JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ ATASKAITA APIE ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTŲ
TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
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 į ministerijų
rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija šioje programoje numato įgyvendinti 4 projektus.
2017 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.,
Projekto įgyvendinimui panaudota - iš viso – 350.822,90 iš jų: ES lėšos – 211.762,32 Eur, SB lėšos – 120.350,65 Eur., VB lėšos –
18 709,93
Projekto veiklos – numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų
energijos efektyvumo gerinimo projektai (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiavimo kelius, automobilių
stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus.
Pasiektas rodiklis – sutvarkyta 31.130,70 kv. m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorija.
Projekto įgyvendinimo būsena – projekto veiklos pabaigtos (statybos darbai), projekto pabaiga planuojama 2018 m. I ketv.
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 – 1.738.100,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 455.640,00 Eur, SB lėšos – 550.460,00 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 – 2017-05-30 pasirašyta darbų sutartis su UAB „Avona“. Per 2017 m. panaudota 171,40 tūkst. Eur.
Atlikti darbai: išardyta žiūrovų salė, įrengta 70 proc. vėdinimo sistemos, atlikta 50 proc. elektros montavimo darbų, atlikta rūsio apdaila.
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

2017 m. spalio 30 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0002
„Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“
sutartis.
Projekto biudžetas – iš viso 871.385,56 Eur., iš jų: ES lėšos – 674.117,00 Eur, SB lėšos – 137.787,65 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 – 1,33 km.
Projekto įgyvendinimo būsena – 2017-07-11 pasirašyta darbų sutartis su UAB „Šiaulių plentas“, darbai pradėti, atliktas pralaidos dalies
įrengimas, darbai 2017 m. neaktuoti. Darbų pabaiga numatoma 2019 m. kovo mėnesį.
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 – 156.265,12 Eur., iš jų: ES lėšos – 83.462,90 Eur, SB lėšos – 72.802,22
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 – 0,696 km.
Projekto įgyvendinimo būsena – 2017-08-24 pasirašyta darbų sutartis su UAB Joniškio hidrostatyba, parengtas techninis projektas, statybos
darbai bus pradėti 2018 m. I ketv.

Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2017 M.
Pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(pradžia ir
pabaiga)
(metai)

Panaudotas
Faktinio
Planuotas
įvykdymo data finansavimas finansavimas
ir finansavimo
(metai)
ir
finansavimo šaltinis (-iai)
šaltinis (-iai)

1. Tikslas: Padidinti
Šiaulių regiono
tikslinių teritorijų
gyventojų užimtumą,
gerinant patrauklumą
gyvenimui, darbui ir
investicijoms

2014-2023
metai

X

Uždavinys 1.2. Padidinti ūkinės
veiklos įvairovę,
gerinant gyvenamąją
aplinką, skatinant
naujų įmonių
steigimą ir darbo
vietų kūrimą

2014-2023
metai

X

Tikslas

X

X

X

X

Rodiklis, metai

Siektina
reikšmė

Pasiekta
reikšmė

Efekto rodiklis
Užimtųjų ir darbingo
amžiaus gyventojų
santykis Šiaulių
regiono savivaldybėse,
kuriose yra tikslinių
teritorijų, proc.

70,50

0

Rezultato rodiklis: 1R-2 Verslumo lygis
Šiaulių regiono
savivaldybėse, kuriose
yra tikslinių teritorijų
(veikiančių įmonių
skaičius, tenkantis 1
000 gyventojų) (vnt.)

14,00

0

Komentarai ir
paaiškinimai informacija
apie uždavinių ar veiksmų
neįvykdymą, siektinų
rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias
priežastis

Produkto rodiklis: 1.2- 31130,70 31130,70 1.2.1v Veiksmas
(Kompleksinis Joniškio
P-1 Sukurtos arba
miesto daugiabučių
atnaujintos atviros
gyvenamųjų namų
erdvės miestų
kvartalų sutvarkymas)
vietovėse (m2), 2016
pradėtas įgyvendinti.
m.
Galutinė planuojamo

pasiekti produkto rodiklio
reikšmė - 31.130,70 kv. m.
Produkto rodiklis: 1.2P-2 Modernizuoti
kultūros
infrastruktūros
objektai (skaičius),
2016 m.

2016-2019
Veiksmas 1.2.1v Veiksmas.
Kompleksinis
Joniškio miesto
daugiabučių
gyvenamųjų namų
kvartalų sutvarkymas

X

Planuotas ir Savivaldybės 163.095,00
panaudotas biudžeto lėšos
finansavimas
pagal šaltinius

Valstybės
30.028,71
biudžeto lėšos
Kitos
viešosios lėšos
Privačios lėšos

X

120.350,65

18.709,93

X

X

0

0

X

X

1.2.2v Veiksmas (Joniškio
kultūros centro
modernizavimas) pradėtas
įgyvendinti. Galutinė
planuojamo pasiekti
produkto rodiklio reikšmė
- 1 vnt.
2016 m. parengtas
techninis projektas, pradėti
darbai.
1. Projektinis pasiūlymas
pateiktas 2016-09-23;
2. Finansavimo sutartis
buvo pasirašyta 2016-0923;
3. Rangos sutartis
pasirašyta 2016-07-20;
4. Projekto pabaiga
numatyta 2018 m. I ketv.
Projekto veiklos
įgyvendintos:
1. Apmokėtas investicijų
projektas ir techninis
projektas;
2. Apmokėti statybos
darbai, inžinierinės
paslaugos ir netiesioginės
išlaidos

ES lėšos
Veiksmas 1.2.2v Veiksmas.
Joniškio kultūros
centro
modernizavimas

2016-2019

340.325,29

X

X

Planuotas ir Savivaldybės 550.460,00
panaudotas biudžeto lėšos
finansavimas
pagal šaltinius

2014-2023

X

4.700,00

Valstybės
732.000,00
biudžeto lėšos

150.000,00

Kitos
0
viešosios lėšos

0

Privačios lėšos 0

0

ES lėšos
Uždavinys 1.3. Pagerinti darbo
vietų pasiekiamumą
ir kompleksiškai
spręsti eismo
saugumo problemas

211.762,32

X

455.640,00
X

X

X

X

1. Projektinis pasiūlymas
pateiktas 2016-05-10;
2. CPVA paraiška pateikta
2016-08-26;
3. Finansavimo sutartis
pasirašyta 2016-11-14;
4. Projekto pabaiga
numatyta 2019 m.

X

Vykdytos projekto
veiklos:
1. Apmokėtas investicijų
projektas;
2. Apmokėti statybos
darbai, inžinierinės
paslaugos ir netiesioginės
išlaidos

16.600,00
X

-0,01571
Rezultato rodiklis Sutrumpėjęs sugaištas
kelionių Šiaulių
regiono tikslinių
teritorijų automobilių
keliais (išskyrus TENT kelius) laikas, mln.
val.

0

Produkto rodiklis: 1.3P-2 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis
(km)

0

0

1.3.6v Veiksmas (Joniškio
miesto rytinio aplinkkelio
nuo krašto kelio Nr. 152
Joniškis–Linkuva iki
krašto kelio Nr. 209
Joniškis–Žeimelis–
Pasvalys statyba) dar
neįgyvendintas. Galutinė
planuojama pasiekti

produkto rodiklio reikšmė
- 1,33 km.
Produkto rodiklis: 1.3P-4 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar)
pėsčiųjų takų ir (ar)
trasų ilgis (km)

2016-2020
Veiksmas 1.3.6v. Joniškio
miesto rytinio
aplinkkelio nuo
krašto kelio Nr. 152
Joniškis–Linkuva iki
krašto kelio Nr. 209
Joniškis–Žeimelis–
Pasvalys statyba

X

X

Planuotas ir Savivaldybės 137.787,65
panaudotas biudžeto lėšos
finansavimas
pagal šaltinius

2016-2020

65.683,28

Valstybės
0
biudžeto lėšos

0

Kitos
59.480,91
viešosios lėšos

0

Privačios lėšos 0

0

ES lėšos
Veiksmas 1.3.7v . Pėsčiųjųdviračių takų
sutvarkymas,

X

X

674.117,00
X

X

X

0

0

X

X

Veiksmas 1.3.7v
(Pėsčiųjų-dviračių takų
sutvarkymas, teritorijoje,
jungiančioje Joniškio
miesto M. Slančiausko ir
Žemaičių gatves) dar
neįgyvendintas. Galutinė
planuojama pasiekti
produkto rodiklio reikšmė
- 0,696 km.
1. Darbų sutartis buvo
pasirašyta 2017-07-11;
2. Paraiška pateikta 201707-26;
3. Finansavimo sutartis
buvo pasirašyta 2017-1030;
4. Darbai pradėti, atliktas
pralaidos dalies įrengimas;
5. Darbų pabaiga
numatyta 2019 m.
Atliktas pralaidos dalies
įrengimas

0
X

X

X

1.Paraiška vertinimui buvo
pateikta 2017-10-18;
2. Darbų sutartis buvo

pasirašyta 2017-08-24;
3. Statybos darbai bus
pradėti 2018 m. I ketv.

teritorijoje,
jungiančioje Joniškio
miesto M.
Slančiausko ir
Žemaičių gatves
Planuotas ir Savivaldybės 72.802,22
panaudotas biudžeto lėšos
finansavimas
pagal šaltinius

3.630,00

Valstybės
0
biudžeto lėšos

0

Kitos
0
viešosios lėšos

0

Privačios lėšos 0

0

ES lėšos

Ataskaitą parengė
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

83.462,90

X

0

Vilija Aleksienė

X

Apmokėta už dokumentų
paketo parengimą

