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SAVIVALDA
● Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos darbe vadovausimės viešumo ir pagarbos
vieni kitiems principu: ir toliau tarybos sprendimų projektus, komitetų ir tarybos posėdžių protokolus
skelbsime savivaldybės interneto svetainėje, tarybos posėdžius tiesiogiai transliuosime internetu,
viešai skelbsime tarybos narių balsavimų rezultatus, savivaldybės interneto svetainėje skelbsime
informaciją apie savivaldybės institucijų, įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, viešuosius
pirkimus (tiek savivaldybės administracijos, tiek kitų savivaldybės įstaigų ir bendrovių), viešojoje
erdvėje skleisime tik konkrečiais faktais paremtą informaciją.
● Mažinsime spausdintų savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų. Skatinsime elektroninį
savivaldybės teisės aktų, kitų dokumentų laikymą, naudojimą. Sudarysime sąlygas asmenims
prašymus rūpimais klausimais savivaldybės institucijoms pateikti ir atsakymus gauti internetu.
● Kiekvienais metais skirsime lėšų kaimo bendruomenių veiklos skatinimui, bendrų projektų su
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupe (VVG) įgyvendinimui, remsime kitų
nevyriausybinių organizacijų veiklą. Dalyvausime ir priimsime reikiamus sprendimus, skirsime lėšų,
kad būtų įkurta Joniškio miesto VVG.
● Neleisime švaistyti savivaldybės biudžeto lėšas ne pirmo būtinumo išlaidoms.

PRIORITETINĖS SRITYS
GYVENTOJŲ SAUGUMAS
● Rekonstruosime gatvių apšvietimo sistemas tiek mieste, tiek kaime, ypatingą dėmesį skirdami
pėsčiųjų perėjoms.
● Įrengsime Vilniaus gatvės apšvietimą nuo VĮ Šiaulių regiono kelių Joniškio kelių tarnybos iki
Joniškio autobusų stoties.
● Įrengsime vaizdo stebėjimo kameras Žagarėje ir bent keturias papildomas Joniškio mieste.
GYVENTOJŲ SVEIKATINGUMAS
● Išsaugosime visas Joniškio ligoninės bei Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamas
paslaugas.
● Ieškosime galimybių įrengti aktyvaus poilsio parką prie Joniškio miesto Statybininkų gatvės,
atnaujinsime Joniškio miesto ir Žagarės parkų pėsčiųjų ir dviračių takus bei apšvietimą.
● Inicijuosime, kad būtų įrengti dviračių takai Satkūnai – Plikiškiai, Stungiai – Žagarė ir Žagarės
miesto P. Cvirkos g. pabaiga – krašto kelias Nr. 153.

2
GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMAS
● Tęsime daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją Joniškyje ir Žagarėje.
● Rekonstruosime Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus - praplėsime automobilių
stovėjimo aikšteles, sutvarkysime apšvietimą, atnaujinsime vaikų žaidimo aikšteles Joniškyje ir
Žagarėje.
● Pastatysime vandens nugeležinimo įrengimus Maldeniuose, Plikiškiuose, Kirnaičiuose, Daunoriškėse
ir kt. kaimuose, kur vandens kokybė blogiausia.
● Prijungsime Kepalių, Beržininkų, Kalnelio ir Mikolaičiūnų vandens ir nuotekų tinklus prie Joniškio
miesto.
● Įrengsime naują vandenvietę Žagarėje.
● Asfaltuosime Joniškio ir Žagarės miestų gatves, neturinčias šios dangos.
● Įrengsime Joniškio miesto rytinio aplinkkelio dalį (nuo Turgaus gatvės iki kelio Nr. 152 Joniškis–
Linkuva).
● Prisidėsime prie to, kad būtų atlikta kelių Joniškis – Žeimelis – Pasvalys ir Joniškis – Linkaičiai –
Staneliai - Gruzdžiai atkarpų rekonstrukcijos.
● Ieškosime galimybių rekonstruoti kelią per Mielaičių k.
● Kiekvienais metais skirsime lėšų gyvenviečių apsemtiems plotams nusausinti.
● Tvarkysime ir prižiūrėsime miestų ir gyvenviečių viešąsias erdves ir žaliąsias zonas, išsaugodami jų
plotus. Skirsime biudžeto lėšų gėlynų įrengimui Joniškyje, Žagarėje ir kitose gyvenvietėse.
● Tvarkysime esamas maudymosi vietas, įrengsime naujas - prie Žvelgaičio ežero, prie Joniškio 1-ojo
ir 2-ojo tvenkinių, Kalnelio kaime.
● Pritaikysime Joniškio miesto poilsio zoną turizmui.
● Sieksime sutvarkyti Joniškio ir Žagarės miestų turgavietes.
● Formuosime gyvenamųjų namų kvartalus soduose.
● Įrengsime automobilių stovėjimo aikšteles prie Joniškio ir Žagarės miestų vaikų darželių.
ENERGETIKA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
● Šilumos kainas gali sumažinti tik konkurencija ir vietinio kuro naudojimas – priimsime tik tokius
sprendimus, kurie leis laisvai konkuruoti keliems šilumos gamintojams Joniškio mieste.
●

Priimsime visus reikalingus sprendimus, kad šilumos kainos mažėtų – jau 2015 m. bus baigta
rekonstruoti Joniškio centrinė katilinė, Žemaičių kvartalo bei Jurdaičių katilinės.
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KITOS SRITYS
SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDIS, TURIZMAS
● Turizmą siesime su kultūros, sporto renginiais, festivaliais. Prioritetą skirsime pažintinio, verslo bei
renginių turizmo plėtrai.
● Tęsime bešeimininkių griūvančių ir sugriuvusių statinių likvidavimo programą.
● Skirsime lėšų Joniškio Baltosios ir Raudonosios sinagogų restauravimui ir pritaikymui visuomenės
poreikiams;
ŠVIETIMAS, KULTŪRA, JAUNIMO POLITIKA
● Laikysimės savivaldybės tarybos patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos
bendrojo plano. Užtikrinsime tikslinės valstybės dotacijos – mokinio krepšelio lėšų efektyvų
naudojimą.
● Atnaujinsime visuomeninius pastatus - Joniškio A. Raudonikio meno mokyklą, "Saulutės" vaikų
lopšelį - darželį. Tęsime "Saulės" pagrindinės mokyklos, M. Slančiausko progimnazijos, Žagarės
gimnazijos pastatų renovaciją. Ieškosime galimybių atnaujinti J. Avyžiaus viešosios bibliotekos
elektros instaliaciją.
● Baigsime renovuoti Joniškio kultūros centrą, šiuolaikiškai įrengsime vidaus patalpas.
● Didinsime teikiamų švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą - ikimokyklinio ugdymo paslaugų,
neformalaus ugdymo. Steigsime daugiafunkcius centrus.
● Priimsime reikiamus sprendimus, kad mokyklų materialinė bazė – salės, stadionai, sporto aikštynai
būtų prieinami visuomenei, kaimo bendruomenių renginiams.
● Skirsime patalpas ir paramą atviram jaunimo centrui.

SPORTAS
● Įrengsime naujas ir atnaujinsime esamas lauko žaidimų aikšteles, renovuosime „Aušros“ gimnazijos
stadioną, tęsime esamų sporto bazių bei stadionų atnaujinimą.
● Įrengsime lauko krepšinio aikštelę prie Žagarės gimnazijos.
● Remsime Joniškio rajono vardą garsinančias įvairių sporto šakų komandas ir sportininkus, kūno
kultūros ir sporto renginius. Kiekvienais metais iš savivaldybės biudžeto skirsime lėšų sporto
klubams remti.
● Įrengsime dirbtinės dangos minifutbolo aikštelę V. Kudirkos g., Joniškio m.
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SAVIVALDYBĖS TURTAS, VERSLAS
● Savivaldybės interneto svetainėje reguliariai informuosime apie darbų, finansuojamų iš Europos
sąjungos struktūrinių fondų, vykdymą, užtikrinsime jų skaidrumą.
● Skatinsime naujų darbo vietų kūrimą, ypač gamybos srityje – priimsime metodiką, kad sukuriantis
tam tikrą skaičių darbo vietų ir investuojantis tam tikrą sumą pinigų verslas būtų atleidžiamas nuo
dalies mokesčių.
● Išnuomosime arba parduosime laisvus žemės sklypus, parduosime arba išnuomosime savivaldybei
nereikalingą nekilnojamąjį turtą.
● Sukursime smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą ir kasmet skirsime jam lėšų.
SOCIALINĖ APSAUGA
● Rengsime naujus, taip pat pirksime iš gyventojų butus socialiniam būstui, jaunoms šeimoms,
neįgaliems ir socialiai remtiniems asmenims, racionaliai išnaudosime šiuo metu turimus būstus.
● Skatinsime kurtis šeimynas be tėvų globos likusiems vaikams.
● Plėsime nestacionarių socialinių paslaugų tinklą.
● Integruosime neįgalius ir pagyvenusius žmones į visuomeninį gyvenimą.
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