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02 PROGRAMOS „KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“
APRAŠYMAS
Programos pavadinimas

Kultūros ir sporto plėtra

Biudžetiniai metai
Programos parengimo
argumentai

2018

Ilgalaikis prioritetas (pagal
Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą)

Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė

Kodas

02

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, 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.

Šia programa įgyvendinamas Sudaryti sąlygas turiningam laisvalaikiui
strateginis tikslas

Kodas

I

Kodas

1.4
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Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas

Vykdytojas (-ai), kodas

Savivaldybės administracija, kodas 288712070
J. 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 A. Raudonikio meno mokykla 190566860
Savivaldybės administracija, kodas 288712070
J. 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 A. Raudonikio meno mokykla 190566860

Skatinti meno plėtrą ir bendruomenės kultūrinį
Kodas
aktyvumą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 3 uždaviniai:
Programos tikslas

01

01 Uždavinys. Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą.
Joniškio kultūros centro modernizavimas.
Rekonstravus pastato vidaus patalpas, bus pagerinta pastato būklė, sumažintos sąnaudos
komunalinėms išlaidoms, pagerintos sąlygos darbuotojams ir kultūrinei veiklai. Siekiant
paspartinti pastato vidaus patalpų modernizavimą, planuojama įgyvendinti iš dalies ES lėšomis
finansuojamą projektą „Joniškio kultūros centro modernizavimas“. 2018 m. bus tęsiami Joniškio
kultūros centro salės modernizavimo darbai. Modernizavus pagrindinę žiūrovų salę, pagerės
Joniškio kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybė ir padidės jų įvairovė, bus siekiama
išlaikyti esamus bei siekiama pritraukti papildomus lankytojų srautus.
02 uždavinys. Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą.
Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas (Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka, Joniškio kultūros centras, Žagarės kultūros centras, Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus).
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.
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 meno sklaidą.
03 uždavinys. Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir kultūros renginių įvairovei.
Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida.
Valstybinei skaitymo skatinimo programai įgyvendinti viešoji biblioteka ir jos filialai organizuos
popietes, susitikimus su rašytojais, profesionalaus meno kūrėjais, vyks knygų pristatymai,
viktorinos ir kitos veiklos.
Skaitymo skatinimo programa padeda skatinti 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,
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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.
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.
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 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.
Etninės kultūros plėtros Joniškio rajone programa siekiama aktyvinti etninės kultūros plėtrą
rajone. Suteikiama galimybė rajono gyventojams artimiau pažinti ir puoselėti krašto tradicijas,
papročius, diegti etninę kultūrą į dabartinį kultūros vyksmą.
Lėšos skiriamos etninės kultūros plėtrai – edukacijoms, iniciatyvoms, turinčioms išliekamą vertę,
liaudies kolektyvų rūbams ar muzikos instrumentams įsigyti, organizuoti išvykas, skatinančias
pažinti etninę kultūrą ar reprezentuoti per kultūrinę prizmę savo rajoną Lietuvoje, užsienyje.
Savivaldybės premijų finansavimas (M. Slančiausko, A. Varno, J. Avyžiaus).
Premijų tikslai – pagerbti įžymaus kraštiečio tautosakininko, kraštotyrininko Mato Slančiausko
atminimą, atkreipti visuomenės dėmesį į Joniškio krašto etninės kultūros paveldo išsaugojimą ir
gyvosios tradicijos tęstinumą. Premijos dydis – 8 bazinės socialinės išmokos. Premija teikiama
kas dveji metai (2015, 2017 m.). Jos įteikimą organizuoja Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
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 – 1000 eurų.
Siekdami užtikrinti kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus atminimo tęstinumą, J. Avyžiaus viešosios
bibliotekos darbuotojai organizuoja respublikinės J. Avyžiaus literatūros premijos, kuri
prasmingai įamžina žymaus rašytojo atminimą, įteikimą. Premijos dydis – 3000 eurų. Premija
teikiama kas penkeri metai.
Rajono mėgėjų meno kolektyvų skatinimas.
Rajone yra meno mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų, kurie laimi prizines vietas respublikoje ir
regione. Siekiant mėgėjų meno kolektyvus ir atlikėjus motyvuoti sėkmingai tolimesnei veiklai,
numatomos biudžeto lėšos kolektyvams, atlikėjams skatinti. Lėšos skiriamos savivaldybės
tarybos sprendimu, atsižvelgiant į Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos
rekomendacijas.
Lietuvos 100-čio įamžinimas.
Siekiant įamžinti Lietuvos 100-metį, Joniškio krašto žmonės ir organizacijos bus kviečiamos
teikti svarbios Lietuvos datos įamžinimo idėjas. Joniškio rajono kultūros ir meno taryba įvertins
pateiktas idėjas, kurių viena geriausia bus įgyvendinta.
Programos tikslas

Užtikrinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūros
atnaujinimą, modernizavimą ir jos plėtrą

Kodas

02
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Įgyvendinant šį tikslą vykdomas 1 uždavinys:
02 uždavinys. Skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą.
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. pan.
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.
Priemonė taip pat prisidės prie Joniškio rajono reprezentavimo Lietuvos mokinių olimpiniame
festivalyje, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatuose. Renginiams organizuoti reikės
transporto, dovanų, prizų, maistpinigių.
sąlygos joniškiečių sportinei veiklai plėtoti.
Sporto klubo „Krepšinio legendos“ komunalinėms paslaugoms apmokėti.
Pagal pateiktus dokumentus apmokamos sporto klubo ,,Krepšinio legendos“patalpų komunalinės
paslaugos.
Sportininkų ir trenerių paskatinimas.
Šia priemone siekiama skatinti geriausius rajono sportininkus ir jų trenerius, pasiekusius aukštų
rezultatų Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse.
Sporto aikštynų įrengimas.
Planuojama gauti paramą iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Gavus finansavimą, bus įrengta universali, dirbtinės dangos aikštelė prie Skaistgirio
gimnazijos. Joniškio poilsio zonoje aplink paplūdimio tinklinio aikšteles bus įrengiama apsauginė
tvora.
Joniškio „Aušros“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas.
Pradėti „Aušros“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai, pritaikant jį mokyklos ir visos
miesto bendruomenės poreikiams. Planuojama iš dalies pasinaudoti LR Švietimo ir mokslo
ministerijos rengiamos programos „Mokyklų stadionų modernizavimas“ lėšomis.
Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą,
Kodas
Programos tikslas
03
iniciatyvumą ir verslumą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:
01 Uždavinys. Didinti jaunimo iniciatyvumą ir dalyvavimą rajono gyvenime.
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 darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, elektros energijai, ryšių
paslaugoms, transporto paslaugoms, spaudiniams, kitoms prekėms, komandiruotėms,
vandentiekiui ir kanalizacijai, kvalifikacijai kelti, kitoms paslaugoms.
Jaunimo veiklos organizavimas.
Ši priemonė skirta jaunimo iniciatyvoms, jų projektams remti ir skatinti įsitraukti jaunus žmones į
visuomeninį Joniškio rajono gyvenimą.
Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas Atviro jaunimo centre (Lat-Lit
projektas).
Įgyvendinus projektą bus pagerintos Atviro jaunimo centro patalpos, įsigytas inventorius.
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Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta, atnaujinta Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos
Atviro jaunimo centro materialinė bazė, didinamas socialinių paslaugų prieinamumas ir
efektyvumas.
02 Uždavinys. Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą.
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.
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, gyventojų aktyvus dalyvavimas
visuomeniniame gyvenime ir atstovavimas tam tikrų bendruomenės grupių interesams.
Planuojama 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.
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.
Kriterijaus reikšmė, metai
Kriterijaus
Savivaldybės administracijos
pavadinimas,
padalinys, atsakingas už
2017
2018 m.
2019
2020
mato vnt.
rodiklio reikšmių pateikimą
metai
metai
metai
metai
Kultūros
Švietimo, kultūros ir sporto
9 500
9 000
9 000
9 000
įstaigų
skyrius
renginiuose
apsilankiusių
žmonių
skaičius
Organizuotai
Švietimo, kultūros ir sporto
8
8
9
9
sportuojančių skyrius
gyventojų
dalis
(procentais)
Jaunų žmonių, Švietimo, kultūros ir sporto
0,9
1,0
1,0
1,0
dalyvaujančių skyrius
iš
savivaldybės
biudžeto
finansuojamų
projektų
veiklose,
skaičius
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(procentais)
Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos
Joniškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa
I. prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė
1.4. tikslas. Sudaryti sąlygas turiningam laisvalaikiui
Uždavinys 1.1. Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę ir užtikrinti jų modernizavimą
1.4.1. uždavinys. Gerinti kultūros įstaigų paslaugų kokybę, valdymą ir gerinti jų materialinę bazę.
1.4.2. Sudaryti palankias sąlygas kūno kultūros ir sporto propagavimui rajone, gerinti sporto
materialinę bazę ir infrastruktūrą.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
LR vietos savivaldos įstatymas, LR kultūros centrų įstatymas, LR muziejų įstatymas, LR
bibliotekų įstatymas, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, LR jaunimo
politikos pagrindų įstatymas, LR asociacijų įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas,
Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu, LR kūno kultūros ir sporto
įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,
Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinti kultūros, švietimo įstaigų, sporto centro veiklos
nuostatai, kiti teisės aktai.
________________________________

