Užtikrinti viešosios tvarkos ir viešojo saugumo priemonių stiprinimą ir
tęstinumą
3.4 tikslas. Efektyvus turto valdymas bei gyvenamojo būsto fondo gerinimas
3.4.1 uždavinys. Tęsti gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimą
3.4.2. uždavinys. Efektyvinti socialinio būsto fondo valdymą, naudojimą ir priežiūrą

Asmuo, atsakingas už programos parengimą
_____________________

Egidija Daunorienė

Forma patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-57
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
13 PROGRAMOS „KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS. TURIZMAS. VERSLAS“
APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Vykdytojas (-ai), kodas
Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

2022

Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Joniškio turizmo verslo informacijos centras, 300053529
Kodas

II

Kodas

2.1.

Konkurencinga rajono ekonomika

Šia programa įgyvendinamas 2.1. Investicijas ir konkurencingumą
strateginis plėtros tikslas / ai skatinančios ekonominės aplinkos kūrimas
2.2. Turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir
gamtos paveldo įveiklinimas

2.2.

01
01 Investicijas ir konkurencingumą
Kodas
skatinančios ekonominės aplinkos kūrimas
02
02 Turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir gamtos
paveldo įveiklinimas
Tikslas 01 Investicijas ir konkurencingumą skatinančios ekonominės aplinkos kūrimas
Įgyvendinant tikslą vykdomi 2 uždaviniai
01 01 Uždavinys. Gerinti verslo sąlygų, paramos bei informavimo sistemą, skatinti
gyventojų verslumą
Verslumo ugdymo ir verslo skatinimo Joniškio rajone programos įgyvendinimas
Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga viešoji įstaiga Joniškio turizmo ir verslo informacijos
centras. Naudodamas gautas šios programos lėšas įstaiga vykdo verslo informacijos sklaidą, teikia
konsultavimo paslaugas, organizuoja sklaidos renginius ir seminarus, teikia mokamas projektų
rengimo, administravimo ir vykdymo paslaugas verslui.
Parodų ir renginių, reprezentuojančių Joniškio rajoną, rėmimas
Priemonei skirtos lėšos bus naudojamos kultūriniams, bendruomeniniams renginiams,
reprezentuojantiems Joniškio rajoną, remti. Planuojamas renginių skaičius 2022 m. – 1 vnt.
(Žagarės vyšnių festivalis).
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir rėmimo fondas
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir rėmimo fondas skirtas finansiškai remti smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektus, vykdančius veiklą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Fondo
lėšomis siekiama sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai, verslo iniciatyvų skatinimui, verslininkų
kvalifikacijos kėlimui ir veiklos viešinimui, naujų darbo vietų kūrimui ir pan. 2022 m. planuojama
finansuoti 50 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių.
Verslui patrauklių žemės sklypų ir teritorijų vystymas Joniškio rajone
Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su VšĮ Investuok Lietuvoje skyrė paramą (16,2 tūkst.
Eur) Joniškio rajono savivaldybės administracijos pateiktai paraiškai „Žemės sklypo vystymas,
įrengiant trūkstamą infrastruktūrą“. 2021 metais parengta reikiama techninė dokumentacija žemės
sklypo vystymui, 2022 metais bus teikiama paraiška paramai gauti trūkstamos infrastruktūros
žemės sklype įrengimui ir pritaikymui verslui.
01 02 Uždavinys. Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį

Programos tikslas/ai

Kaimo bendruomenių veiklos rėmimas
Skatindama kaimo gyventojų aktyvumą, iniciatyvumą, Joniškio rajono savivaldybė remia kaimo
bendruomenių kūrimąsi, skiria lėšų inventoriui įsigyti, patalpų remontui, administravimui, veiklai
finansuoti, pakeistų juridinių asmenų registro duomenų registravimo išlaidoms kompensuoti,
išlaidoms, patirtoms už išrašą, kuriame nurodytas juridinio asmens pirmininkas, kompensuoti.
2022 m. planuojama paremti 45 kaimo bendruomenių veiklą.
Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas
Įgyvendinant šią priemone numatomas nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo
skatinimo, dalyvavimo tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose rėmimas, taip pat bus
finansuojamos meninės ir kultūrinės iniciatyvos, edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai, sveikos
gyvensenos ugdymas.
Projekto „Joniškio miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“
kofinansavimas
Šia priemone prisidedama prie Joniškio miesto VVG įgyvendinamo projekto „Joniškio miesto
VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgyvendinimo. Įgyvendinant
strategiją, pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius, siekiama padidinti darbingų
Joniškio gyventojų šeimų narių socialinę integraciją, užtikrinant kompleksinių socialinių paslaugų
plėtrą ir prieinamumą, taip pat mažinti nedarbą skatinant bedarbių, darbingų neaktyvių Joniškio
miesto gyventojų verslumą ir užimtumą. Šio projekto įgyvendinimas 92,7 proc. finansuojamas iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Nevyriausybinių organizacijų projektų dalinis finansavimas
Įgyvendinant šią priemonę savivaldybė prisideda prie nevyriausybinių organizacijų projektų
įgyvendinimo skirdama lėšas daliniam projektų finansavimui. Bendradarbiaujant nevyriausybinės
organizacijos skatinamos būti iniciatyviomis, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinti projektus.
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimas
Šia priemone skiriamos lėšos tradicinių religinių bendruomenių pastatų ar statinių atnaujinimo,
remonto, renovacijos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams, istorinės, architektūrinės,
meninės vertės pastatų ar statinių bei juose esančių vertybių restauracijai, avarinės būklės šalinimo
darbams, jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidoms finansuoti, projektų, įgyvendinamų iš
Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų (programų), daliniam finansavimui.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Verslumo lygis (veikiančių SVV
subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui
gyventojų)
Tiesioginių materialinių investicijų,
tenkančių vienam gyventojui, tūkst. Eur

Mato
vnt.
vnt.

2022
metai
16,2

tūkst.
Eur

1,6

2023 metai

2024 metai

16,4

16,6

1,7

1,8

Tikslas 02 Turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas
Įgyvendinant tikslą vykdomi 2 uždaviniai
02 01 Uždavinys. Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės
poreikiams.
Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skyrus valstybės biudžeto lėšų memorialinio komplekso
įrengimui ir jo pritaikymui visuomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, 2022 metais pradedami
vykdyti užsitęsę memorialinio komplekso statybos užbaigimo darbai.
tikimasi, kad memorialinio parko įrengimui bus skirtos lėšos ir statybos darbai bus tęsiami.
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programa
Priemonės tikslas – supažindinti visuomenę su Joniškio krašto kultūros paveldo objektais, įtraukti
ją į kultūros paveldo objektų puoselėjimą, padidinti kultūros paveldo objektų reikšmę, vertę,
unikalumą, supratimą apie kultūros paveldo objektų saugojimo būtinumą. 2022 metais planuojama
finansuoti paraiškas pateikusių juridinių asmenų organizuojamus kultūros paveldo dienų renginius
ir projektus, skatinančius nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimą bei jų aktualizavimą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos tikslinimo, vertinimo programa
Programos tikslas – organizuoti vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamųjų kultūros vertybių
apskaitos duomenų tikslinimo procedūras: vertingųjų savybių nustatymo, sprendimų dėl apsaugos
reikalingumo savivaldybės teritorijoje esančioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms priėmimo,
sunykusių ar sunaikintų vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
ar vietovių nustatymas, pasiūlymų teikimas dėl apsaugos nereikalingumo. Šioms procedūroms
atlikti perkamos ekspertų paslaugos. 2022 metais planuojama įvertinti ne mažiau du vertingųjų
savybių turinčius pastatus ir patikslinti (pagal reikalingumą) kultūros paveldo objektų vertingąsias
savybes.
Nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos programa.
Priemonės tikslas – sutvarkyti kultūros paveldo objektus. 2022 metais pirmenybė bus teikiama
Kalnelio piliakalnio (u. k. 23855) šlaitų tvirtinimo (avarinės grėsmės pašalinimo) tvarkybos
darbams atlikti.
Žagarės dvaro sodybos namo (Jaunimo g. 1) pritaikymas visuomenės poreikiams
Namas yra nekilnojamoji kultūros vertybė, priklausantis Žagarės dvaro sodybos kompleksui ir yra
Žagarės urbanistinio draustinio, Žagarės miesto istorinės dalies teritorijoje. Siekiant pastatą
pritaikyti visuomenės poreikiams, atliekami projektavimo darbai.
Pastato (Upytės g. 1) pritaikymas visuomenės poreikiams
2022 metais tęsiami pastato fasado atnaujinimo darbai, vykdomas vidaus patalpų pritaikymas.
Atnaujinus pastatą, jame planuojama įrengti visuomenines, bendruomenines patalpas, susitikimų
sales. Sutvarkius šį pastatą, būtų sudarytas Joniškio senamiesčio pagrindinių istorinių pastatų
kompleksas (bažnyčia, sinagogos, S. Kymantaitės-Čiurlionienės namas) taip didinant
susidomėjimą Joniškio kraštu bei vystant kultūrinį turizmą.
02 02 Uždavinys. Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą,
pritaikyti turizmo ir bendruomenės poreikiams
Turizmo informacinės struktūros plėtros Joniškio rajone programos įgyvendinimas
Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga viešoji įstaiga Joniškio turizmo ir verslo informacijos
centras. Centras rūpinasi turizmo sektoriaus viešinimu, informacijos sklaida, kuria Joniškio krašto
įvaizdį bei informuoja apie rajono turizmo išteklių ir turizmo paslaugų pasiūlą, o organizuojamais
renginiais skatina ne tik atvykstamąjį, bet ir vietinį turizmą. Gaunamos lėšos naudojamos centro
veiklos administravimui bei įvairioms rajono turizmo viešinimo priemonėms.
Turizmą Joniškio rajone skatinančių projektų įgyvendinimas (Projekto „Saulės kelias“
įgyvendinimas)
Programos priemonės įgyvendintojas Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras. JTVIC kartu
projekto partneriais – Jelgavos savivaldybe, Šiaulių turizmo informacijos centru – įgyvendina
projektą „Saulės kelias“, kurio tikslas padidinti lankytojų skaičių Jelgavoje, Šiauliuose ir Joniškyje,
ypač ne sezono metu, sukuriant naujus turizmo produktus bei modernizuojant, atnaujinant turimas
paslaugas.
Rezultato vertinimo kriterijai
Tikslo rezultato vertinimo kriterijai:
Joniškio turizmo ir verslo informacijos
centre apsilankančių turistų skaičiaus
didėjimas
Įvykdytos kultūros paveldo objektų
tvarkybos ir priežiūros priemonės
Sukurtų naujų/atnaujintų turizmo
produktų skaičius

Mato
vnt.
turistų
skaičius

2022
metai
1000

objektų
skaičius
vnt.

2023 metai

2024 metai

1200

1400

1

2

2

6

2

2

Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa

II Prioritetas. Konkurencinga rajono ekonomika
2.1. Tikslas. Investicijas ir konkurencingumą skatinančios ekonominės aplinkos kūrimas
2.1.1. uždavinys. Gerinti verslo sąlygų, paramos bei informavimo sistemą
2.1.2. uždavinys. Skatinti gyventojų verslumą, aktyvinti viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimą
2.2. Tikslas. Turizmo paslaugų plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas
2.2.1. uždavinys. Gerinti ir plėsti turizmo bei rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, pritaikyti
turizmo ir bendruomenės poreikiams
2.2.2. uždavinys. Kompleksiškai tvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos visuomenės
poreikiams

Asmuo, atsakingas už programos parengimą
_____________________

Laura Mockūnienė

