PROGRAMOS „GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS“ APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytoja,
kodas
Vykdytoja, kodas
Programos pavadinimas
Programos parengimo
argumentai

2014
Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas
Kodas
12
Programa parengta siekiant padidinti Joniškio rajono viešųjų
erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir modernizuoti rajono inžinerinės ir
rekreacinės infrastruktūros objektus, vykdyti valstybės ir
savivaldybės politiką aprūpinti rajono gyventojus socialiniu būstu,
užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą,
aktyviai dalyvauti ir skatinti rajono gyventojus dalyvauti
daugiabučių namų renovavimo programoje, kurti sveiką ir darnią
aplinką, gerinti melioracijos statinių, kelių infrastruktūros ir energetikos
būklę.

Ilgalaikis prioritetas

Subalansuota infrastruktūros plėtra

Kodas

Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę,
Šia programa
Kodas
modernizuoti
transporto
infrastruktūrą,
atnaujinti
įgyvendinamas įstaigos /
padalinio strateginis tikslas ir plėtoti inžinerines sistemas
Programos tikslas Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas
Kodas
1 tikslo „Užtikrinti gyvenamosios aplinkos ir viešųjų erdvių priežiūrą ir plėtrą“
įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 7 uždaviniai.
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01. Uždavinys. Tvarkyti Joniškio rajono viešąsias erdves
Pagrindinės priemonės:
1. Lėšos naudojamos visuomeninių patalpų remontui.
2. Lėšos naudojamos visuomeninės paskirties patalpų pirkimui.
Pasiekimo rodikliai:
1. Linkaičių bibliotekos, medicinos punkto ir kaimo bendruomenės pastato šildymo sistemos
tvarkymas
2. Patalpų Pošupių kaime pirkimas (Pošupių kaimo bendruomenei)
02. Uždavinys. Atlikti savivaldybės turto inventorizaciją.
Pagrindinės priemonės:
Lėšos naudojamos valstybės turtui, valdomam patikėjimo teise, ir Joniškio rajono savivaldybės
nuosavybės teise priklausančiam turtui vertinti, inventorizuoti ir teisiškai registruoti.
Pasiekimo rodiklis:
Pagal poreikį atliekamas turto vertinimas, inventorizacija ir teisinė registracija.
03. Uždavinys. Vykdyti daugiabučių namų modernizavimą.
Pagrindinės priemonės:
1. Daugiabučių namų savininkų rėmimo programa. Bus teikiama finansinė parama steigiant
bendrijas, rengiant dokumentaciją modernizavimo programai įgyvendinti.
2. Daugiabučių namų modernizavimas (regioninė dimensija 2011–2013 m.).
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų energinio naudingumo sertifikatų ir modernizavimo
(atnaujinimo) investicijų planų rengimas
Pasiekimo rodikliai:
1. Paremta bendrijų, 4 vnt.
2. Renovuota daugiabučių namų, 13 vnt.
3. Parengta investicinių planų, 22 vnt.
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04. Uždavinys. Vykdyti veikiančių kapinių plėtrą.
Pagrindinės priemonės:
1. Pošupių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai.
2. Rudiškių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai.
3. Gasčiūnų kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai.
4. Skaistgirio miestelio kapinių praplėtimo darbai.
5. Joniškio miesto naujųjų kapinių nusausinimo darbai.
6. Joniškio miesto liuteronų kapinių tvoros įrengimo darbai.
7. Ivoškių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai.
8. Kriukų miestelio kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai.
9. Jurdaičių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimas ir darbai.
Pasiekimo rodikliai:
1. Pošupių kaimo kapinių praplėtimo techninis projektas bus parengtas 2015 m. Kapinių
praplėtimo (0,2 ha) darbai atlikti 2016 m.
2. Rudiškių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimo ir kapinių praplėtimo (0,5 ha)
darbai bus atlikti 2014 m.
3. Gasčiūnų kaimo kapinių praplėtimo techninis projektas bus parengtas 2014 m. Kapinių
praplėtimo (0,4 ha) darbai atlikti 2015 m.
4. Skaistgirio miestelio kapinių praplėtimo techninis projektas rengiamas 2014 m., darbai (0,4 ha)
bus atlikti 2015 m.
5. Joniškio miesto naujųjų kapinių nusausinimo darbai (melioruotas plotas 4,8 ha) bus atliekami
2015 m.
6. Joniškio miesto liuteronų kapinių tvoros įrengimo darbai (250 metrų) bus atliekami 2015 m.
7. Ivoškių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimo ir kapinių praplėtimo (0,4 ha)
darbai bus atlikti 2015 m.
8. Kriukų miestelio kapinių praplėtimo techninio projekto parengimo ir kapinių praplėtimo (0,4
ha) darbai bus atlikti 2015 m.
9. Jurdaičių kaimo kapinių praplėtimo techninio projekto parengimo ir kapinių praplėtimo (0,4 ha)
darbai bus atlikti 2015 m.
05. Uždavinys. Vykdyti socialinio būsto plėtrą.
Pagrindinės priemonės:
1. Daugiabučio gyvenamojo namo Joniškio m., Pakluonių g. (soc. būstas), projekto parengimas.
2. Kepalių mokyklos antrojo aukšto pritaikymas socialiniam būstui.
3. Negyvenamųjų patalpų Kriukų ambulatorijos pastato antrame aukšte pritaikymas butams
įrengti.
4. Socialinio būsto įsigijimas Joniškio mieste.
Pasiekimo rodikliai:
1. Parengtas projektas (2015 m.).
2. Įrengti socialiniai būstai (2015 m.).
3. Įrengti socialiniai būstai (2015 m.).
4. Įsigyti ir įrengti 4 socialiniai būstai (2014 m.).
06. Uždavinys. Modernizuoti viešųjų erdvių infrastruktūrą.
Pagrindinės priemonės:
1. Joniškio miesto centrinės dalies aikščių rekonstrukcija.
2. Joniškio miesto centrinės dalies aikščių rekonstrukcija. II etapas.
3. Žagarės miesto aikštės rekonstrukcija.
4. Žagarės miesto aikštės prieinamumo didinimas.
5. Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Gasčiūnų kaime.
6. Gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros atnaujinimas Joniškio mieste.
7. Viešosios paskirties statinių tvarkybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimas.
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Pasiekimo rodikliai:
1. Rekonstruota Joniškio miesto centrinė aikštė su prieigomis (2015 m.). Įrengiamos naujos
dangos, mažoji architektūra, tvarkomi ir / ar įrengiami lauko inžineriniai tinklai, įrengiamas
apšvietimas, tvarkomi žalieji plotai (medžiai, vejos, gėlynai).
2. II etape rekonstruojama Joniškio miesto centrinės aikštės dalis (Miesto a. vakarinė pusė).
Įrengiamos naujos dangos, mažoji architektūra, įrengiamas apšvietimas, tvarkomi žalieji plotai
(medžiai, vejos, gėlynai). Planuojama darbų pabaiga – 2016 m.
3. Rekonstruota Žagarės miesto aikštė (2014 m.). Įrengiamos dangos, apšvietimo sistema,
tvarkomi žalieji plotai, kt. darbai.
4. Rekonstruotos Žagarės miesto aikštės prieigos (įrengiamos dangos: pėsčiųjų takuose, teritorijoje
prie kultūros centro, privažiavimuose, įrengiama vaikų žaidimo aikštelė, lauko tualetai).
Atliekama Žagarės kultūros centro vidaus patalpų rekonstrukcija. Planuojama darbų pabaiga
2014 m.
5. Atliekami sporto infrastruktūros atnaujinimo, įrengimo darbai. Planuojama įrengti / atnaujinti:
krepšinio aikštelę su tribūnomis (naudojama ir renginių metu), paplūdimio tinklinio aikštelę,
universalią žaidimų aikštelę, stadiono bėgimo taką, apšvietimą, mažąją architektūrą, poilsinį
taką. Planuojama darbų pabaiga – 2016 m.
6. Atliekami kompleksiniai daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros atnaujinimo darbai.
Planuojama darbų pabaiga – 2015-2016 m.
7. Pagal poreikį rengiama viešosios paskirties statinių tvarkybai reikalingą techninė
dokumentacija.
07 uždavinys. Rengti Joniškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus.
Pagrindinės priemonės:
1. Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, ir kadastrinių
planų rengimas.
2. Žagarės miesto bendrojo plano rengimas.
3. Joniškio ir Žagarės miestų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo specialiojo plano
rengimas.
4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Ivoškių kapinėms praplėsti plano rengimas.
5. Žemės sklypų prie esamų daugiabučių namų Joniškio mieste suformavimo detaliųjų planų
rengimas.
6. Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų ir kt. gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo
specialiojo plano rengimas.
7. Detaliųjų planų rengimas.
8. Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimo dokumentų
rengimas.
9. Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų rengimas.
10. Joniškio miesto teritorijos tarp Žiemgalių ir Viestarto detaliojo plano rengimas.
11. Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimas.
12. Detaliųjų planų rengimas Joniškio rajone ir mieste.
Pasiekimo rodikliai:
1. Parengta planų: 2014 m. – 10 vnt., 2015 m. – 15 vnt., 2016 m. – 15 vnt.
2. Parengtas bendrasis planas (2014 m.).
3. Parengti 2 specialieji planai (2014 m.).
4. Parengtas planas (2015 m.).
5. Parengti 8 detalieji planai (2014 m.)
6. Parengtas specialusis planas (2014 m.).
7. Parengti detalieji planai (2013 m.).
8. Parengtas 1 specialusis ir 1 detalusis planas (2014 m.).
9. Parengti 2 specialieji planai (2014 m.).
10. Parengtas detalusis planas (2014 m.).
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11. Parengtas specialusis planas (2014 m.).
12. Parengti 5 detalieji planai (2015 m.).
2 tikslo „Kurti sveiką ir darnią aplinką Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje“
įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 5 uždaviniai.
01. Uždavinys. Modernizuoti ir praplėsti vandens tiekimo, vandenvalos ir nuotekų sistemas
Pagrindinės priemonės:
1. Kepalių kaimo ir Joniškio vandentiekio ir nuotekų tinklų aglomeracija, techninio projekto
parengimas, projekto vykdymo priežiūra, ekspertizė ir statybos darbai.
Pagal parengta Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą
Kepalių gyvenvietė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis bus aprūpinama iš
Joniškio. Kepalių gyvenvietėje esantys valymo įrenginiai bus nenaudojami. Visos nuotekos bus
nukreipiamos į renovuotus Joniškio nuotekų valymo įrenginius. Lygiagrečiai nuotekų trasai bus
nutiesta ir vandentiekio trasa. Taip ne tik Kepalių gyvenvietės gyventojai galės naudotis vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, bet ir Beržininkų kaimo gyventojai.
2. Paviršinis lietaus nuotekų įrengimas Joniškio mieste.
3. Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, II etapas, Žiurių k. ir
Žagarės aglomeracija, „Žvelgaičių k. ir Žagarės aglomeracija.
4. Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas, vandentiekio trasos nutiesimas.
5. Žagarės miesto vandenvietės plėtra ir vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija.
6. Vandentvarkos objektų išpirkimas.
7. Techninio projekto „Mikolaičiūnų ir Kalnelio aglomeracija su Joniškio miestu“ parengimas,
projekto vykdymo priežiūros paslaugos, ekspertizė ir rangos darbai.
8. Vandentiekio ir nuotekų trasos įrengimas Joniškio m., Geležinkelio g.
9. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse.
10. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio mieste. IV etapas.
Pasiekimo rodikliai:
1. Numatyta vandentiekio tinklus iš Joniškio miesto nutiesti į Kepalių gyvenvietę. Taip ir
Beržininkų gyvenvietė būtų aprūpinama geriamuoju vandeniu, o buitinių nuotekų tinklai būtų
nutiesti iš Kepalių ir Beržininkų kaimų į Joniškio miesto nuotekų valymo įrenginius.
2014 m. bus parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. Prasidėjus rangos darbams bus
vykdomos projekto priežiūros paslaugos. 2015 m. bus nutiesta tinklų – 5 km., 2016 m. – 6 km.
2. Nutiesta lietaus nuotekų tinklų 150 m (2015 m.).
3. Parengtame techniniame projekte, suprojektuota apie 15 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Techniniame projekte numatyta nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Žagarės miesto dalyje,
kuri nepateko į I etapą ir prijungti Žiurių ir Žvelgaičių kaimus prie Žagarės miesto vandentiekio ir
nuotekų tinklų. Taip būtų suteikta galimybė didesnei gyventojų daliai naudotis centralizuotomis
infrastruktūros paslaugomis. 2016 m. bus nutiesta 7 km magistralinių tinklų, vykdomos projekto
priežiūros paslaugos.
4. I etapo darbai baigti 2013 m. 2014 metais bus vykdomi II etapo darbai.
5. Žagarėje numatoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Esamas vandens gerinimo įrenginių
našumas neatitinka keliamų reikalavimų. 2014 m. planuojama atlikti techninio projekto korektūrą
ir ekspertizę. Vandenvietės statyba planuojama 2015 – 2016 m.
6. Planuojama išpirkti vandentiekio ir nuotekų trasas. 2015 m. – 0,3 km.; 2016 m. – 0,5 km.
7. Numatyti vandentiekio tinklus iš Joniškio miesto nutiesti į Kalnelio gyvenvietę. Mikolaičiūnų
gyvenvietė būtų aprūpinama geriamuoju vandeniu, o buitinių nuotekų tinklai būtų nutiesti iš
Kalnelio ir Mikolaičiūnų kaimų į Joniškio miesto nuotekų valymo įrenginius.
2014 m. bus parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė. Prasidėjus rangos darbams bus
vykdomos projekto priežiūros paslaugos. 2015 m. bus nutiesta tinklų – 4 km, 2016 m. – 4,5 km.
Viso vykdant projektą numatyta nutiesti tinklų – 12 km.
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8. Planuojama nutiesti 0,2 km magistralinių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (2015 m.)
9. 2014 m. bus parengtas Mindaugių gyvenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemos
techninis projektas ir įrengta sistema.
10. 2014 m. bus parengtas techninis projektas, apimantis 16 gatvių, 2015 m. nutiesta 5 km tinklų.
02. Uždavinys. Gerinti atliekų surinkimo kokybę
Pagrindinė priemonė.
Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo ir didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių
įrengimas, techninė priežiūra, administravimo ir viešinimo paslaugos
03. Uždavinys. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Pagrindinės priemonės:
1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros įgyvendinimo darbai pradėti 2010 m. Projekto metu
planuojama nutiesti apie 6166 m vandentiekio tinklų ir apie 6223 m nuotekų tinklų, pastatyti
naujas buitinių nuotekų siurblines.
2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.
Pasiekimo rodikliai:
1. 2014 m. vykdomi tęstiniai naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (12,389 km), naujų siurblinių
statybos darbai. Žagarės mieste planuojama prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų prijungti apie 1800 naujų vartotojų. Užtikrinta Žagariškių kaimo ir Žagarės miesto tinklų
aglomeracija.
2. Padengti palūkanas, kurios skaičiuojamos UAB „Joniškio vandenys“.
04 Uždavinys. Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Pagrindinė priemonė.
Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.
Pasiekimo rodiklis:
Joniškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, kasmet tvirtina Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiąją programą. 2014 m. bus įvykdyta programa.
05 Uždavinys. Palaikyti švarą ir tvarką Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, atliekant
būtiniausias komunalines paslaugas
Pagrindinės priemonės:
1. Švaros ir tvarkos palaikymas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų gerovės poreikių
tenkinimas.
2. Komunalinių atliekų tvarkymas.
Pasiekimo rodikliai:
1. Užtikrinama veikla (atliekami beglobių gyvūnų (apie 160) gaudymo, karantinavimo, eutanazijos
ir utilizavimo darbai). Lėšos taip pat naudojamos konteineriams šunų ekskrementams ir kt. įrangai
pirkti, įrengti, remontuoti ir priežiūrėti. Planuojama nupirkti: konteineriai šunų ekskrementams –
2 vnt., informacinis ženklas – 1 vnt. Planuojama įrengti šunų vedžiojimo aikštelę, 1 vnt.
2. Lėšos naudojamos komunalinėms atliekoms surinkti iš jų turėtojų, rūšiuoti, parengti
perdirbimui, išrūšiuotoms atliekoms perduoti jų tvarkytojams ir komunalinėms atliekoms
transportuoti į jų šalinimo vietas. 2014 m. planuojamas sutvarkyti komunalinių atliekų kiekis –
10000 tonų.
3 tikslo „Vykdyti vandentvarkos inžinerinių statinių priežiūrą ir plėtrą“ įgyvendinimo
aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai.
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01 Uždavinys. Rekonstruoti melioracijos statinius
Pagrindinės priemonės:
1. Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Joniškio rajono kaimo vietovėse.
2. Joniškio rajono Skaistgirio sen. Endriškių tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcija ir
remontas.
Pasiekimo rodikliai:
1. Įgyvendinant projektą planuojami atlikti 3 gyvenviečių (Žvelgaičių k., Beržininkų k. ir Jauniūnų
k.) drenažo sistemų įrengimo ir atnaujinimo darbai.
2. 2015 m. planuojama atlikti tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcijos darbus.
02. Uždavinys. Vykdyti melioracijos statinių priežiūrą.
Pagrindinės priemonės:
1. Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir miestuose nuleidimo darbai.
2. Joniškio rajono tvenkinių hidrotechninių statinių, drenažo rinktuvų, griovių, juose esančių
statinių remontas, priežiūra ir kitos paslaugos.
Pasiekimo rodikliai:
1. Planuojami atlikti susikaupusio paviršinio vandens nuleidimo darbai 6 gyvenvietėse.
2. 2014 m. planuojami atlikti darbai: tvenkinių remontas (15 vnt.), griovių remontas ir priežiūra
(35,25 km), tiltų remontas (3 vnt.).
4 tikslo „Vykdyti kelių ir apšvietimo sistemos infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą“
įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 3 uždaviniai.
01 Uždavinys. Modernizuoti ir plėsti kelių infrastruktūrą.
Pagrindinės priemonės:
1. Joniškio rajono Satkūnų gyvenvietės Sidabros gatvės rekonstrukcija.
2. Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas.
Pasiekimo rodikliai:
1. Darbai atlikti 2013 m. Rekonstruota 0,6 km gatvės.
2. 2014 m. planuojama pagerinti Joniškio miesto ir seniūnijų kelių, gatvių šaligatvių būklę, įdiegti
eismo saugumą gerinančias priemones. Planuojama rekonstruoti 2,8 km gatvių, kelių, šaligatvių.
02 Uždavinys. Rekonstruoti ir plėsti apšvietimo tinklą.
Pagrindinės priemonės:
1. Joniškio miesto gatvių ir daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apšvietimo sistemos
rekonstrukcija ir praplėtimas.
2. Joniškio rajono gyvenviečių apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas.
3. Joniškio ligoninės transformatorinės rekonstrukcija.
4. Savivaldybės pastato Joniškyje, Vilniaus g. 47C, elektros prijungimo prie AB LESTO
skirstomųjų tinklų projekto parengimas.
Pasiekimo rodikliai:
1. 2015 m. bus parengtas techninis projektas ir rekonstruoti Joniškio miesto apšvietimo tinklai (po
2 km) Vilniaus ir Livonijos gatvėse.
2. Įrengti gatvių apšvietimo tinklai: 2015 m. penkiose, 2016 m. šešiose Joniškio rajono
gyvenvietėse.
3. Rekonstruota Joniškio ligoninės transformatorinė: 2015 m. parengtas projektas, 2016 m. atlikta
rekonstrukcija.
03 Uždavinys. Gerinti šilumos ūkio infrastruktūrą
Pagrindinės priemonės:
1. Joniškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano
parengimas.
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2. Jurdaičių kaimo daugiabučių namų šilumos punktų rekonstrukcija.
Pasiekimo rodiklis
1. Parengtas planas (2015 m.).
2. Rekonstruoti 6 šilumos punktai (2015 m.).
________________

