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INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2016 M.
2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono Integruotų teritorijų vystymo programa.
Šioje programoje Joniškio rajono savivaldybė yra įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija. Atsižvelgiant ministerijų
rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija šioje programoje numato įgyvendinti 4 projektus.
2016 m. atlikti šie programoje numatytų projektų įgyvendinimo pasirengimo darbai ir veiksmai:
1. Projektas „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“.
Atsakinga ministerija – LR vidaus reikalų ministerija
2016 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-610001 „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“ sutartis.
Projekto biudžetas – iš viso – 533.449,02 Eur, iš jų: ES lėšos – 340,325,29 Eur, SB lėšos – 163.095,02 Eur., VB lėšos – 30.028,71 Eur.,
Planuojamos veiklos – numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų
namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalo, kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiavimo
kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus.
Planuojamas pasiekti rodiklis – sutvarkyta 31.130,70 kv. m. teritorija.
Projekto įgyvendinimo būsena – iki 2016 m. pabaigos atlikta 49 proc. projekte numatytų darbų (dar neapmokėta).
2. Projektas „Joniškio kultūros centro modernizavimas“
Atsakinga ministerija – LR kultūros ministerija
2016 m. lapkričio 14 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-610001 „Joniškio kultūros centro modernizavimas“ sutartis.
Projekto biudžetas – iš viso – 153.774,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 455.640,00 Eur, SB lėšos – 406.134,00 Eur., VB lėšos – 732.000,00 Eur.
Planuojamos veiklos – numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti
įrangą naujų paslaugų teikimui.
Planuojamas pasiekti rodiklis – Modernizuotas, atnaujintas viešosios paskirties pastato plotas - 687 kv.m.
Projekto įgyvendinimo būsena – Šiuo metu rengiami ir su CPVA derinami pirkimo dokumentai.

3. Projektas „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–
Žeimelis–Pasvalys statyba“
Atsakinga ministerija – LR susisiekimo ministerija
Planuojamas projekto biudžetas – iš viso 1.214.989,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 674.117,00 Eur, SB lėšos – 481.391,00 Eur., kitos viešosios
lėšos – 59.480,91 Eur.
Planuojamos veiklos – numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio mieste – nutiesti Joniškio miesto rytinį aplinkkelį,
kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto
centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis.
Planuojamas pasiekti rodiklis – Rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,3 km
Projekto įgyvendinimo būsena – projektinis pasiūlymas patvirtintas, techninis projektas parengtas, šiuo metu rengiami ir derinami su TID
pirkimo dokumentai.
4. Projektas „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves“
Atsakinga ministerija – LR susisiekimo ministerija
Planuojamas projekto biudžetas – iš viso – 153.865,98 Eur., iš jų: ES lėšos – 83.462,90 Eur, SB lėšos – 70.403,08 Eur.
Planuojamos veiklos – numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų
susisiekimą tarp Joniškio Aušros gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slančiausko gatvėje
Planuojamas pasiekti rodiklis – Rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,4 km
Projekto įgyvendinimo būsena – parengtas techninis projektas, patvirtintas projektinis pasiūlymas, pirkimo dokumentai derinami su TID.
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