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02
Kultūros ir sporto plėtra
Kodas
Kultūra tampa vis svarbesnė ir kaip ekonomikos veiksnys kuriant
patrauklią aplinką kapitalo investicijoms, ir kaip bendruomenę
telkiantis dėmuo, ir kaip socialinės prevencijos priemonė.
Kultūra yra socialiai funkcionuojanti sfera, reaguojanti į
ekonominius, socialinius, politinius pokyčius. Todėl kultūrinės
bazės atnaujinimas, kultūros paslaugų ir kultūros ir meno
darbuotojų konkurencingumo didinimas yra neatsiejama visos
visuomenės raidos, bendruomenės gerovės kūrimo dalis, turinti
atitikti nūdienos reikalavimus.
Sporto plėtros programa skirta sporto politikai formuoti,
valstybės vykdomai politikai kūno kultūros ir sporto srityje
užtikrinti, sveikai ir fiziškai aktyviai visuomenei ugdyti,
stengiantis ją kuo daugiau įtraukti į organizuotas ir savarankiškas
sporto pratybas.
Žmogiškųjų išteklių svarba vis dažniau akcentuojama,
vertinant glaudžią ekonomikos sąsają su žiniomis ir įgūdžiais.
Todėl didelis dėmesys, plėtojant žmogiškuosius išteklius, turi būti
nukreiptas į mokymus, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą
pagal rajono poreikius (darbo jėgos ir rajono verslo subjektų
veiklos atitikimas). Kartu siekiama žinių visuomenės kūrimo ir
plėtros, skatinant informacinių technologijų diegimo, naudojimo
įvairiose srityse, įskaitant viešąsias paslaugas ir viešąjį valdymą,
priemones. Atskirais projektais siekiama sudaryti palankesnes
sąlygas rajono gyventojų verslumui auginti, į šią veiklą įtraukiant
ir rajono jaunimą. Skatinant pastarosios gyventojų grupės
įsitraukimą į rajono veiklą (įskaitant planavimo, įgyvendinimo
procesus), siekiama efektyvių pilietiškumą, iniciatyvumą
formuojančių ir palaikančių mechanizmų sukūrimo, kultūrinės
raiškos didinimo, išnaudojant didelį gyventojų kultūrinio
gyvenimo potencialą ir mažinant emigracijos mastą.

Ilgalaikis prioritetas

Aukštą gyvenimo kokybę užtikrinanti
paslaugų įvairovė ir prieinamumas.

Kodas

1

Šia programa įgyvendinamas
įstaigos / padalinio strateginis
tikslas

Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas Kodas
viešąsias paslaugas, skatinti pažangios ir
pilietiškos Joniškio rajono bendruomenės
raidą.
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2
Programos tikslas

Skatinti meno plėtrą ir bendruomenės
kultūrinį aktyvumą.
Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų
kokybės užtikrinimas ir gerinimas.

Kodas

01

Programos aprašymas:
01 uždavinys. Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą.
Pagrindinės priemonės.
Joniškio kultūros centro modernizavimas.
eRekonstravus pastatą, bus pagerinta pastato būklė, sumažintos sąnaudos komunalinėms išlaidoms,
ppagerintos sąlygos darbuotojams ir kultūrinei veiklai. 2015 m. bus tvarkomi priešgaisriniai rezervuarai.
Pasiekimo rodiklis.
Modernizuotas Joniškio kultūros centras.
Žagarės kultūros centro rekonstravimas.
Norint tenkinti bendruomenės kultūrinius, meninius ir sociokultūrinius poreikius reikia nuolat
atnaujinti esamą rajono kultūros centrų materialinę bazę, ją modernizuoti ir motyvuoti darbuotojus.
Esamos kultūros centro techninės bazės atnaujinimas sudarys palankias sąlygas kultūriniams,
meniniams, edukaciniams ir sociokultūriniams projektams vykdyti.
Žagarės kraštas yra geografiškai atitolęs nuo didžiųjų miestų, todėl yra labai svarbu turėti ir išlaikyti
modernų kultūros centrą, kuris būtų techniškai aprūpintas, pritaikytas kultūros paslaugoms plėtoti.
Kultūros centro bazė turi būti pritaikyta įvairių bendruomenės sambūrių veiklai, projektams vykdyti,
profesionalių kolektyvų koncertams.2015 m. bus įrengtos vėdinimo sistemos ir priešgaisrinis
vandentiekis.
Pasiekimo rodikliai
Įrengta vėdinimo sistema.
Įrengtas priešgaisrinis vandentiekis.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės ir Stungių filialų langų pakeitimas.
2015 m. Žagarė laimėjo projektą „Žagarė – Lietuvos kultūros sostinė“. Žagarės filialo langai yra
nekeisti nuo pastato pastatymo. Langų rėmai yra susidėvėję, nesandarūs. Šalta biblioteka tampa
nepatraukli lankytojams. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės ir Stungių filialai taptų
patraukliais bendruomenės informacijos resursų ir paslaugų centrais. Šildymas būtų ekonomiškesnis ir
efektyvesnis.
Pasiekimo rodikliai
Žagarės filiale pakeistas 21 langas.
Stungių filiale pakeisti 4 langai.
Joniškio kultūros centro materialinės bazės gerinimas.
2008 m. naujai renovuotam Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriui reikia kėdžių didžiojoje salėje
(300 vienetų), Kirnaičių skyriui – 200 vienetų kėdžių.
Kirnaičių, Skaistgirio, Gataučių, Satkūnų skyriams būtina įsigyti kompiuterių, baldų. Esami baldai
seni, susidėvėję, pirkti 1973 m. Kompiuterinė įranga reikalinga skyrių veiklai, informacijai rinkti ir jai
pateikti.
Apšvietimo įranga reikalinga Kirnaičių ir Skaistgirio salėms, kadangi jų turima įranga yra sena.
Pasiekimo rodikliai
Įsigyta garso aparatūra.
Įsigyta scenos įranga ir apranga.
Įsigyta apšvietimo įranga.
Įsigytos teatrinės kėdės 500 vnt.
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Įsigyta kompiuterinė įranga 9 vnt.
Įsigyti biuro baldai 3 vnt. komplektų.
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus materialinės bazės gerinimas.
Muziejus persikėlęs į naujas patalpas, kurios nėra pritaikytos ekspozicijoms, todėl yra prašoma lėšų
patalpų kosmetiniam remontui–pritaikyti jas muziejinei veiklai. Muziejaus padalinyje Rudiškių filiale
būtina pakeisti 3 langus, atlikti patalpų kosmetinį remontą. Taip pat prašoma lėšų ilgalaikiam turtui
įsigyti: ekspoziciniams stendams, baldams. Prašoma lėšų trims apsaugos kameroms įsigyti,
priešgaisrinei ir apsaugos signalizacijai įrengti.
Pasiekimo rodiklis.
Įsigyti ekspoziciniai baldai, stendai,
apsaugos kameros.
Pakeisti langai.
Atliktas remontas.
Įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija.

02 uždavinys. Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą.
Pagrindinės priemonės
Joniškio rajono kultūros įstaigų J. Avyžiaus viešosios bibliotekos, Joniškio kultūros centro, Žagarės kultūro
centro ir Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklai užtikrinti.
Lėšos bus skiriamos darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, šildymui, elektros energijai, ryšių
paslaugoms, transportui išlaikyti, spaudiniams, kitoms prekėms, komandiruotėms, vandentiekiui ir
kanalizacijai, ilgalaikio materialiojo turto remontui, kvalifikacijai kelti, kitoms paslaugoms.
Pasiekimo rodiklis.
Stabilus kultūros įstaigų funkcionavimas, teikiamos kokybiškos paslaugos, ugdomi informaciniai
gebėjimai.
03 uždavinys. Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei.
Kultūros iniciatyvų skatinimas (stipendijos, premijos konkursų nugalėtojams).
Priemonė skatina ir remia kultūros darbuotojus ir rajono kultūros ir meno veikėjus rengiamais
konkursais: „Geriausias kultūros darbuotojas“, „Geriausias metų renginių organizatorius“. Išaiškinami
konkursų nugalėtojai, įteikiamos premijos. Savivaldybės stipendiją meno ir kultūros kūrėjams skiria
Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Kultūros ir meno tarybos rekomendacijas.
Paraiškos gauti stipendiją priimamos 2 kartus per metus. Stipendijos gali būti skiriamos strateginiams
savivaldybės meno ir kultūros, individualiems laisvos raiškos ir meno kolektyvų profesinio
meistriškumo tobulinimo projektams (programoms).
Pasiekimo rodiklis
Įteiktos premijos, paskirtos stipendijos.
Surengti konkursai, įteiktos premijos.
Meninės raiškos finansavimas Joniškio ir Žagarės kultūros centruose.
Pagal šią priemone numatoma remti Joniškio rajono kaimo bendruomenių, asociacijų meno mėgėjų
kolektyvų veiklą. Jų pateiktas paraiškas (programas) svarsto Joniškio ir Žagarės kultūros centrų
sudarytos komisijos.
Pasiekimo rodiklis
Apsvarstyta ir finansuota programų (paraiškos).
Etninės kultūros plėtros Joniškio rajone programa.
Etninės kultūros plėtros Joniškio rajone programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu siekiama
aktyvinti etninės kultūros plėtrą rajone. Suteikiama galimybė rajono gyventojams, ypač mokiniams,
artimiau pažinti ir puoselėti krašto tradicijas ir papročius, diegti etninę kultūrą į dabartinį kultūros
vyksmą.
Lėšos skiriamos Etninės kultūros plėtros rajone programos priemonių planui įgyvendinti: tradicinių
amatų mokymams, seminarams, kraštotyros ekspedicijoms organizuoti, muzikos instrumentams,
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fotoaparatui ir diktofonams įsigyti.
Pasiekimo rodiklis
Surengti tradicinių amatų mokymai.
Surengta seminarų.
Savivaldybės premijų finansavimas (konkursai kraštotyrininko Mato Slančiausko,
tautodailininko Adomo Varno, rašytojo Jono Avyžiaus premijoms laimėti).
Premijų tikslai – pagerbti įžymaus kraštiečio tautosakininko, kraštotyrininko Mato Slančiausko
atminimą, atkreipti visuomenės dėmesį, ypač jaunimo, į Joniškio krašto etninės kultūros paveldo
saugojimą ir gyvosios tradicijos tęstinumą. Premijos dydis – 8 bazinės socialinės išmokos. Premija
teikiama kas dveji metai (2013, 2015 m.). A. Varno premijos įteikimas vyksta kas treji metai. Parodą
organizuoja Joniškio kultūros centras. Rajono bendruomenė turi galimybę susipažinti su geriausiais
respublikos tautodailininkų tapybos darbais. Premijos dydis – 15 bazinių socialinių išmokų (BSI).
Siekdami užtikrinti kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus atminimo tęstinumą, J. Avyžiaus viešosios
bibliotekos darbuotojai organizuoja respublikinės J. Avyžiaus literatūros premijos, kuri prasmingai
įamžins žymaus rašytojo atminimą, garsins Joniškio vardą, jo kultūrą visoje šalyje, įteikimą.
Pasiekimo rodiklis
Įteiktos 2 premijos.
J. Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyvos.
Valstybinei skaitymo skatinimo programai įgyvendinti viešoji biblioteka ir jos filialai organizuos
popietes, susitikimus su rašytojais, profesionalaus meno kūrėjais, vyks knygų pristatymai, viktorinos
ir t. t.
Skaitymo skatinimo programa padeda skatinti formuojančią įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
žmonių poreikį skaityti, gerinančią skaitymo įgūdžius, keliančią skaitymo prestižą visuomenėje.
Skaitymo skatinimo programos tikslas – didinti nuolat ir dažnai skaitančių įvairioms amžiaus grupėms
priklausančių žmonių dalį, ugdyti kūrybišką, tobulėti siekiančią, kritiškai mąstančią, pilietiškai
atsakingą asmenybę. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitymo skatinimo programos
paskirtis – sudaryti sąlygas rajono gyventojų skaitymo įgūdžių plėtrai, bendradarbiaujant su kitomis
kultūros, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą,
žinių troškimą ir kūrybiškumą. Prisidėti prie įvairių socialinių sluoksnių žmonių integracijos į
visuomenę, suteikti jiems vienodas galimybes tobulėti.
Pasiekimo rodiklis
Įgyvendinta programa.
Kultūros įstaigų renginių organizavimas.
Kultūros įstaigos, įgyvendindamos savo tikslą ir vykdydamos pavestus uždavinius ir funkcijas,
organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, pramoginius, edukacinius renginius, valstybines ir
kalendorines šventes, parodas, ekspozicijas, populiarina profesionalaus meno sklaidą.
Pasiekimo rodiklis
Suorganizuoti renginiai.
Kultūrinių ryšių su užsieniu plėtojimas.
Nuolatiniai kultūriniai ryšiai sieja joniškiečius su Latvijos Respublikos Duobelės, Jelgavos mėgėjų
meno kolektyvais ir Latvijos lietuvių bendruomenėmis Duobelėje, Valmieroje, Jelgavoje, Rygoje.
Vyksta kultūriniai mainai ir su susigiminiavusiais miestais: Koninu (Lenkija), Zulingenu (Vokietija),
Kapyliumi (Baltarusija), Vimerbiu (Švedija), Veru (Estija), Alūksne, Duobele (Latvija), Ungenio
(Moldova).
Pasiekimo rodiklis
Surengti mėgėjų meno kolektyvų koncertai.
02 Tikslas. Užtikrinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimą, modernizavimą ir
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plėtrą.
01 uždavinys. Modernizuoti Joniškio rajono sporto bazės infrastruktūrą.
Joniškio „Aušros“ gimnazijos stadiono rekonstrukcija. Priemonei įgyvendinti bus ieškoma
galimybių gauti lėšų iš paramos fondų.
Pasiekimo rodiklis
Atlikta rekonstrukcija.
02 uždavinys. Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą.
Joniškio sporto centro veikla.
Sporto renginių organizavimas.
Ši priemonė skirta pajėgiausiems rajono sportininkams ir komandoms, kurios deramai atstovautų
Joniškio rajonui Lietuvos sporto žaidynėse, čempionatuose, nustatyti.
o Pasiekimo rodiklis
o Surengti sporto renginiai.
o
o Sporto inventoriaus įsigijimas.
o Siekiant sportiniais renginiais pritraukti gausesnį dalyvių skaičių į varžybas ir kokybiškai vykdyti
sporto programą, reikia sportinio inventoriaus (priemonių varžyboms organizuoti).
o Pasiekimo rodiklis
o Įsigyta inventoriaus.
o
Visuomeninių sporto klubų rėmimas.
Šia priemone bus plėtojama sporto klubų veikla, didinamas sportuojančių žmonių skaičius, remiamos
komandos, atstovaujančios Joniškio rajonui įvairaus lygio varžybose. Numatoma remti visuomeninius
sporto klubus pagal pateiktas paraiškas.
Pasiekimo rodiklis
Paremti sporto klubai.
Sporto klubo „Siekis“ rėmimas
Šia priemone bus plėtojama klubo veikla, reprezentuojamas Joniškio rajonas. Remiamas krepšinio
komandos dalyvavimas varžybose: maistpinigiai komandos žaidėjams ir treneriui, startinis mokestis,
transporto išlaidos išvykoms į varžybas, apranga ir kitos išlaidos.
Pasiekimo rodiklis
Paremta klubo veikla.
Bendrojo lavinimo mokinių sporto žaidynių vykdymas
Šia priemone bus stiprinama mokinių sveikata, ugdoma sveika gyvensena ir pilietiškumas, mokoma
savikontrolės įgūdžių, skatinama suvokti kūno kultūros visapusišką naudą. Diferencijuojamos
varžybos pagal mokinių amžių, tobulinamas varžybų vykdymas, dalijamasi pedagoginio darbo
metodine patirtimi. Priemonė taip pat prisidės prie Joniškio rajono reprezentavimo Lietuvos mokinių
olimpiniame festivalyje, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatuose. Renginiams organizuoti
reikės transporto, dovanų, prizų, maistpinigių.
Pasiekimo rodiklis
Surengta sporto žaidynių.
Rajono sportininkų pasiekimai varžybose.
03 Tikslas. Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą, iniciatyvumą ir verslumą.

01 uždavinys. Didinti jaunimo iniciatyvumą ir dalyvavimą rajono gyvenime.
Jaunimo lyderių ir savanorių ugdymas. Svarbios priežastys, lėmusios jaunimo organizacijų
aktyvumo sumažėjimą, – lyderių mokymų trūkumas ir aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime
įgūdžių stoka. Jaunimo lyderių ugdymo priemonė prisidėtų prie įvairių jaunimo organizacijų lyderių ir
narių kompetencijos ugdymo ir profesinio tobulinimo taip paskatindama jaunimo pilietiškumą,
iniciatyvumą, verslumą.
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Pasiekimo rodiklis.
Išugdyta 10 jaunimo lyderių.
Jaunimo iniciatyvų rėmimas.
Sukurta programa:
 skatintų jaunimo saviraišką, įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
 stiprintų socialinius įgūdžius, skatintų savanorišką veiklą ir įvairias jaunimo iniciatyvas;
 skatintų jaunimo organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais juridiniais ar
fiziniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus
konkrečiose vietos bendruomenėse.
Programa prisidėtų prie jaunimo iniciatyvumo ir jų užimtumo skatinimo.
Pasiekimo rodiklis.
Finansuoti 5 projektai.
Joniškio rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių veiklos rėmimas.
Be Joniškio rajono jaunimo sąjungos ,,Apskritasis stalas“ ir kitų jaunimo organizacijų pastaraisiais
metais Joniškio mieste ir rajone pradėjo veikti neformalios jaunimo grupės, nepriklausančios Joniškio
rajono jaunimo sąjungai „Apskritasis stalas“. Jos aktyviai įsijungia į jaunimo politikos formavimą ir
įgyvendinimą. Joniškio rajono jaunimo sąjungos ,,Apskritasis stalas“, kitų jaunimo organizacijų ir
neformalių grupių veikla:
 skatina Joniškio rajono jaunimo iniciatyvas;
 skatina ir koordinuoja Joniškio rajono jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, keitimąsi
informacija;
 skatina Joniškio rajono bendruomenei, valstybei naudingą ir konstruktyvią veiklą;
 stiprina Joniškio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų dvasinį ir materialinį potencialą;
 sprendžia problemas, susijusias su Joniškio rajono jaunimu ir jaunimo organizacijomis;
 inicijuoja ir plėtoja bendradarbiavimą su Joniškio rajono, kitų rajonų ir užsienio valstybių
organizacijomis, atstovaujančiomis jaunimo interesams.
Joniškio rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių veiklos rėmimas skatina Joniškio rajono
jaunimo iniciatyvumą, pilietiškumą, buria jaunimą bendrai, kryptingai veiklai.
Pasiekimo rodiklis.
Surengti 5 renginiai.
04 Tikslas. Plėtoti tinklinį įvairių organizacijų ir gyventojų bendradarbiavimą, sprendžiant
svarbius Joniškio rajono raidos klausimus.
02 uždavinys. Aktyvinti ir skatinti visuomeninių organizacijų veiklą.
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) rajono savivaldybių, atgaivins ir sustiprins tarptautinį, tarpinstitucinį
bendradarbiavimą. Bus plėtojama tarptautinė projektinė veikla, pritraukiamos ES fondų lėšos į
rajoną. Taip pat gerosios patirties sklaida tarp valstybių, bus sudarytos sąlygos piliečiams aktyviai
dalyvauti dialoge, susijusiame su ES plėtra.
Pasiekimo rodiklis.
Programoje dalyvavusių svečių skaičius.
Projekto „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ (toliau – chartija) įgyvendinimas.
Chartijos tikslas - Europos integracija.
Projektui „Europos kaimiškųjų bendruomenių chartija“ įgyvendinti reikia lėšų kasmetiniam chartijos
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mokesčiui mokėti ir Žagarėje vyksiančios baigiamosios konferencijos išlaidoms padengti.
Pasiekimo rodiklis.
Projekte dalyvavusių asmenų skaičius.
Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas.
Ši priemonė sudarys sąlygas Joniškio rajono nevyriausybinėms organizacijoms gerinti veiklos
kokybę ir efektyvumą, tobulinti ir kelti kvalifikaciją organizacijų veiklai svarbiomis temomis. Taip
pat bus remiamas
NVO bendradarbiavimas, filantropijos plėtra, gyventojų aktyvus dalyvavimas visuomeniniame
gyvenime ir atstovavimas tam tikrų bendruomenės grupių interesams. Remti ir skatinti mokymus,
seminarus, tobulinimosi sesijas NVO veiklai svarbiais klausimais rajone ir kituose miestuose.
Nuolatinis kryptingas tobulėjimas, kvalifikacijos kėlimas suteiktų visuomenei galimybę plėsti akiratį,
aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.
Pasiekimo rodiklis.
Finansuoti 5 projektai.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas, LR jaunimo politikos
pagrindų įstatymas, LR asociacijų įstatymas.
Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės privatizavimo fondo lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Europos
Sąjungos paramos lėšos.
Joniškio rajono plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
Uždavinys 1.1. Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą
1.1.1 Joniškio kultūros centro modernizavimas; 1.1.4. Žagarės kultūros centro modernizavimas; 1.1.7.
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos modernizavimas; 1.3 Kultūros iniciatyvų skatinimas. 3.2.3.
Jaunimo iniciatyvos.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos
etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR
asociacijų įstatymas.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinti kultūros įstaigų, sporto centro veiklos nuostatai,
2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T-180 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos meno ir
kultūros kūrėjams nuostatų patvirtinimo“.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A268 „Dėl Geriausio Joniškio rajono savivaldybės kultūros darbuotojo premijavimo nuostatų
patvirtinimo“, 2006 m. kovo 3 d. įsakymas A-146 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės konkurso
„Geriausias metų renginių organizatorius“ nuostatų patvirtinimo“.

