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I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI  

 

1. VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija 

1.1. Informacija apie VVG 

 

          Pertvarkant Lietuvos ūkį, kaime atsirado opių socialinių problemų. Nuo 1990 m. 

Joniškio rajone pradėjo kurtis nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas buvo padėti 

kaimo žmonėms mažinti socialinę atskirtį, gerinti kultūrinę veiklą, viešąsias paslaugas. 

Nuo 2000 m. Joniškio rajone pradėjo kurtis kaimo bendruomenės, kurios telkia kaimo 

žmones bendrai veiklai, ugdo jų bendruomeniškumą, rūpinasi jų gerove, organizuoja 

kultūrinius ir švietėjiškus renginius, skatina sportinę veiklą, puoselėja sveiką gyvenseną ir 

tausoja gamtos išteklius. 2004 m. Joniškio rajono kaimo bendruomenių atstovai susipažino 

su „Leader+ pobūdžio priemone“, jos veiklos kryptimis, jų svarba, telkiant vyriausybines 

ir nevyriausybines organizacijas kaimo plėtros tikslų įgyvendinimui, ir galimybėmis. 

Kaimo bendruomenių aktyvas nutarė dalyvauti „Leader+ pobūdžio priemonės“ veikloje. 

2004 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje (toliau – Žemės ūkio 

ministerija) 7 vietos gyventojai išklausė mokymo kursus pagal programą „Vietos veiklos 

grupės (VVG) kūrimo ir „Leader+ pobūdžio priemonės“ strategijos rengimo principai“. 

Buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, kurioje buvo Edvardas Ščiukas, atstovaujantis Stupurų 

kaimo bendruomenę, Nijolė Valuckienė, atstovaujanti Bariūnų kaimo bendruomenę, 

Rimantė Misiūnienė, atstovaujanti Jakiškių–Maironių kaimo bendruomenę, Joniškio 

rajono savivaldybės tarybos narė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Joniškio 

skyriaus organizatorė žemdirbių savivaldai. Šie žmonės pasirašė VVG steigimo sutartį, 

parengė įstatus ir 2004 m. rugpjūčio 16 d. juos įregistravo, suteikdami asociacijos statusą 

ir pavadindami Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupe (toliau – VVG). VVG 

įsikūrusi adresu: Livonijos g. 4, Joniškis. 

          VVG teritorija apima geografiniu, ekonominiu ir administraciniu požiūriu vientisą 

Joniškio rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę. Į šią teritoriją 

neįeina tik pati Joniškio miesto teritorija. Joniškio rajono savivaldybės plėtros potencialas 

sutelktas kaimiškoje teritorijoje, todėl darnus kaimo vystymasis stipriai įtakoja ir Joniškio 

rajono savivaldybės vystymąsi. VVG, apjungusi vientisą Joniškio r. sav. kaimo 

gyvenamosios vietovės teritoriją ir gyventojus, suvienijusi valdžios, verslo ir 

nevyriausybinio sektoriaus atstovus, per trumpą laikotarpį įrodė savo įtaką gyvenimo 

kokybei gerinti Joniškio VVG teritorijoje. Sėkmingai parengta ir įgyvendinta bandomoji 

integruota strategija 2006 – 2008 m. laikotarpiu, kuri užsienio ekspertų buvo teigiamai 

įvertinta. Parengta ir  sėkmingai įgyvendinta 2008 – 2014 m. vietos plėtros strategija. 

         VVG valdymo struktūra: 

– aukščiausias VVG  organas – Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas; 

– valdymo organas (kolegialus) – Vietos veiklos grupės valdyba; 

– vienasmenis valdymo organas – Vietos veiklos grupės pirmininkas.  

 Valdymo organų pavaldumas pateikiamas 1 pav. 

          VVG visuotinis narių susirinkimas jungia 65 juridinius ir fizinius asmenis (3 priedo 

1 lentelė), iš jų: 22 fizinius asmenis (33,85 proc.) ir 43 juridinius (66,15 proc.) asmenis. 

Verslą atstovauja 15,38 proc. narių, valdžią – 10,77 proc., NVO – 73,85 proc. visų VVG 

narių. VVG nariais yra 35 kaimo bendruomenės, iš rajone esančių 46 (76 proc. visų rajono 

kaimo bendruomenių). VVG nariu yra ir Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga. 
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Joniškio rajono kaimo bendruomenės, kurios yra VVG nariai, pasiskirstę visose 10 rajono 

kaimiškųjų seniūnijų.  

           VVG valdyba išrinkta iš 11 asmenų. Valdybos sudėtyje išlaikytos proporcijos 

atitinka partnerystės principams keliamus reikalavimus. NVO atstovai sudaro 45,46 proc. 

(5 asmenys), verslo atstovai – 27,27 proc. (3 asmenys) ir vietos valdžios atstovai – 27,27 

proc. (3 asmenys). Asociacijos valdyboje yra išlaikytas lyčių pusiausvyros reikalavimas (6 

vyrai, sudarantys 54,55 proc., 5 moterys, sudarančios 45,45 proc.), valdyboje 4 asmenys 

iki 40 metų sudaro 36,36 proc. (3 priedo 2 lentelė).   

             VVG atitiktį pareiškėjo tinkamumo sąlygoms VVG užtikrins viso VPS 

įgyvendinimo laikotarpio metu: 

          – kad keisis VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeis 

mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po 1 atstovą iš kiekvieno sektoriaus – pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios; 

          – kad būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG 

valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo 

taikymu (reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių). 

Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 ir 

396131007; 

         – tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruos 

privačius interesus ir sutiks teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos; 

         – ir  kt. taisyklėse nurodytus reikalavimus.  

          VVG administracija suformuota iš 4 samdomų darbuotojų: Joniškio vietos veiklos 

grupės projekto vadovės Nijolės Valuckienės, projekto finansininkas Almos 

Žukauskienės, projekto konsultantės Dalios Motik, projekto koordinatorės Rimantės 

Misiūnienės. 

 

1.2. VVG vertybės 

 

VVG steigimo laikotarpiu buvo aptartos ir priimtos pamatinės vertybės, kuriomis 

vadovaujamasi per visą veiklos laikotarpį. VVG darbas grindžiamas  pilietiniu aktyvumu, 

lygių galimybių, partnerystės, viešumo, atsakingumo, pagarbos bei sąžiningumo 

principais. Tai vertybės, kuriomis buvo vadovaujamasi ir kuriomis VVG vadovausis, 

vykdydama veiklą naujos strategijos laikotarpiu.  

Pilietinis aktyvumas – tai dalyvavimas savo šalies bei gyvenamosios vietovės 

valdyme, vertybių saugojime bei puoselėjime. VVG skatina bei palaiko kaimo gyventojų 

iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose 

srityse. Visiems VVG teritorijos gyventojams, nepriklausomai nuo gyvenamosios 

vietovės, lyties, amžiaus, tautybės, religinių įsitikinimų, sudaromos lygios galimybės 

veikti ir siekti savo tikslų. VVG vertina partnerystę tarp pilietinės visuomenės, verslo ir 

valdžios institucijų. VVG puoselėja šiuos ryšius, pati rodo iniciatyvą ir tęsia glaudų 

bendradarbiavimą su Joniškio rajono savivaldybe, seniūnais, vietos žiniasklaida, Joniškio 

turizmo ir verslo informacijos centru, rajone esančiomis kaimo bendruomenėmis, Joniškio 

rajono žemės ūkio mokykla, kitomis NVO, šalies ir užsienio partneriais. VVG turi tiek 

tarpteritorinio bendradarbiavimo (su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis), tiek 

tarptautinio bendradarbiavimo (su Suomijos, Estijos, Latvijos vietos veiklos grupėmis) 
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patirties. Tokia partnerystė praturtina projektų vykdymą savo iniciatyvomis, pasiūlymais, 

sprendimais, tikslais ir lūkesčiais, todėl ir toliau vystysime partnerystės idėją, užmegzdami 

ryšius su naujais partneriais. 

VVG veikloje svarbus yra viešumas, skaidrumas, atvirumas, sprendimų priėmimas 

bendro sutarimo tvarka, informacinė sklaida, pagarba kito nuomonei, partnerystė ir 

bendradarbiavimas su kitomis nevyriausybinėmis ir valdžios organizacijomis. VVG veikia 

atvirai ir sąžiningai, pasitikėdami vieni kitais, siekdami būti atviri ir sąžiningi tiek savo 

nariams, tiek rėmėjams ir visuomenei. Periodiškai rengiamos veiklos ir finansinės 

ataskaitos. Informacija apie save ir savo vykdomus projektus skelbiama VVG 

internetiniame puslapyje http://joniskiovvg.lt, socialiniame tinkle Facebook, kuriame 

sukurta Joniškio VVG paskyra, teikiama laikraščiams „Sidabrė“, „Šiaulių kraštas“, 

informaciniams internetiniams portalams, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio rūmų tinklapiams. VVG pirmininko ir darbuotojų telefonai, el. paštai viešai 

skelbiami interneto svetainėje. Informacija apie VVG veiklą, strategijos ir kitų projektų 

įgyvendinimą, galimybę teikti vietos projektus teikiama ir telefonu bei elektroniniu paštu. 

Siekdama tapti atviresne kaimiškosios teritorijos gyventojams bei jų poreikiams, 

VVG organizuoja susitikimus, kuriuose nuolat dalyvauja ne tik asociacijos nariai, bet ir jai 

nepriklausantys teritorijos gyventojai. Gyventojai kviečiami dalyvauti VVG 

organizuojamuose mokymuose, renginiuose, išvykose, skirtose susipažinti su kitų 

Lietuvos ir užsienio VVG patirtimi, tokiu būdu juos aktyvinant. VVG skatina novatorišką 

požiūrį į problemas ir jų sprendimo būdus. Didelis dėmesys teikiamas nuolatiniam 

mokymuisi ir tobulėjimui, kad būtų randami efektyvūs ir inovatyvūs sprendimai, kuriuos 

taikytume savo veikloje. VVG veikla, jos veiklos administravimas yra pagrįstas jos narių 

ir teritorijos gyventojų gebėjimų stiprinimu. Didelis dėmesys skiriamas VVG valdybos, 

darbuotojų ir narių kompetencijos kėlimui, suteikiant jiems galimybę dalyvauti įvairiuose 

mokymuose. 

VVG atvira naujovėms, įgyvendindama strategiją ir vykdydama kitus projektus, 

atsižvelgia į didžiausią naudą VVG teritorijai, jos gyventojams. 

1.3. VVG teritorijos vizija iki 2023 m.  

 

         VVG teritorija – pasiekusi aukštą ekonominį ir socialinį išsivystymo lygį, atvira visų 

vietos gyventojų socialinių grupių poreikiams spręsti, skatinanti verslumą ir užimtumą, 

bendruomeniškumą, sudaranti vietos gyventojams kokybiškas gyvenimo sąlygas.   

 

1.4. VVG misija 

 

            VVG misija – bendrai veiklai telkti pilietinės visuomenės, valdžios ir verslo 

atstovus, siekiant įvairinti kaimo ekonomiką ir  gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę:  

– plėtoti kaimo lyderių kūrybingumą, inicijuojant kaimo plėtros pokyčius gyvenimo 

kokybei gerinti; 

–  skatinti kaimo žmones kurti socialinę ir ekonominę gerovę, kuriant verslus, didinant  

užimtumą ir mažinant bedarbystę; 

–   skatinti visus VVG teritorijos gyventojus aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime; 

– užtikrinti LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų 

įgyvendinimą, siekiant į VVG veiklą įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį; 

–   organizuoti strategijos įgyvendinimą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną; 

–   profesionaliai vykdyti VVG priskirtas funkcijas, didinti VVG narių kompetencijas. 

http://joniskiovvg.lt/
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2. VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių 

analizė1 

 

2.1. Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas ir identitetas 

 

Joniškio rajonas – Šiaurės Lietuvos kraštas, priklausantis Šiaulių apskričiai. Tai yra pasienio 

rajonas, užimantis ir turintis 78 km ilgio sieną su Latvijos Respublika. Vakaruose Joniškio rajono 

savivaldybė ribojasi su Akmenės r., pietvakariuose – su Šiaulių r., pietryčiuose – su Pakruojo r. 

savivaldybėmis (2 pav.) (R1). Joniškio r. sav. vyrauja lygumos, kurios yra vienos iš derlingiausių 

žemių šalyje. Šio rajono dirvožemiai yra tinkamiausi žemės ūkiui. Rajone paplitę aukščiausi 45–50 

našumo balais įvertinti dirvožemiai (Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros 

plano duomenys, http://www.joniskis.lt/) (R2). Vandens ir miško masyvai teritorijos plote užima 

nežymią dalį. Joniškio r. sav. teritorija 2014 m. buvo 1 152 km2, kuri per 2011–2014 m. nekito. Pagal 

teritorijos plotą apskrityje lenkia tik Akmenės r. sav., kurios teritorija tik 844 km² ir ženkliai atsilieka 

nuo Šiaulių r., Kelmės r. ir kitų savivaldybių (3 priedo 3 lentelė).  Rajono centras yra Joniškio miestas, 

kurio teritorija 8,95 km2.  

Pagal taisyklių reikalavimus į VVG teritoriją patenka viensėdžių, kaimo, miestelių ar miestų, 

kuriuose gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, teritorijos. Į 

VVG teritoriją patenka visa Joniškio r. sav. teritorija, išskyrus Joniškio miesto teritoriją. 2014 m. 

VVG teritorijos plotas siekė 1 143 km2  (3 priedo 4 lentelė) arba 99,2 proc. visos savivaldybės 

teritorijos ploto. Socialinė ir ekonominė veikla, jos infrastruktūros plėtra daugiausia vykdoma VVG 

teritorijoje. Savivaldybės teritorijoje 2014 m. 1 km² gyveno 21,1 gyventojų. Tai 2,1 karto mažiau nei 

vidutiniškai šalyje ir 1,6 karto – nei Šiaulių apskrityje. Tais pačiais metais VVG teritorijoje 1 km² 

gyveno 13,12 gyventojų. 2011 – 2014 m. gyventojų tankumas savivaldybėje sumažėjo 7,5 proc. 

Spartus gyventojų tankumo mažėjimas ateityje darys didelį neigiamą poveikį vietovės ekonominei ir 

socialinei plėtrai (3 priedo 3 lentelė) (R3).  

Rajono teritorija suskirstyta į 10 administracinių vienetų – seniūnijų: Žagarės, Skaistgirio, 

Gaižaičių, Kepalių, Rudiškių, Satkūnų, Saugėlaukio, Kriukų, Gataučių, Joniškio (3 pav.). Didžiausios 

pagal plotą yra Žagarės ir Skaistgirio sen., mažiausia – Rudiškių sen. Teritorinis administracinių 

centrų išsidėstymas, gyventojų skaičius daro tiesioginę įtaką socialinei infrastruktūrai: švietimo, 

medicininio aptarnavimo ir kitų įstaigų išdėstymui, jų plėtrai, socialinių paslaugų suteikimo 

organizavimui. Skiriasi seniūnijų teritorijų plotai ir gyventojų skaičius, tačiau seniūnijų tankis rodo 

spręstinas problemas. 2014 m. sausio 1 d. Kepalių seniūnijoje 1 km² gyveno 20,8 gyventojų, Žagarės 

seniūnijoje – 18,4 gyventojų, tuo tarpu Gaižaičių seniūnijoje – tik 4,9 gyventojų, Rudiškių seniūnijoje 

– 9,5 gyventojų. 2011 m. sausio 1 d. Kepalių seniūnijoje 1 km² gyveno 20,8 gyventojų, Žagarės 

seniūnijoje – 21 gyventojas, tuo tarpu Gaižaičių seniūnijoje – 5,3 gyventojų, Rudiškių seniūnijoje – 

10,3 gyventojų. 2011–2014 m. sausio 1 d. Kepalių seniūnijoje 1 km² išliko toks pat gyventojų 

                                                 
1 VVG, atlikdama VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkosauginės situacijos analizę 

surinko duomenis iš oficialaus Lietuvos statistikos departamento tinklalapio www.stat.gov.lt.  

Duomenis gavo elektroniniu paštu iš Joniškio rajono savivaldybės, jų seniūnijų, VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų jiems 

pateikdama užpildyti VVG parengtas lenteles. Šiuos visus duomenis VVG  pateikė VPS 1 priede, 2 

priede ir 3 priede bei nurodė duomenų šaltinius, taip pat nurodė, kokie duomenys yra su savivaldybės 

centru ir kokie duomenys be savivaldybės centro. Šiuos visus identiškus duomenis VVG saugo VVG 

buveinėje.  

 

http://www.stat.gov.lt/
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skaičius, Žagarės seniūnijoje – sumažėjo 12,3 proc., Gaižaičių seniūnijoje – sumažėjo 7,0 proc., 

Rudiškių seniūnijoje – sumažėjo 8,0 proc. (3 priedo 5 lentelė) (R4). Joniškio rajono kaimo 

gyvenamosios vietovės yra labai smulkios, 2014 m. vienkiemių ir viensėdžių buvo 152, kaimų iki 

200 gyventojų – 192. 2011–2014 m. vienkiemių ir viensėdžių skaičius išliko nepakitęs, kaimuose iki 

200 gyventojų skaičius padidėjo 2,6 proc., kaimų  ir miestelių nuo 201–1 000 gyventojų skaičius 

sumažėjo 16,7 proc.,  miestelių nuo 1 001 iki 2 999 gyventojų skaičius išliko nepakitęs. 2014 m. 

pradžioje vienkiemiuose ir viensiedžiuose gyveno 311 gyventojų, kaimuose iki 200 gyventojų gyveno 

38 proc. VVG teritorijos gyventojų. 2011–2014 m.  pradžioje vienkiemiuose ir viensiedžiuose 

gyventojų  skaičius sumažėjo 9,1 proc., kaimuose  ir miesteliuose nuo 201–1 000 gyventojų –17,2 

proc. , miesteliuose nuo 1 001 iki 2 999 gyventojų – 8,1 proc. Tuo tarpu kaimuose iki 200 gyventojų, 

gyventojų skaičius padidėjo 8,8 proc.  2014 m. VVG teritorijoje gyveno 46,4 proc. vyrų ir 53,6 proc. 

moterų. 2011–2014 m. vyrų sumažėjo 8,0 proc., moterų – 7,8 proc. (1, 2 priedas, 3 priedo 6 lentelė). 

Mažiausią procentinę dalį Joniškio rajono savivaldybėje sudaro miestai, miesteliai ir kaimai, kuriuose 

gyvena virš 1 000 gyventojų. Mažos gyvenvietės, netolygus gyventojų skaičiaus pasiskirstymas 

sudaro dideles problemas, sprendžiant gyventojų socialinius poreikius ir plėtojant verslus. Rajono 

infrastruktūra vystoma, atsižvelgiant į administracinių padalinių poreikius, turimus išteklius ir 

besiformuojančius socialinės traukos centrus. Į tai buvo atsižvelgta, rengiant vietos plėtros strategiją. 

Didelis dėmesys skiriamas rajono teritorijos ypatumams, ypač gamtos ir kultūros paveldo, 

išsaugoti ir jo pritaikymui gyventojų poreikiams tenkinti. Rajono teritorijos išskirtinumą formuoja 

tai, kad vyrauja lygumos ir lapuočiai miškai. Važiuojant link Žagarės, atsiranda tam tikras 

kalvotumas. Lygumų žemė labai derlinga, o tai skatina rajono gyventojus sėsliai gyventi ir vystyti 

žemdirbystę. 2014 m. žemės ūkio naudmenos užėmė net 72,1 proc. teritorijos, miškingumas nedidelis 

– 20  proc., keliai – 1,7 proc., užstatyta teritorija – 2,2 proc., vandenys – 2 proc., kita žemė – 1,9 proc. 

(3 priedo 80 lentelė). Joniškio rajoną kerta Lietuvai svarbūs tarptautiniai magistraliniai keliai: 

tarptautinis IA koridoriaus automobilių kelias A12/E77 Ryga–Joniškis–Šiauliai–Kaliningradas (taip 

vadinamas Via Hanseatica kelias) ir tarptautinis IB geležinkelio koridorius Helsinkis–Talinas–Ryga–

Joniškis–Šiauliai–Kaunas–Varšuva (turintis dar vieną Rail Baltica pavadinimą). Savivaldybės 

teritoriją kerta svarbus tarptautinių pervežimų kelias Ryga–Kryžkalnis–Kaliningradas (R5). Patogi 

rajono geografinė padėtis, didėjanti Via Hanseatica kelio svarba padėjo Joniškio rajonui užmegzti 

glaudesnius ekonominius ryšius su kaimynine Latvijos Respublika, nes susidarė palankios sąlygos 

patekti į tos šalies rinką, ypač sostinės Rygos, ir tai didino galimybes rajono ūkinei veiklai plėtoti. 

Klaipėda–Kaunas–Vilnius magistralinio kelio A12 poveikis aplinkinei teritorijai yra nedidelis, nes jis 

nekerta Joniškio miesto teritorijos. Tai labai palanku Joniškio miestui, kuris yra apsaugotas nuo 

pagrindinių tranzitinių transporto srautų, nes magistralinis kelias A12 eina iš vakarinės miesto pusės 

ir funkcionuoja kaip Joniškio miesto 7,67 km ilgio aplinkkelis. Joniškio rajono susisiekimo sistemą 

sudaro automobilių kelių bei geležinkelių transportas. Rajone yra valstybiniai keliai: magistralinis, 

krašto ir rajoniniai bei vietinės reikšmės keliai ir miestų (Joniškio, Žagarės) gatvės. Rajonas pasižymi 

savo specifika, kaip esantis pasienyje su Latvijos Respublika, per kurio teritoriją juda visi transporto 

srautai iš Latvijos (Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano duomenys, 

http://www.joniskis.lt/).            Vertinant kelių tankumą Joniškio rajone, galima teigti, kad rajonas 

turi gerai išplėtotą kelių sistemą – rajono gyvenvietės tolygiai sujungtos keliais. Tankus kelių tinklas 

leidžia iš dalies sumažinti skirtingų lygių gyvenviečių aptarnavimo netolygumus, yra labai palankus 

savivaldybės seniūnijoms aptarnauti. Kita svarbi transporto infrastruktūros dalis yra dviračių takai. 

2013 metais buvo galimybė keliauti dviračių maršrutu „Romantikų takas” (60,7 km) ir aplankyti šias 

gyvenvietes:Kriukai–Mindaugiai–Bariūnai–Joniškis–Kalnelis–Skaistgirys–Reibiniai–Žagarė. 

Maršrutas, skirtas susipažinti su Joniškio rajono gamtos ir kultūros paveldo objektais. Dviračių takais 

galima pasiekti taip pat šias gyvenvietes iš Joniškio miesto: Kepaliai (5 km), Satkūnai (5 km), 

Ziniūnai (3 km), Kalnelis (4 km.)(Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros 

plano duomenys). 
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Joniškio r. sav. vienas svarbiausių Lietuvos žemės ūkio rajonų, svarbus žemės ūkio produktų 

perdirbimo centras. Rajonas taip pat išsiskiria ir durpynais bei dolomitų atsargomis. Savita Joniškio 

krašto gamta, mažai užterštas oras (nėra stambių pramonės gigantų), mažų, žiemą užšąlančių upelių 

tinklas, dirbtiniai tvenkiniai ir tankiai suaugę (daugiausia lapuočiai) miškai, kuriuose ganosi taurieji 

elniai, sukuria tinkamas sąlygas žmonių poilsiui, medžioklei, turizmui plėtoti. VVG teritorija 

pasižymi dideliais gamtos ištekliais, kurie apima palankius ūkininkauti žemės masyvus, 

miškininkystės plotus, vandens telkinius. Efektyvus šių išteklių panaudojimas sudaro prielaidas 

diversifikuoti kaimo verslus, didinti kaimo žmonių pajamas ir gerinti gyvenimo kokybę (atlikus 

analizę, VVG pateikta išvada).  

Inžinerinės infrastruktūros išsivystymas – subalansuotos urbanistinės plėtros pagrindas, 

užtikrinantis aplinkos (oro, vandens) kokybės laipsnį, galimybes naudotis pakankamu paslaugų ir 

viešųjų gėrybių lygiu bei pan. Joniškio r. sav. teritorija, jos geografinė padėtis, aplinkosauginė būklė, 

aukštas natūralus ir ekonominis žemių derlingumas istoriniame tarpsnyje suformavo savitą socialinę 

ir ekonominę erdvę. VVG teritorija išlaiko vientisumo statusą ir sudaro prielaidas integruotai kaimo 

vietovės plėtrai. 
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2.2. VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė 

 

             VVG, atsižvelgdama į vietos gyventojų poreikius, atstovauja visą savivaldybės vientisą 

administracine, geografine, ekonomine, socialine prasme kaimo gyvenamąją ir Žagarės miesto 

vietovę. Į VVG teritorijos gyventojų skaičių patenka visi Joniškio rajono gyventojai, išskyrus 

Joniškio miesto gyventojus. VVG teritorijoje 2014 m. sausio 1 d. gyveno 14 997 gyventojai ir jų visų 

interesus 2015 – 2020 m. programiniu laikotarpiu atstovaus VVG. 

             VVG, taikydama įvairius metodus, atliko išsamią VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei 

aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizę. Surinkta objektyvi ir atlikta statistikos duomenų 

analizė, taikant loginį, palyginimo, grafinio vaizdavimo ir kitus metodus, buvo sisteminta ir 

apibendrinta rajono savivaldybės ir VVG teritorijos ekonominė, socialinė, aplinkosauginė būklė, jos 

lyginamasis svoris šalies, Šiaulių apskrities mastu. Šių metodų pagalba buvo lyginami mažiausiai 2 

objektai jų tarpusavio santykio įvertinimo tikslu. Buvo nustatyta VVG teritorijos būklė įvairiais 

aspektais, nustatyti pokyčiai ir tam tikri dėsningumai. Minėti metodai leido sukaupti ir apdoroti 

objektyvią VVG teritorijos informaciją ir subjektyvų vietos gyventojų vertinimą. 

             Gyventojų poreikių tyrimas – svarbus vietos plėtros strategijos rengimo etapas, kuris leidžia 

numatyti integruotą darnią VVG teritorijos plėtrą. Tuo pačiu tai tyrimo procesas, kuris aktyvina vietos 

gyventojus, jie įsitikina, kad paisoma jų nuomonės ir norų, todėl aktyviau įsitraukia į vietos plėtros 

veiksmus. Dėl to VVG, turėdama ilgametę patirtį, taikė LEADER „principo iš apačios į viršų“ metodą 

ir įtraukė vietos gyventojus, bendruomenines organizacijas, kitas NVO, taip pat kitus pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus į atskirus vietos plėtros strategijos rengimo procesus:   

– atliekant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę ir SSGG; 

– nustatant VVG teritorijos gyventojų poreikius ir suteikiant jiems prioritetus; 

– nustatant VPS prioritetus; 

– pasirenkant VPS priemones. 

             VVG surinko kuo platesnę informaciją apie VVG teritorijos gyventojų poreikius, 

identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas, pasitelkdama kokybinius ir 

kiekybinius tyrimo metodus: 

• Gyventojų anketinę apklausą; 

• Fokusuotų grupių interviu. 

             Apklausa – tai pakankamai greitas ir patogus tyrimo duomenų rinkimo būdas, leidžiantis 

atskleisti tiriamųjų nuostatas, vertybes, elgsenos bruožus. VVG atliko vietos gyventojų anketinę 

apklausą VVG teritorijoje. 

             VVG, norėdama išsiaiškinti vietos gyventojų subjektyvią nuomonę, vertinant VVG teritorijos 

ekonominę, socialinę, aplinkosauginę situaciją, jų poreikius ir problemas, atliko vietos gyventojų 

viešosios nuomonės tyrimą. Anketinėje apklausoje dalyvavo 80 gyventojai iš visų VVG teritorijos 

seniūnijų (anketinės apklausos analizės duomenys VVG būstinėje). 

            Siekdama įvertinti Joniškio rajono kaimo bendruomenių, kitų NVO verslumo socialinio 

verslo galimybes, perspektyvas ir problemas, atliko NVO verslumo galimybių VVG teritorijoje 

anketinę apklausą. Apklausoje dalyvavo 45 bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, apimant visą VVG teritoriją (anketinės apklausos analizės duomenys VVG būstinėje). 

            Fokusuotų grupių interviu – tai struktūruoti grupiniai interviu su tikslinėmis kaimo gyventojų 

grupėmis, vykstantys neformalios diskusijos forma, kurių metu diskutuojama iš anksto numatytomis 

temomis. Šis metodas suteikė kokybinę informaciją, t. y. išryškino esamas problemas, jų ištakas arba 

priežastis, nors ir nepateikia tikslių, skaičiais išreiškiamų priklausomybių.  

            Tuo tikslu VVG atliko fokusuotų grupinių interviu su įvairiomis tikslingai atrinktomis 

gyventojų grupėmis (bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis NVO, kitais pilietinės visuomenės 

atstovais, jaunimo, verslo ir vietos valdžios atstovais). Šių fokus grupių interviu metu buvo surinkta 

išsami medžiaga, atspindinti įvairių vietos gyventojų grupių nuomones, esamos situacijos vertinimą, 

platų vietos gyventojams aktualių problemų ir poreikių ratą (duomenys VVG būstinėje). 
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            Be minėtų tyrimo metodų VVG rengiant VPS naudojo ir kitus būdus, t. y. susitikimus, 

diskusijas, mokymus, konferencijas ir kt., kuriuose dalyvavo 740 VVG teritorijos gyventojai.               

            VVG, atlikdama VVG teritorijos gyventojų poreikių analizę, naudodama poreikių prioritetų 

nustatymo sistemą, nustatė pagrindinius VVG teritorijos plėtros poreikius (prioriteto tvarka):  

 

Eil. 

Nr. 
VVG teritorijos plėtros poreikiai (prioriteto tvarka): 

1. Kurti ir  plėtoti verslus, skatinant bendradarbiavimą, rinkų paiešką, kuriant darbo vietas 

vietos gyventojams, mažinti skurdo riziką VVG teritorijoje. 

2. Skatinti socialinę, ekonominę plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos gyventojų  

užimtumo galimybes, tvarkant infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus. 

3. Sudaryti sąlygas vietos gyventojams kvalifikacijos kėlimui, įgūdžių įgijimui, vykdant 

mokymus. 

4. Skatinti kultūrinę veiklą, išsaugant krašto identitetą, kultūrą ir tradicijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. VVG teritorijos socialinė situacija  
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              Gyventojų skaičių ir demografinę būklę apsprendžia daug išorinių priežasčių. Visų pirma, 

ekonominės ir socialinės gyvenimo sąlygos ir, antra, galimybė rinktis kitas veiklos rūšis ir keisti 

gyvenamąją vietą. Geopolitinė Lietuvos padėtis, įstojus į Europos Sąjungą, iš esmės pakeitė 

nusistovėjusį darbo rinkos tradicinį modelį, kada darbdavys galėjo vienašališkai diktuoti savo 

sąlygas. Lietuvos žmonėms atsirado galimybės laisviau rinktis darbą ir jo vietą priklausomai nuo 

sugebėjimų ir darbo rinkoje esamų ekonominių galimybių. Pagal Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento duomenis Lietuva tapo emigracijos valstybe. Per ilgesnį laiko tarpą 2004 – 2014 m. 

Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 13,4 proc. Tuo tarpu Joniškio r. sav. gyventojų skaičiaus 

mažėjimas buvo spartesnis ir siekė 21,6 proc., VVG teritorijoje – 24,5 proc. 2011 – 2014 m. gyventojų 

skaičius šalyje sumažėjo 3,6 proc.,  Joniškio r. sav. – 7,7 proc., VVG teritorijoje – 8,5 proc. (4 pav., 

10 lentelė) (R6). 

               Lietuvos ir VVG atveju dideli emigracijos mastai kelia nemažai iššūkių: kinta šalies 

demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima trūkti darbo jėgos, nuteka protai, mažėja vietovės 

ekonominis ir socialinis potencialas. 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 943 472 gyventojai. Vyrai 

sudarė 46,1 proc. visų gyventojų, moterys – 53,9 proc. Mieste gyveno 67,1 proc. Lietuvos gyventojų, 

kaime – 32,9 proc. Šiaulių apskrityje gyveno 285 763 gyventojai, miesto gyventojai sudarė 62,4 proc., 

kaimo gyventojai – 37,6 proc. apskrities gyventojų. Joniškio r. sav. tais pačiais metais gyveno 24 306 

gyventojai. Nuo bendro gyventojų skaičiaus savivaldybėje moterys sudarė 53,4 proc., vyrai – 46,6 

proc. Joniškio r. sav. kaime gyveno 55,4 proc. savivaldybės gyventojų, miestuose – 44,6 proc. (3 

priedo 7 lentelė). Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves išryškina krašto agrarinę 

kryptį ir perspektyvinės raidos kryptis. Sėslūs gyventojai įtakojo ir vietovės tautinę sudėtį. Joniškio 

r. sav. susiformavo kaip lietuviškas kraštas. 2011 m. čia gyveno 97,7 proc. lietuvių tautybės žmonių, 

rusų – 1,3 proc. Kitų tautybių asmenų: latvių, baltarusių, ukrainiečių ir kt. gyveno mažiau kaip 0,3 

proc. (3 priedo 8 lentelė) (Lietuvos Respublikoje tik 2001 m. ir 2011 m. vyko visuotinis gyventojų ir 

būstų surašymas,  vėlesniais metai nevyko, todėl duomenų nėra ir jų palyginti nėra galimybės).  

              Į VVG teritorijos gyventojų sudėtį patenka Joniškio kaimo teritorijos ir Žagarės miesto 

gyventojai. 2014 m. pradžioje VVG teritorijoje gyveno 14 997 gyventojai, iš jų: 51,9 proc. moterų ir 

48,1 proc. vyrų. 2011 – 2014 m. gyventojų skaičius VVG teritorijoje sumažėjo 8,5 proc. Metinis 

gyventojų skaičiaus mažėjimas 2,1 proc. (3 priedo 9 lentelė). Tokie mažėjimo tempai kelia didelę 

grėsmę vietovės sėkmingai plėtrai ir socialine, ir ekonomine prasme. Demografinėje gyventojų 

struktūroje didžiausi neigiami pokyčiai vyko Joniškio r. sav. 2011 – 2014 m. šalyje gyventojų 0 – 14 

metų amžiaus grupėje skaičius sumažėjo 5,4 proc., apskrityje – 10 proc., o Joniškio r. sav. – 14 proc., 

VVG teritorijoje – 15,1 proc. 15 – 64 m. gyventojų amžiaus grupėje šalyje sumažėjo 4 proc., 

apskrityje – 5,9 proc., savivaldybėje – 7,5 proc. ir VVG teritorijoje – 7,7 proc. (3 priedo 10 lentelė) 

(R7). Prognozuojant vietos gyventojų reprodukcijos, socialinės infrastruktūros plėtros klausimus, 

būtina tirti demografinius pokyčius smulkesnėse demografinėse gyventojų grupėse. Šalyje vaikų iki 

6 metų 2011 – 2014 m. skaičius padidėjo 2,3 proc., Joniškio r. sav.  per tą patį laikotarpį sumažėjo 

8,3 proc. Šalyje visose demografinėse grupėse iki 65 m. vyko gyventojų skaičiaus mažėjimas, 

savivaldybėje – iki 40 – 64 m. amžiaus grupėse (1, 2 priedas, 3 priedo 11 lentelė) (R8). VVG 

teritorijoje 2011 – 2014 m. metais vaikų iki 7 metų skaičius  sumažėjo 14,2 proc., vaikų ir paauglių 

nuo 7 iki 16 metų – 14,9 proc. ir pačios produktyviausios visuomenės dalies nuo 25 m. iki 45 m. 

gyventojų skaičius sumažėjo 11,1 proc. (3 priedo 12 lentelė) (R9). VVG teritorijos demografiniai 

pokyčiai tiesiogiai įtakoja socialinės infrastruktūros plėtros kryptis: švietimo, kultūros, socialinės 

globos ir kt. Tuo pačiu yra keičiama bendruomenės sandara. Mažėja dirbančiųjų ir didėja išlaikomų 

žmonių skaičius, mažėja gyventojų tankumas viename km². Išlaikomų virš 65 m. žmonių skaičius 

Joniškio r. sav. nuo 2011–2014 m. padidėjo  nuo 29 iki 30 arba 3,4 proc. Vaikų ir paauglių iki 14 m. 

2011–2014 m. sumažėjo nuo 23 iki 21 arba 8,7 proc. (3 priedo 13 lentelė). Demografiniai pokyčiai 

įtakojo ir senatvės koeficiento kitimą. Pastarasis yra vienas iš didesnių tarp Šiaulių apskrities r. sav. 
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2011–2014 m. jis padidėjo nuo 127 iki 143 arba 12,6 proc.  Didesni yra tik Kelmės ir Akmenės r.  

savivaldybėse. (3 priedo 14 lentelė) (R10).  

             Gyventojų skaičiaus kitimui VVG teritorijoje įtaką daro gyventojų natūrali kaita ir migracija. 

Migracija gali būti vidaus ir tarptautinė. Galutinį rezultatą parodo neto migracija – tai imigrantų ir 

emigrantų skaičiaus skirtumas dažniausiai 1 000 gyventojų. VVG teritorijoje visi išvardinti rodikliai 

turi neigiamą atspalvį. Vaikų skaičius turi tiesioginę priklausomybę nuo jaunų šeimų skaičiaus ir 

visuomenėje besiformuojančio požiūrio į optimalios šeimos dydį. 2013 m. pradžiai bendras 

gimstamumas 1 000 gyventojų Joniškio r. sav. siekė 9,6 vaikų ir yra artimas šalies vidurkiui, o 

apskrityje lenkia Akmenės, Kelmės ir kt. savivaldybes, tačiau bendrasis mirtingumas 1 000 gyventojų 

yra 17 gyventojų ir jis aukštesnis už šalies, Šiaulių apskrities, Šiaulių miesto ir rajono lygį. 2011-

2013 m. jis padidėjo nuo 16,5 iki 17,0 arba 3,0 proc. (3 priedo 15 lentelė) (R11). Didelis mirtingumas 

lėmė ir neigiamą natūralią gyventojų kaitą rajono savivaldybėje. Bendras natūralios gyventojų kaitos 

rodiklis 1 000 gyventojų 2013 m. rajono savivaldybėje buvo 1,9 karto aukštesnis už šalies vidurkį,  

2011-2014 m. nežymiai sumažėjo nuo 7,6 iki 7,4 arba 2,6 proc. (3 priedo 16 lentelė).  

               Didelę įtaką gyventojų kaitai turi ir migracija. Pagal Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento duomenis 2013 m. nuolatinę gyvenamąją vietą šalyje pakeitė 57,2 tūkst. gyventojų (1,9 

proc. visų šalies gyventojų) – tai 29 tūkst. mažiau negu 2012 m. 2013 m. gyventojų kėlimasis iš kaimo 

į miestą sudarė didžiausią dalį (35,2 proc.) visų nuolatinės gyvenamosios vietos keitimų, iš miesto į 

kaimą – trečdalį, iš miesto į miestą – 27,4 proc., o iš kaimo į kaimą – tik 5,9 proc. Joniškio r. sav. 

2013 m. bendrasis neto vidaus migracijos rodiklis – 7,6, Šiaulių apskrityje – 3,8 (3 priedo 17 lentelė).  

               Lietuvoje iš kaimo į miestą persikėlė 2 127 gyventojai. Pagrindinę migrantų dalį 

savivaldybėje sudarė kaimo gyventojai. 2013 m. Joniškio r. sav. kaimo gyventojų neto migracija buvo 

– (minus) 141 gyventojas (3 priedo 18 lentelė).  

              Tarptautinė migracija vyksta didele apimtimi šalies ir regionų mastu. Pagal Lietuvos 

Respublikos statistikos departamento duomenis iš Lietuvos 2013 m. emigravo 38 818 gyventojų, 

imigravo 22 011 gyventojų. Tarptautinė neto migracija (asmenys) – 16 807 gyventojai, Joniškio r. 

sav. – 215 gyventojų. 2014 m. iš Lietuvos emigravo 36 621 gyventojas, imigravo 24 294 gyventojai. 

Tarptautinė neto migracija (asmenys) – 12 327 gyventojai, Joniškio r. sav. – 153 gyventojai. 2011-

2014 m. šalyje neto tarptautinė migracija (asmenys) sumažėjo  nuo 38 178 iki 12 327 arba 3,1 karto, 

Šiaulių apskrityje nuo 4 973 iki 1 568 arba 3,2 karto, Joniškio r. sav.  nuo 441 iki 153 arba 2,9 karto  

(3 priedo 19 lentelė). 2013 m. pagal kaimo gyvenamąsias vietoves Joniškio r. sav. neto migracija 

buvo 100 asmenų (3 priedo 20 lentelė). Savivaldybėje iš miesto gyvenamosios vietovės emigravo 15 

asmenų daugiau. Dėl vidaus ir tarptautinės migracijos rajono savivaldybė 2011 m. neteko 541 

gyventojo, 2014 m. 345 gyventojų. 2011–2014 m. pastebimas žymus sumažėjimas – 36,2 proc., tačiau 

migracija išlieka neigiama (3 priedo 21 lentelė) (R12). Absoliuti dauguma gyventojų išvyksta dėl 

ekonominių priežasčių, tačiau tyrimai rodo, kad sprendimą emigruoti lemia ir kiti veiksniai: socialinis 

nesaugumas, teisingumo trūkumas, netikėjimas ateitimi, prastas darbdavių požiūris į darbuotojus, 

galimybė rasti norimą darbą arba pradėti verslą, geresnės karjeros galimybės užsienyje. 

               Lietuva didelį dėmesį skiria jaunajai kartai ugdyti ir žmogiškajam potencialui didinti. 

Sudarytos sąlygos bendro lavinimo ir profesinio rengimo srityse. Šalis pagal visuomenės išsilavinimą 

lenkia daugelį valstybių. Pagal Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 

duomenis 585 841 gyventojas turėjo aukštąjį išsilavinimą arba 21,2 proc. visų gyventojų, aukštesnįjį 

ir specialųjį vidurinį – 16,9 proc. Joniškio r. sav. aukštąjį išsilavinimą turi tik 11,4 proc. asmenų, 

aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį – 16,9 proc. (3 priedo 22 lentelė) (R13). Tais pačiais metais šalies 

11,7 proc. kaimo gyventų turėjo aukštąjį išsilavinimą, Joniškio r. sav. – 7,6 proc. (3 priedo 23 lentelė). 

Lietuvos 18,3 proc. vyrų turėjo aukštąjį išsilavinimą, savivaldybės – 8,9 proc. (3 priedo 24 lentelė). 

Moterų išsilavinimas buvo aukštesnis. Šalyje  – 23,7 proc., sav. – 13,5 proc. (3 priedo 25 lentelė). 
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Svertinis rodiklis – 1 tūkst. 10 metų ir vyresnių gyventojų teko turinčių išsilavinimą parodo Joniškio 

r. sav. gyventojų žemesnį išsilavinimo lygį šalies ir apskrities plotmėje. Savivaldybėje su aukštuoju 

išsilavinimu gyvena 46,2 proc. mažiau asmenų, daugiau gyvena asmenų, turinčių pagrindinį ir pradinį 

išsilavinimą (3 priedo 26 lentelė). 

            Socialinių paslaugų poreikio svyravimams daro įtaką natūrali kaita, migracija, užimtumas, 

nedarbo lygis. Lietuvos darbo biržos duomenimis užimtumo ir nedarbo problema Lietuvoje yra 

pasiekusi kritinę ribą. Nesėkmingas integravimasis į darbo rinką ir užimtumo stoka yra vieni 

svarbiausių neigiamų veiksnių, lemiančių daugelio kitų socialinių problemų atsiradimą.  

Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje, Šiaulių apskrityje ir visose apskrities 

savivaldybėse iki 2011 m. mažėjo užimtų gyventojų skaičius. 2011 – 2014 m. užimtų gyventojų 

skaičius pradėjo didėti: šalyje – 5,2 proc., Šiaulių apskrityje – 5,2  proc., Joniškio r. sav. – 7,8 proc.(3 

priedo 27 lentelė). 

Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai rodo, kad    1 

tūkst. 15 metų ir vyresnių gyventojų Joniškio r. sav. teko 368 užimti, 133 bedarbiai ir 499 ekonomiškai 

neaktyvūs gyventojai. Užimtieji sudaro tik 36,8 proc. gyventojų skaičiaus (3 priedo 28 lentelė) (R14). 

Panaši padėtis ir kitose savivaldybėse. Kelmės r. sav. užimti gyventojai sudaro tik 31,9 proc. Lietuvos 

darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Joniškio r. sav. 2011 m. 

bedarbiai sudarė 18,1 proc., 2013 m. – 14,3 proc., 2014 m. –15,3 proc. (3 priedo 31 lentelė). Esama 

padėtis verčia įvairinti ir plėsti verslus bei motyvuoti gyventojus aktyviai darbinei veiklai. 

Nors emigracija vyksta sparčiais tempais, tačiau ji neišsprendžia užimtumo problemos 

Joniškio r. sav. 2011 m. registruotų bedarbių skaičius sudarė 2,8  tūkst., 2014 m. – 2,1 tūkst. Nuo 2011 

m. pastebimas mažėjimas. 2011 – 2014 m. pastarasis sumažėjo 25 proc. (3 priedo 29 lentelė). 

2014 m. savivaldybėje 72,8 proc. bedarbių sudarė asmenys nuo 40 m. iki pensinio amžiaus, 

jaunimas nuo 16 iki 29 m. – 10,2 proc. ir 30 – 39 metų (įskaitytinai) – 16,9 proc. Didžiausias bedarbių 

skaičius 58,7 proc. gyveno kaime. Visuose savivaldybės padaliniuose ir savivaldybėje, išskyrus 

Gataučių seniūniją, vyrų bedarbių buvo daugiau nei moterų (3 priedo 30 lentelė). 2011 – 2014 m. 

mažėjo registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, kuris per minėtą laikotarpį 

savivaldybėje sumažėjo nuo 18,1 proc. iki 15,3 proc.: vyrų nuo 19,8 proc. iki 15,5 proc., moterų nuo 

16,4 proc. iki 15 proc. ir jaunimo nuo 9,1 proc. iki 6,9 proc., tačiau išliko 37,8 proc. aukštesnis už 

šalies ir 28,6 proc. – už Šiaulių apskrities vidurkį (3 priedo 31 lentelė) (R15). 

Atsigaunant ekonomikai vėl ima trūkti darbuotojų. Didžiausia problema yra neatitikimas tarp 

pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje. Didžiąją bedarbių dalį sudaro negalintys konkuruoti darbo rinkoje, 

ilgalaikiai bedarbiai ir jaunimas, neturintis darbdaviams reikiamo profesinio pasirengimo ar darbo 

įgūdžių. Sprendžiant vietos gyventojų užimtumo problemą, reikia spręsti galimybes naujų darbo vietų 

kūrimui, verslumo skatinimui, bedarbių perkvalifikavimui ir motyvacijos ugdymui, darbo 

apmokėjimo didinimui. Daugumoje Šiaulių apskrities savivaldybių darbo apmokėjimas yra mažesnis 

už šalies vidutinį mėnesinį neto darbo užmokestį. Pastarasis 2014 m. Joniškio r. sav. buvo 11,3 proc. 

mažesnis nei Akmenės r. sav. Teigiama, kad 2011 – 2014 m. Joniškio r. sav. vidutinis mėnesinis neto 

darbo užmokestis  padidėjo 13,5 proc. (3 priedo 32 lentelė). 

Savivaldybės gyventojų užimtumo lygis įtakoja ir pragyvenimo šaltinius. Pagal Lietuvos 

Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenis tik 7 516 gyventojų gavo darbo 

užmokestį (28,7 proc.), 321 – pajamas iš savo ar šeimos verslo. Didžioji dalis pragyveno iš pensijų, 

pašalpų ir net 7 217 asmenų buvo šeimos ar kitų asmenų išlaikytiniais (3 priedo 33 lentelė). Pagal 

gyventojų pragyvenimo šaltinius 1,3 proc. gyventojų pajamos yra iš nuosavo verslo, net 35 proc. – iš 

pensijos ir pašalpų, 27,6 proc. – šeimos išlaikytiniai (3 priedo 34 lentelė) (R16). 

 Lieka labai aktualus klausimas, sprendžiant užimtumo ir namų ūkio pajamų didinimo 

problemas. Iš 1 000 gyventojų tik 287 arba 28,7 proc. gyventojų darbo užmokestis buvo pagrindinis 

pragyvenimo šaltinis. Norint pagerinti pragyvenimo lygį, būtinas verslumo skatinimas, darbo vietų 

kūrimas ir nedirbančių motyvacijos ugdymas. Lieka aktualu ir teisingai įgyvendinti socialinės 

paramos priemones. Vietos bendruomenėje visada buvo ir yra asmenų, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, 
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socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi ar neįgijo arba prarado gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai rūpintis savimi (šeima) ir dalyvauti visuomenės gyvenime.  

Lietuvoje prie socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių galima priskirti asmenis, kurie 

patiria materialinius nepriteklius, neturi būsto, turi psichinės ir/ar fizinės sveikatos problemų, nutrūkę 

ar menki socialiniai ryšiai bei neturi įtakos ir galios ar kitaip materialiai ar socialiai pažeidžiami.  

Socialinės rizikos šeima reiškia, kad šeima „serga”, ji turi problemų ir ne vieną, tad jai 

reikalinga kompleksinė pagalba. Pagrindinės įtraukimo į socialinės rizikos šeimų sąrašą priežastys 

yra tėvų girtavimas, psichotropinių medžiagų vartojimas, socialinių įgūdžių stoka, kai negebama 

tinkamai rūpintis vaikais. 

Joniškio r. sav. 2011 – 2014 m. laikotarpiu mažėja socialinės rizikos šeimų skaičius ir jose 

augančių vaikų skaičius. Šeimų skaičius sumažėjo 38,9 proc., jose augančių vaikų skaičius – 32,2 

proc. Analizuojamu laikotarpiu ir VVG teritorijoje pastebimas aiškus mažėjimas: šeimų skaičius 

sumažėjo 41 proc., jose augančių vaikų skaičius – 36,6 proc. Socialinės rizikos šeimose vaikų iki 7 

m. ir nuo 7 – 13 m. skaičius mažėjo ir Joniškio r. sav., ir VVG teritorijoje (1, 2 priedas, 3 priedo 35 

lentelė) (R17). 

Socialinės rizikos šeimų skaičius Joniškio r. sav. ir VVG teritorijoje per 2011 – 2014 metus 

mažėjo tik dėl bendro gyventojų (tarp jų ir vaikų) skaičiaus mažėjimo. Skurdą patiriančių asmenų 

skaičius VVG teritorijoje 2011 – 2014 m. sumažėjo 36 proc. 

           VVG teritorijoje daugiausia socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų gyvena kaimuose 

iki 200 gyventojų. Šiose gyvenvietėse šeimų skaičius 2011 m. nuo bendro šeimų skaičiaus sudarė 30 

proc., 2014 m. – 37 proc. Vaikų skaičius iki 7 metų sumažėjo 34,6 proc., vaikų nuo 7 iki 13 metų – 

28,6 proc.  Vienkiemiuose ir viensėdžiuose gyvena labai mažas šeimų skaičius. 2011 m. gyveno 7 

šeimos, kurios augino 14 vaikų, 2014 m. – 2 šeimos, kurios augino 6 vaikus (1, 2 priedas, 3 priedo 

36 lentelė).  

            Socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms kiekvienoje seniūnijose teikia socialiniai 

darbuotojai. 

            Pagrindinės neįgalumo priežastys yra ligos, nelaimingi atsitikimai ar neįgalumą sukeliančios 

būklės dėl amžiaus. Negalia sąlygoja poreikį pagalbos į namus, socialinės globos, transporto 

organizavimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams 

ir kitoms paslaugoms. 

2011 – 2014 m. Joniškio r. sav. suaugusių neįgalių asmenų skaičius padidėjo 2,7 karto, VVG 

teritorijoje – 2 kartus. Tai labai ženklūs pokyčiai, kurie įtakoja socialinės paramos sistemos teikimo 

pokyčius. Tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo pensinio amžiaus neįgaliųjų skaičius ir Joniškio r. sav. – 

39 proc., ir VVG teritorijoje – 47 proc. Vaikų su negalia skaičius nežymiai didėjo Joniškio r. sav. ir 

VVG teritorijoje (3 priedo 37 lentelė) (R18). 

Sergančiųjų priklausomybės ligomis asmenų skaičius pastaruoju metu Lietuvoje didėja. 

Žalingų įpročių naudojimo pasekmės yra skaudžios: augantis gyventojų mirtingumas dėl jų 

vartojimo, didėjantis nusikalstamų veikų skaičius, eismo įvykių skaičius, nelaimingi atsitikimai, 

nutinkantys namuose ir darbo vietoje ir kt. VVG teritorijos vietovėse nėra išplėtotas paslaugų tinklas 

asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis. 

Joniškio r. sav. duomenimis, sergančiųjų priklausomybės ligomis Joniškio r. sav. 2011 m. 

buvo 586 asmenys, 2014 m. – 545 asmenys. 2011 – 2014 m. laikotarpiu sumažėjo 7 proc. VVG 

teritorijos sergančiųjų priklausomybės ligomis asmenų patekimą pas specialistus riboja finansinės 

kaimo gyventojų galimybės bei motyvacijos/motyvavimo kreiptis stoka. Kompleksinių paslaugų 

trūksta ir labiau nuo Joniškio centro nutolusiose vietovėse.  
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VVG teritorijos vieniši, senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi nuolatinio pragyvenimo 

šaltinio ir priežiūros, susiduria su skurdu, socialine izoliacija, sveikatos priežiūros problemomis. Kaip 

pagrindinė priežastis – itin mažos pensijos, kurios veikia ir savirealizacijos, ir orios senatvės stoką. 

2011 – 2014 m. didėja suaugusių asmenų, kuriems nustatyta rūpyba, globa Joniškio r. sav. ir VVG 

teritorijoje. 2011 – 2014 m. Joniškio r. sav. suaugusių asmenų skaičius, kuriems nustatyta rūpyba 

padidėjo 53,3 proc., kuriems nustatyta globa – 63,3 proc. VVG teritorijoje tuo pačiu laikotarpiu 

suaugusių asmenų skaičius, kuriems nustatyta rūpyba padidėjo 250 proc., kuriems nustatyta globa – 

65 proc.  (3 priedo 38 lentelė). 

Nedarbas yra viena iš pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių. Netekus darbo  

prarandamas pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Dėl aukšto nedarbo lygio iki 2011 m. išliko didelis 

besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų skaičius. 2011 m. pašalpų gavėjų skaičius Joniškio r. 

sav. buvo 11 028, 2014 m. – 7 495. Per minėtą laikotarpį pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo 32 proc., 

pašalpų išlaidos – 4 447 tūkst. Lt. Tokios pačios tendencijos ir VVG teritorijoje. Per 2011 – 2014 m. 

laikotarpį pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo 39 proc., pašalpų išlaidos pašalpoms –  3 436 tūkst. Lt 

(3 priedo 39 lentelė) (R19). 

Tokiems pokyčiams įtakos turėjo 2013 m. pasikeitę teisės aktai, kuriuose nustatyta griežtesnė 

socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų skyrimo tvarka, todėl 

savivaldybės gyventojai pateikė mažiau prašymų piniginei paramai gauti.   

Organizuojant savivaldybės socialinės paramos teikimą, labiausiai socialiai pažeidžiamiems 

rajono gyventojams iš savivaldybės biudžeto lėšų yra mokamos vienkartinės pašalpos sunkios 

materialinės padėties atveju, remiama maisto iš intervencinių atsargų nepasiturintiems asmenims 

programa, mokami pagalbos pinigai (alternatyva pagalbos į namus paslaugoms). 

Joniškio rajono savivaldybėje yra 10 seniūnijų, iš kurių gausiausios pagal gyventojų skaičių 

yra Joniškio, Žagarės ir Skaisgirio seniūnijos. Probleminė situacija išlieka atokiausiai nuo rajono 

centro nutolusioje Žagarės seniūnijoje, kuri pagal gyventojų skaičių yra viena iš gausiausių. Šioje 

seniūnijoje didžiausias skurdo ir nedarbo lygis, šių sąlygų sukeltų socialinių problemų mastas ir 

socialinių paslaugų poreikis. 

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis didesnė dalis Joniškio rajono 

gyventojų gyvena kaime, todėl itin didelis dėmesys turi būti skiriamas būtent kaimo ir atokiose 

vietovėse gyvenančių asmenų socialinės atskirties prevencijai. 

Anketavimo būdu, fokusuotų grupinių interviu gauta informacija „patvirtina“ ir papildo  VVG 

teritorijos atliktos socialinės situacijos analizės duomenis ir išryškina vietos gyventojų problemas ir 

poreikius. Vietos gyventojai kaip pagrindines problemas įvardina VVG teritorijos gyventojų 

skaičiaus mažėjimą dėl nedidelio gimstamumo ir dėl didelės migracijos, kas iš pagrindų keičia per 

ilgą laikmetį suformuotą socialinę infrastruktūrą: užsidaro mokyklos, mažėja lankytojų kultūros 

centruose, keičiasi darbo pasiūlos turinys, mažėja darbo vietų skaičius kvalifikuotiems darbuotojams. 

Pagal socialinę bei demografinę struktūrą ekonominiais sumetimais daugiau yra linkę išvykti jaunesni 

asmenys, turintys aukštesnį išsilavinimą ir profesinius pasiekimus. Vietos gyventojai siūlo gerinti 

VVG teritorijos socialinę situaciją, skatinant verslų kūrimą ir plėtojimą, kuriant darbo vietas, kuriant 

palankią socialinę infrastruktūrą, kokybiškų socialinių paslaugų plėtrą, kuri atitiktų gyventojų 

poreikius ir užtikrintų visavertį ir orų gyvenimą VVG teritorijoje. 

            Vietos gyventojai suteikė pirmumą pagrindiniams poreikiams ir prioriteto tvarka suteikė 

pirmą vietą „Kurti ir plėtoti verslus, skatinant bendradarbiavimą, rinkų paiešką, kuriant darbo vietas 

vietos gyventojams, mažinti skurdo riziką VVG teritorijoje“, antrą „Skatinti socialinę, ekonominę 

plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos gyventojų užimtumo galimybes, tvarkant 
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infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus“, trečią „Sudaryti sąlygas vietos gyventojams kvalifikacijos 

kėlimui, įgūdžių įgijimui, vykdant mokymus“. Minėtų poreikių įgyvendinimui VPS yra numatyta 

vizija, prioritetai, priemonės ir veiklos sritys, kurie atitinka nustatytus vietos gyventojų poreikius ir 

jų įgyvendinimas leis patenkinti vietos gyventojų poreikius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  VVG teritorijos ekonominė situacija 

   

                  Šalies, regiono ekonominę būklę ir vystymosi kryptis bei tempus apibendrintai parodo du 

ekonominiai rodikliai, kurie apsprendžia ir darbo našumo, ir pragyvenimo lygio būklę. Tai bendrasis 

vidaus produktas (toliau – BVP) ir bendroji pridėtinė vertė (toliau – BPV). BVP yra svarbiausias 

rodiklis, įvertinant šalies ekonomikos, o kartu ir socialinės būklės lygį. Pagal BVP dalį, tenkančią 1 

gyventojui, vertinama šalies ekonominė būklė, nustatomas jos reitingas tarp pasaulio valstybių. Kita 

vertus, šiuo rodikliu vertinamas ne tik šalies, bet ir atskiro jos regiono, savivaldybių teritorijos 
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ekonominis ir socialinis išsivystymo lygis. Apibendrinantis rodiklis, parodantis šalies ūkio subjektų 

ekonominės veiklos grynąjį rezultatą šalies mastu ar atskirame regione. BPV – atskiros ekonominės 

veiklos rūšies ar institucinio sektoriaus veiklos rezultatų grynoji vertė. Pagal Lietuvos Respublikos 

statistikos departamento duomenis Lietuvos BPV šalies mastu didžiausias nuosmukis buvo 2009 m. 

– (minus) 14,6 proc. 2010 m. BVP padidėjo 1,5 proc. ir paskutiniaisiais 2012 – 2013 m. metinis 

didėjimas buvo 3,5 proc. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės dalis nuo bendrosios pridėtinės 

vertės 2013 m. sudarė 3,8 proc. (3 priedo 40 lentelė). Verslo rūšys, formos ir galimi kiti veiklos 

variantai žymia dalimi priklauso nuo investicijų į verslą ir jo infrastruktūrą. Vienas iš pagrindinių 

rodiklių, apibūdinančių vietovės investicinį patrauklumą, yra materialinių investicijų dydis. Jo dėka 

diegiamos inovacijos, naujos technologijos, gerinamos darbo sąlygos.  

                 2011-2014 m. materialinės investicijos šalyje padidėjo 1,6 proc., Šiaulių apskrityje 

sumažėjo 12 proc., Joniškio r. sav. – sumažėjo 30,2 proc. (3 priedo 41 lentelė). 

                Pagrindinis rodiklis, parodantis užsienio investicijas Joniškio rajono savivaldybei ir jos 

gyventojams, yra tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) dydis, tenkantis 1 gyventojui. 1 

gyventojui tenkančių TUI apimtys Joniškio rajono savivaldybėje gerokai mažesnės nei vidutiniškai 

apskrityje ar šalyje. Tiesioginės investicijos, tenkančios 1 gyventojui Joniškio r. sav. 2012 m., buvo 

31,8 karto mažesnės už Šiaulių apskrities, 94,3 karto – už Akmenės r. sav. ir pačios mažiausios Šiaulių 

apskrityje. 2013 m. išliko tos pačios tendencijos. 2011–2013 m. tiesioginės investicijos, tenkančios 1 

gyventojui Joniškio r. sav. 4,2 proc. (3 priedo 42 lentelė) (R 20). 

                 Užsienių investicijų pritraukimą ir jų įtaką ekonominei plėtrai sušvelnina pritrauktos į 

savivaldybę investicijos iš kitų fondų. Į rajono savivaldybę ir VVG teritoriją 2011 – 2014 m. buvo 

pritraukta investicijų iš ES ir kitų fondų. 2011 m. buvo įgyvendinta 18 projektų, kurių vertė 13,3 mln. 

Lt, 2014 m. – 31 projektas, kurių vertė 18,2 mln. Lt. 2011–2014 m. įgyvendintų projektų skaičius 

padidėjo 72,2 proc. (3 priedo 43 lentelė). 

                  Skirtingose Lietuvos vietovėse įsikūrusių žmonių gyvenimo lygis labai skiriasi. Keletas 

priežasčių: savivaldybės geografinė padėtis, verslo objektų susitelkimas, vietos gyventojų amžius bei 

darbo jėgos konkurencingumas ir pan. Visi šie aspektai sudaro palankią arba nepalankią investicinę 

aplinką. 

                   Verslo ir ekonominė plėtra keičia vietovės ūkinę struktūrą, įskaitant ir pokyčius darbo 

rinkoje. Šalyje užimtų gyventojų 2011 – 2014 m. padidėjo 5,2 proc. 2014 m. 66,1 proc. gyventojų 

buvo užimti paslaugų srityje, 17,2 proc. – pramonės šakoje, 9,2 proc. – žemės ūkyje, miškininkystėje 

ir žuvininkystėje ir 7,5 proc. – statyboje. Šiaulių apskrityje per tą patį laikotarpį užimtų gyventojų 

skaičius padidėjo 4,5 proc. Užimtų gyventojų skaičius žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 

sumažėjo 20,3 proc., visose kitose ūkio šakose didėjo. 2014 m. užimtų gyventojų struktūra Šiaulių 

apskrities ūkio šakose skyrėsi nuo Lietuvos vidurkio. 2014 m. paslaugų sektoriuje buvo užimta 6 

proc. gyventojų mažiau nei šalyje, žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje buvo užimti 13,9 

proc. gyventojų arba 4,7 proc. daugiau nei šalyje (3 priedo 44 lentelė). Lietuvos Respublikos 

statistikos departamentas ir kiti informacijos šaltiniai nepateikia duomenų apie dirbančiųjų skaičių 

savivaldybių lygmeniu. 

                  Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis savivaldybėse detaliau parodyti 

Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatuose. Minėtais metais 

Joniškio rajone pagal ekonominės veiklos rūšis iš viso dirbo 8 178 asmenys. Žemės ūkyje, 

miškininkystėje ir žuvininkystėje – 1 775 arba 21,7 proc. darbuotojų, 1 323 darbuotojai – didmeninėje 

ir mažmeninėje prekyboje, variklių transporto priemonių ir motociklų remonte, 1 039 darbuotojai – 

pramonės šakoje. Palyginamai didelis 1 011 žmonių skaičius dirba švietimo sektoriuje. Joniškio r. 

sav. žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje dirbo 2,9 karto užimtų gyventojų didesnis 

skaičius negu šalyje ir 1,6 karto negu Šiaulių apskrityje. Tai rodo, kad Joniškio r. sav. santykinai 

žemas darbo našumas žemės ūkio šakoje (3 priedo 45 lentelė) (R21). Savivaldybėje užimtų gyventojų 

pagal profesijų grupes didžiausią dalį sudarė specialistai – 17,8 proc., įrenginių ir mašinų operatoriai 

ir surinkėjai – 14,3 proc. ir paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai – 12,4 proc. Tenka pažymėti, 
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kad 11,2 proc. tarp užimtų darbuotojų teko nekvalifikuotiems darbininkams, Šiaulių apskrityje – 9,9 

proc. (3 priedo 46 lentelė). 

                  Darbo biržos duomenimis (www.ldb.lt), 2015 m. birželio mėn. Joniškio r. sav. laisvų 

darbo vietų buvo 88, iš jų: neterminuotam darbui – 78, terminuotam darbui – 10. Lyginant su praeitų 

metų to paties laikotarpio duomenimis, laisvų darbo vietų sumažėjo 14,6 proc., iš jų: neterminuotam 

darbui – 4,9 proc., terminuotam – 52,4 proc. Siekiant didinti gyventojų užimtumą, jų pajamas ir 

didinti pragyvenimo lygį, būtina skatinti vietos gyventojų verslumą. 

               Verslo aplinka yra daugialypė sistema, kuri yra veikiama aplinkos veiksnių, lemiančių 

verslo vystymąsi bei palankias (nepalankias) sąlygas jam plėtotis. Joniškio r. sav. verslo formos bei 

rūšys būdingos Lietuvos ūkiui. Pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis 

Joniškio r. sav. 2014 m. pradžioje buvo įregistruota 918 ūkio subjektų, veiklą vykdė tik 452 arba 49,2 

proc. 2011 – 2014 metais ūkio subjektų skaičius padidėjo nuo 449 iki 452 arba 0,7 proc. (3 priedo 

47,48 lentelė) (R22). Didžiausią lyginamąjį svorį tarp veikiančių subjektų užėmė didmeninės ir 

mažmeninės prekybos, variklių transporto priemonių ir motociklų remonto subjektai – 26,5 proc.,  

žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriaus įmonėms ir bendrovėms Joniškio 

r. teko 6,2 proc., menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla užsiėmė 35 įmonės. 2011 – 2014 

metais ūkio subjektų skaičius kito labai nežymiai ir padidėjo 0,7 proc. (3 priedo 48 lentelė).  

                  Didelė rajono priklausomybė nuo žemės ūkio veiklos ir įregistruotų, bet neveikiančių ūkio 

subjektų skaičius iš dalies rodo tam tikrą verslo apimčių sąstingį visuose ūkio sektoriuose. 

Ekonomikos varomoji jėga yra smulkios ir vidutinės įmonės. 2014 m. sausio 1 d. savivaldybėje ūkinę 

veiklą vykdė 275 mažos ir vidutinės įmonės. Pagal teisinę formą 129 arba 46,9 proc. buvo uždarosios 

akcinės bendrovės, 121 arba 44 proc. – individualios įmonės. Savivaldybėje ūkinę veiklą vykdė 16 

žemės ūkio bendrovių. Mažos ir vidutinės įmonės dominavo visose apskrities savivaldybėse (3 priedo 

49 lentelė). VVG teritorijoje smulkios ir vidutinės įmonės ūkinę veiklą vykdė visose seniūnijose. 

Saugėlaukio seniūnijoje 9 įmonėse buvo įdarbinti 303 asmenys, Satkūnų seniūnijoje 5 įmonėse – 288 

asmenys, Skaistgirio seniūnijoje 15 įmonių – 280 asmenų. Neišplėtotas įmonių tinklas Gaižaičių 

seniūnijoje. Įvertinant potencines galimybes, palyginus mažas žmonių skaičius įdarbintas Žagarės 

seniūnijoje (3 priedo 50 lentelė).  

                  Tarp visų savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų dominavo smulkios įmonės, turinčios 

iki 4 darbuotojų. Savivaldybėje jos sudarė 63,9 proc., turinčios nuo 5 darbuotojų iki 9 darbuotojų – 

12,6 proc. ir įmonėms, kuriose dirbo virš 100 darbuotojų, teko tik 2,2 proc. (3 priedo 51 lentelė).  

                  Su mažu dirbančiųjų skaičiumi dominuoja mažos ir vidutinės įmonės. Iki 4 darbuotojų 

turėjo 54,9 proc. mažų ir vidutinių įmonių, nuo 5 darbuotojų iki 9 darbuotojų – 19,3 proc. ir virš 100 

darbuotojų buvo įdarbinusios 3 įmonės (3 priedo 52 lentelė). Panaši padėtis ir kitose apskrities 

savivaldybėse.  

                  Pramonės ir stambaus ne žemės ūkio verslo subjektų Joniškio r. sav. nėra daug, bet tai tos 

įmonės, kurios sukuria daugiausia darbo vietų. Tai UAB „Šiaurės vilkas“, kuri teikia transporto 

paslaugas, kroviniai vežami tiek vakarų, tiek rytų kryptimis. Ši įmonė užsiima ir dolomito bei skaldos 

gamyba, grūdinių kultūrų eksportu į Suomiją, Estiją bei Baltarusiją. 

    UAB „Joniškio Hidrostatyba“. Bendrovė be hidrotechnikos statybos vykdo kelių statybos 

darbus, įrengia tiltų pralaidas, atlieka aplinkos tvarkymo ir apželdinimo darbus. 

              Individuali J. Rimdžiaus įmonė „Grebėstas“. Viena didžiausių statybos įmonių Joniškyje. Ši 

įmonė stato tiek individualius namus, tiek biurus, tiek daugiabučius. Šios įmonės veikla neapsiriboja 

vien Joniškio rajonu, jos paslaugomis naudojasi ir kiti Lietuvos miestai.  

http://www.ldb.lt/
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 UAB „Laveksa“. Jos veikla – durpių gamyba, perdirbimas ir eksportas. Bendrovė 

eksploatuoja Mūšos upės, Tyrelio pelkių durpynus. Dirbama pagal Europos Sąjungos reikalavimus ir 

standartus. Durpės eksportuojamos į Italiją, Vokietiją, Prancūziją, Vengriją, Lenkiją. 

Vertinant verslumo lygio rodiklį, naudojamas mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 

000 gyventojų. Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Joniškio r. sav. MVĮ 1 000 gyventojų 

teko 11,0 įmonių, Šiaulių apskrityje – 15,9 įmonių, šalyje – 22,1 įmonių. 2014 m. Joniškio rajone 

MVĮ 1 000 gyventojų teko 11,3 įmonių, Šiaulių apskrityje – 16,4 įmonių, šalyje – 23,1 įmonių (3 

priedo 53 lentelė) (R23). Veikiančių visų ūkio subjektų 1 000 gyventojų 2014 m. savivaldybėje teko 

18,6 vnt., Šiaulių apskrityje – 24,1 vnt., šalyje – 30,8 vnt. ūkio subjektų. Pagal ūkio subjektų ir MVĮ 

skaičių savivaldybė lenkia daugelį apskrities rajono savivaldybių, tačiau ženkliai atsilieka nuo šalies 

ir Šiaulių apskrities verslumo lygio. Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. sausio 1 d. buvo įregistruota 

918 ūkio subjektų, o veiklą vykdė tik 452 ūkio subjektai arba 49,2 proc.  

Žemesnis verslumo lygis įtakoja gyventojų užimtumą ir bedarbystę. Bedarbių proc. nuo 

darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus 2011 m. siekė 18,1 proc., vyrų – 19,8 proc., moterų – 16,4 

proc. ir jaunimo – 9,1 proc. 2014 m. bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus 

sumažėjo iki 15,3 proc., jaunimo – iki 6,9 proc., išsilygino vyrų ir moterų bedarbystės atotrūkis. 

Neatsižvelgiant į teigiamus poslinkius, bedarbystė savivaldybėje yra 37,8 proc. aukštesnė už šalies ir 

28,6 proc. – už Šiaulių apskrities lygį (3 priedo 31 lentelė). 

 Joniškio rajono verslo aplinka yra panaši į kitų Šiaulių apskrities savivaldybių verslo aplinką, 

kuriai būdinga menka vietos vartotojų perkamoji galia, didelė konkurencija plataus vartojimo prekių 

bei paslaugų rinkoje. Trūksta lėšų verslo plėtrai, sudėtinga paskolų išdavimo tvarka, jaučiama 

verslininkų vadybinių, ekonominių bei teisinių žinių stoka. Nesant galimybių geriems specialistams 

mokėti kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą, jie emigruoja. Be verslo įmonių  rajone paslaugos ir darbai 

dar vykdomi asmenų, turinčių individualios veiklos liudijimą arba pažymą. Savivaldybėje 2011 – 

2013 m. kiekvienais metais verslo liudijimus išsiimdavo apie 600 gyventojų. Jų darbų spektras gan 

platus: asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, statybos darbai, mašinų ir įrenginių prižiūra, 

kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir 

kita aptarnavimo veikla. Santykinai didelis asmenų skaičius pasirinko darbą, įsigijus verslo liudijimą, 

nes rajone 2011 m. 73 proc. asmenų, 2012 m. 73,8 proc. asmenų ir 2013 m. 54,3 proc. asmenų buvo 

taikomos lengvatos ir savivaldybės numatyta gan didelė lengvatų suma (3 priedo 54 lentelė). 

2014 m. savivaldybėje 111 asmenų vykdė individualią veiklą pagal pažymą. 26 gyventojai 

užsiėmė draudimo agentų ir brokerių srityje, 21 – pastatų remontu, restauravimu ir rekonstravimu, 21 

– mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, 13 –  kirpyklų 

ir kitų grožio salonų veikla ir 51 asmuo – kitomis veiklomis. 

      VVG, įgyvendindama projektą „Joniškio VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių patirties ir 

pokyčių nustatymas“ Nr. 4NT-KS-11-1-005 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų 

programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, atliko tyrimus 

„Joniškio rajono vietos bendruomenių poreikiai ir galimybės“, kurie rodo, kad pagrindinis kaimo 

bendruomenių veiklos Joniškio rajone tikslas yra skatinti gyventojus, kad jie stengtųsi pagerinti savo 

gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo bei 

bendruomeniškumo apraiškas, siekti užkirsti kelią socialinei atskirčiai plisti. Bendruomenių veiklos 

pradžioje dominavo kultūrinė veikla. Tai yra klasikinis bendruomeninio gyvenimo vystymosi kelias. 

      Nuo bendruomenių socialinio vystymo prasideda gyventojų ekonominis stiprėjimas, kas yra 

itin svarbu, siekiant sudaryti tinkamas prielaidas darniam kaimo vietovių vystymuisi. Šiuo metu 

bendruomenės bręsta ir kitokiai veiklai, ima galvoti apie bendruomenės verslą, galimybę teikti 

socialines paslaugas. VVG teritorijos kaimo bendruomenėse, kitose NVO yra pastebimos verslo 

tendencijos. Labiausiai nuo rajono centro nutolusioje Gaižaičių kaimo bendruomenės namuose yra 

teikiamos kirpyklos, masažo, drabužių skalbimo paslaugos.  
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      Masažo ir kirpyklos paslaugos teikiamos ir Rudiškių kaimo, Skaistgirio miestelio 

bendruomenės namuose, kur specialistai dirba pagal poreikį. Skaistgirio miestelio bendruomenėje 

teikiamos pirties ir drabužių skalbimo paslaugos.  

      VVG  teritorijoje yra įrengti amatų centrai. Visus šiuos centrus įrengė kaimo bendruomenės 

įgyvendindamos projektus. Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ nariai amatų centre pina iš 

vytelių ir gamina molio gaminius. Reibinių kaimo bendruomenės amatų centre bendruomenės nariai 

siuva lėles, daro gaminius iš šiaudelių, gamina molio gaminius. Asociacijos „Gasčiūnų kaimo 

bendruomenė“ įrengtame amatų centre kepama duona, bandelės, pinama iš vytelių, gaminami molio 

dirbiniai. 

      Žiurių kaimo bendruomenė yra gavusi tradicinio kulinarinio paveldo sertifikatą, sertifikuotas 

Žiurių kleckas. Bendruomenė jau penkerius metus organizuoja tradicinę kleckų šventę, kur pristato 

ne tik savo tradicinį gaminį, bet skatina ir kitas rajono bendruomenes dalyvauti mugėse ir pristatyti 

Joniškio krašto tradicinius valgius, kitus gaminius, kuriuos kuria bendruomenių nariai ir pačios 

bendruomenės. Bendruomenė rengia edukacines programas, pristatydama Žiurių kleckus.  

     Asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“ kasmet rengia sūrio šventę, kurios metu kviečiamos 

bendruomenės ir jų nariai pristatyti savo krašto sūrius. Šventės metu vyksta maisto produktų mugė.  

   Visos rajono bendruomenės kviečiamos dalyvauti tradicinėje vyšnių šventėje Žagarėje, Joniškio 

žemės ūkio mokyklos organizuojamose pavasario ir rudens mugėse, kur pristato ir parduoda savo 

gaminamus suvenyrus, tradicinius maisto patiekalus. 

   Joniškio r. sav. išplėtotas paslaugų sektorius. Joniškio rajone veikia vienintelis geriamojo 

vandens ir nuotekų valymo paslaugų teikėjas – UAB „Joniškio vandenys“. Bendrovė aprūpina 

geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 30 gyvenviečių. Vartotojams ir abonentams 

tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 33 

vandenvietes, 57 artezinius gręžinius, 157,9 km vandentiekio vamzdyną, 9 vandens nugeležinimo 

įrenginius. Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 14 gyvenviečių nuotekas.  

     Joniškio rajono susisiekimo sistemą sudaro automobilių kelių bei geležinkelių transportas.  

Joniškio rajono savivaldybėje keleivių vežimo veiklą vykdo tik vienas vežėjas – UAB „Joniškio 

autobusų parkas“ (Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano duomenys, 

http://www.joniskis.lt/). 

     Dabartiniu metu jau bandoma atskirti kaimo ir žemės ūkio sutapatinimą, tačiau Lietuvos 

regionuose, kur derlingos žemės, žemės ūkio šaka yra pagrindinė verslo šaka ir pragyvenimo šaltinis. 

Žemės ūkis ir šalies mastu turi didelę ekonominę ir socialinę reikšmę. Statistikos departamento 

duomenimis, nuo 2009 m. žemės ūkyje, miškininkystėje  ir žuvininkystėje sukurtas BVP stabiliai 

didėjo ir 2013 m. siekė 4 139 mln. litų. 2009 – 2013 m. šis rodiklis padidėjo 1,8 karto. Šiaulių apskritis 

šalyje pirmauja pagal pagaminamą žemės ūkio produkciją. Joniškio rajono žemės ūkis, garsėjantis 

derlingomis žemėmis bei gerai išvystytu žemės ūkiu. Visa savivaldybės socialinė ir gamybinė 

infrastruktūra nukreipta šios šakos vystymui. Rajono kaime 2014 m. pradžioje gyveno 55,4 proc. 

rajono gyventojų, šalyje –32,9 proc., Šiaulių apskrityje – 37,5 proc. (3 priedo 7 lentelė). Joniškio r. 

sav. 72,1 proc. teritorijos užima žemės ūkio naudmenos, šalyje – 53 proc., Šiaulių apskrityje – 62,2 

proc. bendro teritorijos ploto (3 priedo 80 lentelė). Joniškio rajonas yra žemės ūkio kraštas, garsėjantis 

savo derlingomis žemėmis, todėl Joniškio rajonas turi geras galimybes žemės ūkio sektoriaus plėtrai. 

Įmonės ar ūkininkai dažniausiai specializuojasi auginti grūdines kultūras, cukrinius runkelius ir 

rapsus, todėl Joniškyje yra nemažai įmonių, užsiimančių būtent grūdų ir trąšų prekyba. Joniškio r. 

sav. duomenimis 2014 m. vasariniais javais buvo užsėta 46 467,5 ha, žieminiais javais – 11 562,43 

ha, žieminiu rapsu – 9 003,9 ha (5 pav.). Savivaldybėje ūkių, užsiimančių augalininkystės produktų 

gamyba, skaičius 2011 m. sudarė 1879 vnt. 2014 m. – 1 780 vnt. Statistikos departamento 

duomenimis 2014 m. rajono sav. javų derlingumas buvo 50,7/100 kg iš ha. Tai didžiausias 

derlingumas Šiaulių apskrityje. 2011 – 2014 m. bendrasis javų derlius padidėjo nuo 194 261 tonos 

iki 297 100 tonų arba 52,9 proc. (http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) (R24). 2014 m. 428 

ūkiuose gyvulininkystė buvo pagrindinė žemės ūkio šaka, 499 ūkiuose vyravo mišrūs žemės ūkiai, 6 
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ūkiuose miškininkystė buvo pagrindinė ūkinė veikla. Trijuose ūkiuose buvo pagrindinė alternatyvi 

žemės ūkiui veikla, 4 alternatyvi veikla buvo kaip papildoma veiklos rūšis.  Per 2011-2014 m. 

gyvulininkystės ūkių sumažėjo nuo 448 iki 428, t.y. 4,5 proc., mišrių žemės ūkių nuo 514 iki 499, 

arba 3 proc., alternatyvios pagrindinės veiklos ūkių padidėjo 50 proc., o papildomos veiklos net 400 

proc.. (3 priedo 55 lentelė). Joniškio r. sav. žemės ūkio skyriaus duomenimis (pateikti raštu), Joniškio 

r. sav. žemdirbiai neapsiriboja vien žaliavinės žemės ūkio produkcijos gamyba. Statomos grūdų 

sandėliavimo ir paruošimo pardavimui saugyklos, Skaistgiryje pastatyta pieno produkcijos 

perdirbimo įmonė, vykdomos kitos žemės ūkį aptarnaujančios veiklos. Galima paminėti pagrindinius 

subjektus, kurie apjungia ūkininkus, gaminant ir perdirbant žemės ūkio produkciją: kooperatyvas 

„Joniškio aruodas“ „Žagarės pieninė“ ir kt. 2011 m. užsiimančiųjų žemės ūkio produktų perdirbimu 

ir realizavimu buvo 4 subjektai, 2014 m. 5 subjektai, per 2011-2014 m. jų skaičius padidėjo 25 proc. 

(R 25).   

Šalyje, Šiaulių apskrityje ir Joniškio r. sav. 2011 – 2014 m. juridinių valdų valdytojų, fizinių 

valdų valdytojų skaičius, ūkininkų ūkių skaičius kito nežymiai (3 priedo 56 lentelė). Tai įtakojo žemės 

plotų konsolidavimas ir žemės nuosavybės kaita. Valdų pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas 

savivaldybėje 2014 m. pradžioje rodo, kad dominuoja smulkių valdų ūkiai. 2014 m. 1 410 ūkio 

subjektų turėjo valdas iki 5 ha. Tokie valdytojai sudarė 62 proc. valdytojų skaičiaus. Vykdant žemės 

plotų konsolidavimą, valdų skaičius iki 5 ha sumažėjo nuo 2 354 vnt. (2011 m.) iki 1 410 vnt. (2014 

m.), 2011 – 2014 m. sumažėjo 40,1 proc. (3 priedo 57 lentelė) (R26). Rajono ūkininkai padidino 

naudojamos žemės plotus, pasinaudoję kitais ekonominiais svertais: nuoma, kooperacija ir kt. 

Vidutinis deklaruotas ūkio dydis nuo 42,3 ha (2011 m.) padidėjo iki 46,9 ha (2013 m.) arba 10,9 proc. 

ir yra 2,5 karto didesnis už šalies deklaruotą ūkį (6 pav.). Žemės ūkio šaka rajone sukuria produkciją, 

darbo vietas, įtakoja jos aptarnavimo verslų plėtrą. Ūkio modernizavimas, darbo našumo augimas 

lėmė ir darbo jėgos pokyčius žemės ūkio šakoje tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių apskrityje, tiek rajone. 

Ūkio modernizavimas, darbo našumo augimas lėmė ir darbo jėgos pokyčius žemės ūkio šakoje tiek 

Lietuvoje, tiek Šiaulių apskrityje, tiek rajone. 2011 – 2014 m. žemės ūkio valdų narių skaičius šalyje 

sumažėjo 34,1 proc., Šiaulių apskrityje – 40,2 proc., rajone – 49,2 proc. 2011–2014 m. ūkininkų ūkių 

narių skaičius kito nežymiai. Joniškio r. sav. per analizuojamą laikotarpį padidėjo 3,8 proc. (3 priedo 

58 lentelė). 

Rajone ūkininkauja produktyvaus amžiaus asmenys, nors demografiniai pokyčiai rodo 

senėjimo tendencijas. 2012 – 2014 m. visose Šiaulių apskrities savivaldybėse mažėjo ūkininkų 

skaičius iki 40 metų ir didėjo ūkininkų skaičius virš 55 metų. Joniškio r. sav. ūkininkų skaičius iki 40 

metų sumažėjo 10,7 proc., o ūkininkų skaičius virš 55 metų padidėjo 14,2 proc. (3 priedo 59 lentelė). 

2011 – 2014 m. keitėsi ir valdomos ūkio valdos įvairiose demografinėse ūkininkų grupėse. 

Savivaldybėje visose pagal amžių (iki 40 m., nuo 41 m. iki 60 m. ir virš 60 m.) ūkininkų grupėse 

mažėjo iki 10 ha valdomi plotai ir virš 100 ha. Dominavo nuo 11 ha iki 100 ha valdomi plotai. (3 

priedo 60 lentelė). 

Atkreiptinas dėmesys, kad šalyje ir regionuose mažėja ūkininkų išsilavinimo lygis. 2011 – 

2014 m. ūkių valdytojų skaičius su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu šalyje sumažėjo 14,2  proc., 

Šiaulių apskrityje – 16,1 proc. ir Joniškio r. sav. – 15,1 proc. Mažėjo valdų valdytojų, turinčių aukštąjį 

neuniversitetinį, aukštesnįjį ir profesinį išsilavinimą (3 priedo 61 lentelė) (R27). 

Tolimesnė žemės ūkio šakos raida žymia dalimi priklausys nuo kvalifikuotų ūkininkų – ūkio 

valdytojų rengimo ir pritraukimo į konkrečią vietovę. Rajono ūkininkai be tradicinės žemdirbystės 

užsiima ir ekologiniu ūkininkavimu. Joniškio r. sav. duomenimis (pateikti raštu), 2011 m. rajone buvo 

16 ekologinių ūkių, 2013 m. – 13 ūkių, jų skaičius per 2011– 2013 m. sumažėjo 18,8 proc.  Vietos 

gyventojai, siekdami mažinti priklausomybę nuo žemės ūkio, plečia veiklas. Joniškio rajone pieno 

gamyba, jo perdirbimu ir realizavimu užsiima Bariūnų žemės ūkio bendrovė ir ūkininko Eugenijaus 

Stonio ūkis. UAB „Šiaurės Vilkas“ – grūdų priėmimo punktas, Žemės ūkio bendrovė „Delikatesas“ 

– didžiausias mėsos produktų gamintojas, AB „Skaistgirio skalda“ – skaldos gamykla, UAB 

„Kaprolita“ – biohumuso gamyba ir kt.  
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Kaimo turizmo socialinė ekonominė įtaka gyventojų užimtumui, investicijų mastams, regionų 

plėtrai tampa reikšmingu veiksniu, kuris skatina ekonomikos plėtrą, ne tik kuriant naujas darbo vietas 

šiame sektoriuje, bet ir verčia kurti bei teikti daugiau paslaugų, kurios tenkintų įvairius turistų bei 

vietos gyventojų poreikius.  

Joniškio rajoną galima apibūdinti kaip tranzitinį rajoną, todėl turizmo paslaugos Joniškio 

rajone yra negausios ir fragmentiškos, netolygiai išsidėsčiusios rajono teritorijoje. Visiškai 

neišplėtotos kaimo turizmo paslaugos.  

Dėl išskirtinių rajono savybių savivaldybėje 2011 m. ir 2014 m. veikė tik 2 apgyvendinimo 

įstaigos, tačiau 2011 – 2014 m. apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose padidėjo 36 

proc. (3 priedo 62 lentelė). Tai rodo, kad turizmo plėtra rajono sav. turi perspektyvą ir, kaip buvo 

minėta, turėtų būti nukreipta tranzitinių keleivių poreikiams tenkinti. 

Joniškio rajono verslo aplinka yra panaši į kitų Šiaulių apskrities savivaldybių verslo aplinką, 

kuriai būdinga menka vietos vartotojų perkamoji galia, didelė konkurencija plataus vartojimo prekių 

bei paslaugų rinkoje. Joniškio r. sav. ekonominę plėtra apsunkina ir tai, kad ji turi išplėtotą agrarinę 

kryptį. Kaime gyvena 55,4 proc. r. sav. gyventojų, žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 

dirba 21,7 proc. dirbančiųjų. Žemės ūkis turi sezoninį gamybos pobūdį ir sezoninį darbo jėgos 

užimtumą. Vietos gyventojai nori, kad kaimo vietovėje būtų diversifikuojami verslai ir sudaromos 

galimybės didesniam užimtumui. VVG teritorijos gyventojai įvardino šiuos pagrindinius poreikius, 

kuriuos reikia spręsti: kad būtų steigiamos mažos ir vidutinės įmonės, susijusios su alternatyviąja 

veikla ir paslaugomis, sprendžiant užimtumo ir nedarbo problemas VVG teritorijoje, skatinti vietinės 

maisto produktų rinkos vystymąsi, stiprinant ryšius tarp vartotojų ir gamintojų bei diegiant inovacijas, 

sudaryti galimybes NVO projektais skatinti socialinį verslumą ir užimtumą kaime bei užtikrinti 

vietinės iniciatyvos tęstinumą, sutelkti atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojus, bendruomenes bei 

kitas nevyriausybines organizacijas ir kartu su vietos valdžia bei verslo įmonėmis kurti patrauklią 

verslui infrastruktūrą, kaimo aplinką, užtikrinančią vietos verslo plėtrą, socialinę integraciją, naujų 

darbo vietų kūrimą, užimtumo didinimą.  

            Vietos gyventojai pirmumą suteikė pagrindiniams poreikiams ir prioriteto tvarka suteikė 

pirmą vietą „Kurti ir plėtoti verslus, skatinant bendradarbiavimą, rinkų paiešką, kuriant darbo vietas 

vietos gyventojams, mažinti skurdo riziką VVG teritorijoje“, antrą „Skatinti socialinę, ekonominę 

plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos gyventojų užimtumo galimybes, tvarkant 

infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus“. Minėtų poreikių įgyvendinimui VPS yra numatyta vizija, 

prioritetai, priemonės ir veiklos sritys, kurie atitinka nustatytus vietos gyventojų poreikius ir jų 

įgyvendinimas leis patenkinti vietos gyventojų poreikius.   

 

 

2.5. VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai 

             

               Lietuvoje dažniausiai steigiamos socialinės srities organizacijos, skirtos svarbiausioms 

visuomenės problemoms spręsti. Nevyriausybinių organizacijų veikla – tai visuomenės naudai 

Lietuvoje veikiantis savarankiškas, nuo valdžios ir verslo nepriklausomas, pelno ir valdžios 

rinkimuose nesiekiantis, savanoriškumo pagrindu įsteigtas viešasis juridinis asmuo. Keičiantis 

ekonominiams, socialiniams veiksniams, keitėsi ir šių organizacijų vaidmuo. Valdžios institucijos 

sunkiai persiorientuoja ir prisitaiko prie esamų pokyčių arba vėluojančiai reaguoja į juos, tuo tarpu 

nevyriausybinės organizacijos į pokyčius reaguoja lanksčiau – tai pagrindinė priežastis, lemianti vis 

didesnį nevyriausybinių organizacijų vaidmenį valstybėje bei nuolatos augantį šių organizacijų 

skaičių ir besiplečiantį veiklos spektrą. 
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               ES kaimo plėtros politikos priemonės lėmė kaimo gyventojų aktyvumą, paskatino jų 

būrimąsi į NVO.  Joniškio r. sav. pradėjus įgyvendinti „LEADER“ metodą, kaimo bendruomenių, 

kitų NVO veikla itin suaktyvėjo, ėmė sparčiais tempais steigtis naujos organizacijos. Akivaizdu, kad 

stiprios, gebančios prisitaikyti prie besikeičiančios ekonominės ir socialinės aplinkos NVO – svarbus 

VVG teritorijos pažangos veiksnys. Jų veikla sukuria prielaidas skurdui ir socialinei atskirčiai 

mažinti, socialinei struktūrai kurtis. Tokio judėjimo išdava – kaimas, gyvenantis visavertį gyvenimą. 

               2000 m. VVG teritorijoje buvo įkurtos tik 5 NVO. 2004 m. įsikūrus integruotam kaimo 

problemų sprendimui – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei ir sustiprėjus jos 

vaidmeniui kaimo plėtroje, gavus paramą bandomosios strategijos įgyvendinimui, VVG teritorijoje 

sparčiai pradėjo kurtis NVO. Jų 2007 m. jau buvo 46, kurios 2009 m. įgyvendino 14 projektų, kurių 

vertė 780 311 Lt. VVG teritorijoje veikia kaimo bendruomenės, kaimuose yra jaunimo klubų, moterų 

draugijų, sporto klubų, kitų visuomeninių organizacijų. Jų veiklos aktyvumas nėra visur vienodas ir 

pastovus.  

               Nuo 2008 m. pradėjus įgyvendinti VVG Vietos plėtros 2008 – 2014 strategiją, dar sparčiau 

augo NVO kūrimasis, aktyvios organizacijos teikė paraiškas, įgyvendino projektus. 2011 m. NVO 

skaičius išaugo iki 62, 2014 m. – 69, per  2011-2014 m. laikotarpį padidėjo  11,3 proc. Per 2011 – 

2014 m. laikotarpį NVO įgyvendino 84 projektus, kurių bendra vertė sudaro 1185557,2 Eur. (3 priedo 

63 lentelė) (R28). 

               Tolygus NVO tinklas VVG teritorijoje sudaro jos seniūnijose palankias sąlygas vieningam 

vietos gyventojų problemų sprendimui. Visos bendruomeninės organizacijos turi patalpas veiklai. 

Bendruomenės aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje įvairiuose fonduose paramai gauti. 

               Aktyvios NVO vykdydamos veiklą stiprina kaimo bendruomenės žmogiškąjį potencialą, 

skatindamos jų saviraišką ir socializaciją, plėtodamos mokymosi visą gyvenimą galimybes, 

skatindamos sveikos gyvensenos idėjų įgyvendinimą. NVO parengė ir įgyvendino bendradarbiavimo, 

mokymosi visą gyvenimą, pozityvaus mąstymo projektus, sveikatingumo ir žalingų įpročių 

prevencijos programas senyvo amžiaus, vaikų, rizikos grupių asmenims, pritaikomas kaimo 

bendruomenės poreikiams.  

               Per minėtą laikotarpį NVO įgyvendindamos projektus sutvarkė ir prižiūri infrastruktūros 

objektus, susijusius su kaimo kultūriniu istoriniu paveldu, saugomomis teritorijomis ar/ir gamtiniu 

paveldu. Išpopuliarino savo krašto kaimo tradicijas ir sustiprino kultūrinių ir sporto renginių 

infrastruktūrą. Skatinant kaimo verslų plėtrą ir užimtumą VVG teritorijoje, įrengti užimtumo centrai, 

įtraukiant jaunimą, moteris ir kitas tikslines grupes į kaimo plėtros idėjų įgyvendinimą. Sutvarkyti 

pastatai ir sukurta materialinė bazė VNO aktyviai veiklai, kuriuose ateinančiu programiniu 

laikotarpiu planuojama vykdyti ekonominę ir socialinę veiklą, vietos gyventojų poreikiams tenkinti. 

              VVG išmokė vietos gyventojus, NVO narius rengti ir įgyvendinti projektus, sustiprino jų 

gebėjimus ir įgūdžius dirbti ir kurti savo ateitį kartu VVG teritorijoje.  

               Viena iš svarbiausių savivaldybės funkcijų – racionalios ugdymo sistemos sukūrimas. Tai 

tampa ypač aktualu dabartiniu metu, kada mažėja besimokančių vaikų skaičius ir optimizuojamas 

ugdymo tinklas. 2011 – 2014 m. Joniškio r. sav. padidėjo 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 2014 m. 

veikė 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose yra 102 vietos, tenkančios 100 vaikų, lankančių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Tuo tarpu apskrityje Akmenės rajono savivaldybėje įstaigų skaičius 

mažėjo, padidėjo Kelmės rajono savivaldybėje, kitose savivaldybėse išliko tas pats skaičius, 

atitinkamai kito ir vietų skaičius (3 priedo 64 lentelė). 

               2011 – 2014 m. Joniškio r. savivaldybėje sumažėjo 1 bendrojo ugdymo mokykla, mokinių 

skaičius ženkliai sumažėjo – 20 proc. Apskrityje įstaigų skaičius labiausiai sumažėjo Kelmės rajono 

savivaldybėje – net 7 mokyklomis, Šiaulių r. sav. – 5 mokyklomis, mokinių skaičius per tą patį 

laikotarpį mažėjo visose apskrities rajono savivaldybėse. 

               2014 m. Joniškio rajone veikė 3 gimnazijos ir 1 jų skyrius, 1 progimnazija, 5 pagrindinės 

mokyklos, 1 Jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, 1 specialioji mokykla, 1 mokykla – daugiafunkcinis 

centras, 5 ikimokyklinės įstaigos, 6 ikimokyklinio ugdymo skyriai, 2 neformaliojo ugdymo įstaigos 
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(Sporto centras ir Meno mokykla su Žagarės filialu). Lyginant su 2011 m., sumažėjo tik 1 pagrindine 

mokykla (3 priedo 65 lentelė) (R29). Didžiausias švietimo įstaigų tinklas yra Joniškio miesto 

seniūnijoje, šias mokyklas lanko ir VVG teritorijos gyventojų vaikai. VVG teritorijos seniūnijose 

švietimo įstaigos išsidėstė nevienodai.  

               Joniškio r. sav. švietimo skyriaus duomenimis, 2014 mokslo metų rugsėjo 1 d. bendrojo 

ugdymo įstaigose mokėsi 2 855 1 – 12 klasių mokiniai, 51 priešmokyklinio amžiaus ugdytinis, 137 

ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo 445 ugdytiniai. Jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykloje mokėsi 110 mokinių. Žagarės specialiojoje mokykloje – 37 ugdytiniai. 

Neformaliojo švietimo mokyklose buvo ugdoma 617 mokinių (3 priedo 65 lentelė).  

               Mokinių skaičius savivaldybės teritorijos ir VVG teritorijos mokyklose kasmet mažėja. 

Lyginant mokinių skaičių mokyklose 2013/2014 mokslo metų pradžioje su 2014/2015 mokslo metų 

pradžia, jų sumažėjo 174 mokiniais, tai sudaro 5,7 proc. Praėjusiais mokslo metais mažėjo 273 

mokiniais, tai sudarė 8,2 proc. (3 priedo 65 lentelė).  

               Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas 2014 m. lankė 617 mokinių (2013 m. – 667 

mokiniai), iš jų: 303 mokiniai – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje, 314 mokinių – 

Joniškio sporto centre. Pagal ugdymo kryptis meno mokyklos mokiniai pasiskirsto taip: muzikos 

skyriuje – 57,8 proc. (2013 m. – 61,9 proc.) visų ugdomų mokinių, dailės skyriuje – 33,3 proc. (2013 

m. – 38,8 proc.), choreografijos – 6,6 proc. (2013 m. – 9,5 proc.), teatro – 2,3 proc. 2014 m. 

trumpalaikes programas rinkosi 32 mokiniai (2013 m. – 38 mokiniai). Lankančių neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklose skaičius svyruoja nuo 67 iki 80 proc. (3 priedo 65 

lentelė). 

               Joniškio rajone nėra universitetų, kolegijų, jie veikia kaimyninėse apskrities savivaldybėse. 

Šiaulių m. sav. veikia net keletas aukštojo ir aukštojo neuniversitetinio mokslo įstaigų: Šiaulių 

universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Vakarų Lietuvos verslo kolegija (Šiaulių skyrius) bei 

Šiaurės Lietuvos kolegija (atliktos analizės VVG pateikta išvada). 

               Joniškio rajono savivaldybėje veikia Joniškio žemės ūkio mokykla, kuri vykdo profesinio 

mokymo programas. Joje mokosi VVG teritorijos jaunimas, kuris įgyja apskaitininko, barmeno, 

žemės ūkio gamybos verslo, technikos verslo priežiūros, agroserviso darbuotojo ir kitas profesijas, 

kurios šiuo metu yra paklausios, ir baigęs šią mokyklą jaunimas įsidarbina rajono įstaigose, 

organizacijose (www.jzum.lt/). Per 2011 – 2014 m. parengtų specialistų profesinio mokymo įstaigose 

Šiaulių apskrityje, tarp jų ir Joniškio r. sav., skaičius mažėjo (3 priedo 66 lentelė). 

               Socialinių paslaugų poreikis tiesiogiai yra susijęs su vykstančiais socialiniais procesais 

visuomenėje. Pastarųjų metų šalies ekonominės sąlygos išryškino žmonių grupes, kurioms socialinės 

paslaugos tapo ypač svarbios. Kaip ir kitų šalies savivaldybių Joniškio rajono savivaldybės gyventojų 

socialinių paslaugų poreikius lemia panašūs veiksniai. Dažniausi jų: visuomenės senėjimas, negalia, 

socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys, tėvų globos netekę vaikai ir kt. 

Socialinių paslaugų tinklo aprėptis ir paslaugų įvairovė nėra pakankama. Joniškio rajone pagrindinė 

socialinių paslaugų organizatorė yra Joniškio rajono savivaldybė, o socialines paslaugas teikia 

biudžetinės, viešosios ir privačios įstaigos, t. y. stacionarios ir nestacionarios socialinės globos 

įstaigos, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos.  

               Joniškio rajono socialinių paslaugų įstaigų tinklas nėra tolygiai išsidėstęs rajone. 

Svarbiausios Joniškio rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra Joniškyje (VšĮ 

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras, Joniškio krizių centras ir nakvynės namai, VšĮ 

Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“, Joniškio „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos Dienos užimtumo centras, Joniškio lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ dienos socialinės 

globos grupė) ir Žagarėje (Žagarės socialinių paslaugų centras, Žagarės vaikų lopšelis–darželis 

„Vyšniukas“, Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centras) ir kt. (3 priedo 67 lentelė). 

               Kadangi dauguma socialinių paslaugų teikiamos mieste, kaimo gyventojai dažnai susiduria 

su socialinių paslaugų prieinamumo problema. Kaimų seniūnijos yra arčiausiai savo gyventojų, 

http://www.jzum.lt/
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geriausiai žino jų problemas, tačiau dėl neišplėtotos socialinių paslaugų infrastruktūros seniūnijose, 

darbuotojų trūkumo, jos nėra visiškai pajėgios teikti socialines paslaugas. 

               Vertinant socialinių paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybėje pakankamumo lygį, 

matyti, kad išlieka nestacionarių socialinių paslaugų seniems ir pagyvenusiems asmenims, 

neįgaliesiems, turintiems fizinę, protinę ir psichikos negalią, socialinės rizikos šeimoms ir vaikams 

poreikis. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms kiekvienoje 

seniūnijoje teikia VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro socialiniai darbuotojai, tačiau 

tokių paslaugų nepakanka. 

               Apskritai socialinių paslaugų poreikis rajone yra tenkinamas. Joniškio rajone sukurtas 

bazinis socialinių paslaugų institucijų tinklas, didžiosios dalies socialinių paslaugų gavėjų socialinių 

paslaugų poreikiai tenkinami, tačiau matyti, kad pagrindinis dėmesys, tobulinant socialinių paslaugų 

infrastruktūrą, turėtų būti kreipiamas į nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių dalyvavimą, 

teikiant socialines paslaugas, ypač be tėvų globos likusiems vaikams, senyvo amžiaus asmenims. 

               Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą, būtina plėtoti tarpžinybinį 

bendradarbiavimą tarp socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialinių darbuotojų, seniūnijų 

socialinių darbuotojų, bendruomenių narių, švietimo, gydymo įstaigų bei plėtoti šias prioritetines 

socialinių paslaugų plėtros kryptis: 

               – socialinių paslaugų tinklo socialinės rizikos vaikams ir šeimoms bei senyvo amžiaus 

asmenims plėtra; 

               – bendradarbiavimo su NVO plėtojimas, teikiant socialines paslaugas; 

               – teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas. 

               Viena esminių kultūros ir meno institucijų funkcijų yra skleisti kultūrą, kurti patrauklią, 

pažinimo džiaugsmą teikiančią aplinką, kultūriškai šviesti visuomenę, ugdyti gyventojų pasitikėjimą 

savimi, skatinti didžiuotis savo šalies kultūros paveldu, gyvąja etninės kultūros tradicija ir kūryba. 

               Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis didžiausias bibliotekų skaičius 

Šiaulių apskrityje yra Šiaulių rajone. Joniškio rajono savivaldybėje 2011 – 2014 m. laikotarpiu jų 

skaičius sumažėjo iki 20. Bibliotekų skaičius nekito Radviliškio rajono, Šiaulių miesto savivaldybėse. 

Per nagrinėjamą laikotarpį didžiausias padidėjimas buvo Akmenės r. sav. – 27 proc., kitose 

savivaldybėse didėjo nežymiai (3 priedo 68 lentelė). 

               2014 m. kultūros centrų skaičius Šiaulių apskrityje buvo didžiausias, t. y. po 14 centrų buvo 

Šiaulių r. sav., Joniškio r. sav., Kelmės r. sav., Pakruojo r. sav., mažiausias buvo Radviliškio r. sav., 

Šiaulių r. sav. – po 2 centrus. Joniškio rajone per nagrinėjamą laikotarpį kultūros centrų skaičius 

išaugo 27 proc. (R30). 

               Muziejų skaičius nėra gausus Šiaulių apskrityje. Po 1 arba po 2 muziejus savivaldybėse, 

Joniškio rajono savivaldybėje – 1. 

               2014 m. Joniškio rajono savivaldybėje kultūros srityje veikia šios įstaigos: Joniškio rajono 

savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka su 19 filialų, Joniškio kultūros centras su 10 kaimiškų 

skyrių, Žagarės kultūros centras su 2 bendruomenės salėmis, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus 

su 2 filialais. 

               Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka su 19 filialų veikia Joniškio 

r. sav. ir VVG teritorijoje. Per 2011 – 2014 m. ir Joniškio r. sav., ir VVG teritorijoje sumažėjo 1 

filialu. Vietos gyventojų apsilankymų skaičius per minėtą laikotarpį Joniškio r. sav. sumažėjo 9 proc., 

VVG teritorijoje – 16 proc. (3 priedo 69 lentelė).  

               Joniškio kultūros centro veiklos pagrindinis tikslas – aptarnaujamoje teritorijoje esančios 

bendruomenės kultūrinių poreikių formavimas ir tenkinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo, 

tautiškumo ugdymas.  

               Joniškio r. sav. Joniškio kultūros centras kartu su padaliniais 2011 m. suorganizavo 657 

renginius, kuriuose dalyvavo 54 122 renginių dalyviai, 2014 m. renginių skaičius padidėjo iki 677, o 

dalyvių skaičius padidėjo 3 kartus. 2011 – 2014 m. VVG teritorijoje renginių skaičius sumažėjo 12 

proc., tuo tarpu dalyvių skaičius išaugo 2 kartus (3 priedo 70 lentelė).  
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               Joniškio r. sav. veikia Joniškio istorijos ir kultūros muziejus su 2 filialais. Po rekonstrukcijų 

atidarytos ir savo veiklą pradėjo Joniškio Raudonoji ir Baltoji sinagogos. Muziejuje ir filialuose 

saugoma ir eksponuojama archeologinė, istorinė, etnografinė medžiaga, pasakojanti apie Joniškio 

krašto istoriją ir kultūrą, vykdomas menininkų ir mokslininkų, kilusių iš Joniškio krašto, darbų 

populiarinimas. Muziejaus darbuotojai organizuoja ekskursijas po Joniškio rajono ir miesto istorinius 

objektus. Taip pat organizuojama švietėjiška veikla istorine tematika, rengiami edukaciniai 

užsiėmimai. 2011 – 2014 m. Joniškio rajono sav. renginių skaičius išaugo 4 kartus, renginių dalyvių 

skaičius 2,6 karto. VVG teritorijoje žymiai mažesnis renginių skaičius, 2014 m. suorganizuoti 6 

renginiai, kuriuose dalyvavo 2 459 dalyviai (3 priedo 71 lentelė). 

               Joniškio rajono savivaldybėje veikia 1 ligoninė. VšĮ Joniškio ligoninė teikia asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas Joniškio rajono savivaldybės ir VVG teritorijos gyventojams bei 

aplinkinių rajonų gyventojams. Ligoninė teikia II lygio ambulatorines, ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugas, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, priėmimo skubios pagalbos paslaugas ir dienos 

chirurgijos paslaugas. Per 2011 – 2014 m. apsilankymų skaičius padidėjo 15 proc. (3 priedo 72 

lentelė). 

               VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras teikia nespecializuotas, kvalifikuotas 

pirminės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas. Šiam centrui priklauso 4 

ambulatorijos (Žagarės, Gataučių, Skaistgirio, Kriukų), 14 kaimo bendruomenės punktų. 

Ambulatorijų, kaimo bendruomenių punktų skaičius per 2011 – 2014 m. nekito nei Joniškio r. sav., 

nei VVG teritorijoje.  

               VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro paskirtis – plėtoti psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugų tinklą Joniškio rajone, tarp jų ir VVG teritorijoje bei Pakruojo rajone, taip pat teikti 

prieinamas ir kokybiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas šių rajonų gyventojams. 2011 – 

2014 m. apsilankymų skaičius padidėjo 23 proc. 

               Joniškio  rajono greitosios medicininės pagalbos stotis teikia saugias ir kokybiškas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas (greitosios medicinos pagalbos paslaugas) Joniškio rajono 

savivaldybės ir VVG teritorijos gyventojams. 

               Joniškio rajone veikia keletas privačių gydymo įstaigų: UAB „Saulenė“, V. Neverauskienės 

Šeimos sveikatos centras, IĮ., kurios teikia pirmines sveikatos priežiūros paslaugas.  

               Nors palyginus su kitomis apskrities savivaldybėmis, Joniškio rajone gydytojų ir slaugytojų 

skaičius nėra mažas, tačiau gyventojai labiausiai nepatenkinti eilėmis pas gydytojus. Pagrindinė 

problema – šeimos gydytojų, vidaus ligų gydytojų bei gydytojų odontologų trūkumas.  

               Sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų Joniškio r. sav. nėra. 

               Visuomenės saugumą bei viešąją tvarką užtikrina Joniškio rajono policijos komisariato 89 

pareigūnai. Komisariato struktūrą sudaro kriminalinės policijos, viešosios policijos ir administravimo 

padaliniai. Nusistovėjo geri vietos savivaldos ir komisariato ryšiai, tamprūs ryšiai ir su 

visuomeninėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis, policijos rėmėjais. Joniškio rajono policija 

siekia, kad čia gyvenantys žmonės pasitikėtų policija, kad visuomenė įsijungtų į aktyvesnį 

bendradarbiavimą, nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo procesą, kad didėtų policijos rėmėjų 

gretos. Ypač aktyviai bendraujama su moksleiviais. 

               Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams 2014 metais talkino 83 

policijos rėmėjai, 38 saugios kaimynystės grupės (3 priedo 73 lentelė). Policijos rėmėjai dalyvauja 

išsiaiškinant nusikaltimus, daiktų žymėjimo akcijose, organizuotose prevencinėse priemonėse, 

užtikrina viešąją tvarką bendruomenių renginiuose, įvairių švenčių, masinių renginių metu, dalyvauja 

policijos bei Probacijos tarnybos įskaitose esančių asmenų patikrinimuose, kartu su policijos 

pareigūnais lankosi vienkiemiuose bei nuošalesnėse sodybose. 
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               2011 – 2014 m. laikotarpiu nusikalstamumas visoje Šiaulių apskrityje didėjo, išskyrus 

Šiaulių r. sav., kur sumažėjo 12 proc. Didžiausias padidėjimas Akmenės r. sav., t. y. 73 proc., antroje 

vietoje Joniškio r. sav. – 62 proc. Ištirtų nusikalstamų veikų dalis Joniškio r. sav. 2014 m. sudarė 67 

proc. (3 priedo 74 lentelė). 

               Priešgaisrinę apsaugą Joniškio r. sav. ir VVG teritorijoje vykdo Joniškio rajono 

savivaldybės priešgaisrinė tarnyba su 6 ugniagesių komandomis. Per 2011 – 2014 m. laikotarpį 

sumažėjo ugniagesių komandų skaičius nuo 8 iki 6 (3 priedo 75 lentelė). 2012 m. Joniškio r. sav.  

įvyko 149 gaisrai, VVG teritorijoje 2013 m. – 139 gaisrai. Per 2011 – 2014 m. gaisrų skaičius ir 

Joniškio r. sav., ir VVG teritorijoje sumažėjo 76 proc.  

               Skatinant VVG teritorijos gyventojų sportinį aktyvumą, sveikos gyvensenos ir judėjimo 

propagavimą, organizuojami tradiciniai sporto renginiai ir varžybos. Kasmet vyksta šeimų sporto 

žaidynės, seniūnijų sporto šventės, neįgalių žmonių sporto šventės, krepšinio, futbolo, stalo teniso 

taurių varžybos. Propaguojama apie 15 sporto šakų.  

               Joniškio rajono savivaldybė remia Joniškio rajone registruotų sporto klubų veiklą, 

sportininkus, atstovaujančius rajonui įvairiose varžybose, skiria finansavimą Joniškio sporto 

mokyklos veiklai užtikrinti, įvairiems sporto renginiams organizuoti.   

               Šiuo metu Joniškio rajone veikia 26 sporto organizacijos ir Sporto mokykla, kurią lanko 

daugiau kaip 300 moksleivių, VVG teritorijoje veikia 7 sporto organizacijos. Sporto organizacijų 

narių skaičius Joniškio r. sav. ir VVG teritorijoje 2011 – 2014 m. kito nežymiai (3 priedo 76 lentelė).  

               Joniškio r. savivaldybėje veikia Joniškio sporto centras, kuriame 2014 m. 22 grupėse 

sportavo 315 mokinių. Atskiras sporto šakas rinkosi: futbolo – 48, krepšinio – 81, graikų–romėnų 

imtynių – 35, lengvosios atletikos – 64, stalo teniso – 24, žolės riedulio – 16, sportinės aerobikos – 

15, tinklinio – 32 mokiniai.  

               2014 m. Joniškio sporto centro atstovai dalyvavo 32 respublikinėse ir tarptautinėse graikų–

romėnų imtynių varžybose ir iškovojo 115 medalių. 12–oje ir 2–jose tarptautinėse lengvosios 

atletikos pirmenybėse Joniškio rajono jaunieji sportininkai iškovojo 23 medalius. Vaikų ir jaunučių 

tinklinio pirmenybėse laimėti 2 medalių komplektai. Iš viso 2014 m. įvairaus rango varžybose 

startavo 285 Joniškio sporto centro auklėtiniai ir iškovojo 172 medalius.  

               2014 m. Joniškio rajone vyko 7 sporto šakų pirmenybių varžybos, 2 žmonių su negalia 

sporto šventės, 6 sporto šakų seniūnijų sporto žaidynės. Antrą kartą vyko sporto žaidynės tarp rajono 

sporto klubų. Kartu su Joniškio rajono VPK (policijos komisariatas) organizuotos „Komisaro“ taurės 

ir kiti prevenciniai renginiai bei varžybos. Joniškio sporto centras bendradarbiauja su Duobelės, 

Jelgavos, Rygos sporto organizacijomis ir klubais. 

               Viena esminių kultūros ir meno institucijų funkcijų yra skleisti kultūrą, kurti patrauklią, 

pažinimo džiaugsmą teikiančią aplinką, kultūriškai šviesti visuomenę, ugdyti gyventojų pasitikėjimą 

savimi, skatinti didžiuotis savo šalies kultūros paveldu, gyvąja etninės kultūros tradicija ir kūryba.  

               Joniškio kultūros centre (kartu su kaimų skyriais) 2014 m. veikė 49 mėgėjų meno 

kolektyvai, juose dalyvauja 620 asmenų. Lyginant su 2011 m., Joniškio kultūros centre (kartu su 

kaimų skyriais) mėgėjų meno kolektyvų, studijų ir būrelių mažėjo (4), atitinkamai mažėjo ir juose 

dalyvaujančių asmenų (108).  

               2014 m. Žagarės kultūros centre (kartu su kaimų skyriais) veikė 9 mėgėjų meno kolektyvai, 

juose 92 dalyvaujantys asmenys. 2014 m. Žagarės kultūros centre veikė mėgėjų teatras, suaugusiųjų 

dramos kolektyvas, vaikų dramos kolektyvas, moterų vokalinis ansamblis, moterų vokalinis 

ansamblis, populiariosios muzikos atlikėjų kolektyvas, populiariosios muzikos atlikėjų kolektyvas, 

merginų šokių kolektyvas, liaudiškos muzikos kapela. Palyginant su 2011 m., Žagarės kultūros centre 

mėgėjų meno kolektyvų skaičius sumažėjo 2. 

                Joniškio kultūros centro padaliniuose: Gataučių, Kriukų, Skaistgirio, Jakiškių, Kirnaičių, 

Lieporų, Maldenių, Rudiškių, Satkūnų – taip pat aktyvią veiklą vykdo mėgėjų teatrai, dramos 
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kolektyvai, vaikų dramos kolektyvai, moterų vokaliniai ansambliai ir kt. kolektyvai. Nors meno 

mėgėjų kolektyvų renginių skaičius per 2011 – 2014 m. VVG teritorijoje sumažėjo 25 proc., juose 

dalyvių skaičius išaugo  25 proc. (3 priedo 77 lentelė). Tokios pačios tendencijos ir Joniškio r. sav.  

               VVG teritorijos jaunimas lanko Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą. Šiuo metu 

mokykloje veikia 3 skyriai: muzikos, dailės ir choreografijos. Žagarės filiale – muzikos, dailės ir lėlių 

teatro skyriai. Mokosi 352 mokiniai. Joniškio meno mokykla turi senas ir gilias tradicijas. Dailės 

skyriaus mokinių darbai sulaukia aukšto įvertinimo: iš Kinijos LR parvežti 2 sidabro medaliai, iš 

Japonijos – 2 sidabro medaliai, 1 bronzos, 2 medaliai iš Suomijos, 1 medalis, diplomas iš Čekijos LR, 

laureatų diplomai iš Bulgarijos, Lenkijos, Afrikos, Ispanijos, Latvijos. Choreografijos skyriaus 

meniniai kolektyvai dalyvauja respublikinėse ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, respublikiniuose 

šokių festivaliuose–konkursuose.  

               Mokykla tampa atviru kultūros centru. Rengiami tradiciniai Kalėdiniai koncertai – vakarai, 

parodos, susitikimai su buvusiais mokiniais. Koncertuoja svečiai iš Vilniaus muzikos ir teatro 

akademijos, Šiaulių konservatorijos, Ventos, Šiaulių muzikos mokyklų. Mokykla bendradarbiauja su 

Kuršėnų meno mokykla, Ventos, Pakruojo, Naujosios Akmenės, Šiaulių, Dobelės muzikos 

mokyklomis. 

               Kino teatrų VVG teritorijoje nėra, tačiau VVG teritorijos gyventojai kiną gali žiūrėti 

Joniškio miesto kino teatre „Žiemgala“.  

               Joniškio r. sav. duomenimis, rajono teritorijoje yra apie 350 kultūros vertybių. Tai 2 

urbanistikos paminklai, 20 istorijos, 30 archeologijos, 37 architektūros ir kt, iš jų: 8 bažnyčios ir 9 

kaimo kapinių koplyčios, 10 dvarų sodybų, 3 žydų sinagogos bei 79 dailės paminklai. Taip pat 

Joniškio rajone yra beveik 200 senųjų kapinių.  

               Galima paminėti labiausiai turistų lankomus objektus: Jakiškių dvaro rūmai, Žagarės dvaro 

sodyba, Žagarės dvaro rūmai, Saulės mūšio vieta, Kalnelio piliakalnis ir kt.  

               Didelė problema yra tai, kad dalis kultūrinę vertę turinčių pastatų šiuo metu yra 

nenaudojami, rajone nerandama būdų kaip kultūros vertybes pritaikyti kitoms funkcijoms atlikti, 

todėl juos išsaugoti tampa ypač sudėtinga. Tai taikytina esantiems dvarams ir palivarkų sodyboms, 

kurių pastatai yra griūvantys, o rasti investuotojus arba naudotojus, kurie restauruotų griūvančius 

pastatus, praktiškai neįmanoma. Dalis vertingų dvarų, sodybų yra pasmerktos sunykimui. Būtina 

rengti įvairias kultūros vertybių tvarkymo ir panaudojimo programas ir projektus, pritaikyti juos 

kulinariniam paveldui išsaugoti. 

               Tautinio paveldo produktai – nustatyta tvarka sertifikuoti tradiciniai gaminiai, tradicinių 

veislių augalai ir gyvūnai bei jų produktai, tradicinės paslaugos, pasižymintys istoriškai Lietuvoje ar 

jos atskirame etnografiniame regione susiformavusia produkto tradicine forma, sudėtimi ir kitais 

specifiniais ypatumais. Tradicinis amatas – individuali ar kolektyvinė veikla, pagrįsta iš kartos į kartą 

perduodama patirtimi ir specialiais įgūdžiais, skirta tautinio paveldo produktų nuolatiniam kūrimui ir 

realizavimui. 

               Joniškio rajonas turi susiformavusias amatų tradicijas, kurios puoselėjamos ir šiandien. 

Joniškio rajone amatininkai užsiima gana įvairiais amatais: metalo ir medžio dirbinių gamyba, 

pynimu iš vytelių, mezgimu, siuvinėjimu, sūrių gamyba, duonos kepimu, tapyba ir kitais rankų darbo 

dirbiniais. 

                Šiuo metu Joniškio rajone veiklą vykdo 16 sertifikuotų amatininkų ir 1 kaimo 

bendruomenė, 681 sertifikuotas produktas (3 priedo 78 lentelė) (interneto tinklapyje www.marketing-

europe.eu pateikiamas bendras skaičius, neišskiriant pagal metus). 

                Daugiausia amatininkų yra Skaistgirio seniūnijoje. Skaistgirio bendruomenės dėka 

miestelyje ir apylinkėse atgyja senieji amatai ir dera šiuolaikiškas požiūris į tradicijas. Tiek pagyvenę, 

tiek jaunimas buriasi Skaistgirio miestelio bendruomenėje: organizuoja parodas, priima svečius, 

dalyvauja mugėse. Kasmet amatininkai dalyvauja įvairiose parodose, teminėse mugėse 

organizuojamose rajone, kaimyniniuose rajonuose, užsienyje. 

http://www.marketing-europe.eu/
http://www.marketing-europe.eu/
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               Joniškio VVG teritorijoje, įgyvendinant Vietos plėtros 2008 – 2014 m. strategiją, buvo įkurti 

3 amatų centrai Ziniūnuose, Reibiniuose ir Gasčiūnuose. Amatų centrų įkūrimas Joniškio VVG 

teritorijoje sudarė prielaidas tradicinių amatų technologijų žinių atkūrimui ir išsaugojimui, mokymui 

ir populiarinimui, kaimo gyventojų užimtumo didinimui bei jų etnokultūrinės veiklos organizavimui, 

gaminių eksponavimui bei rinkodarai. Taip pat amatų centrai prisidėjo ir prie rajono reprezentavimo, 

jo savitumo išsaugojimo ir įvaizdžio gerinimo.  

               Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Joniškio VVG teritorijos amatininkai – 

gaminių realizacija, lėšų trūkumas veiklai vykdyti bei veiklos nepelningumas. Menka gyventojų 

perkamoji galia įtakoja mažą amatininkų dirbinių paklausą. Dėl tradicinio amato specifikos, vyresnio 

amatininkų amžiaus ir negebėjimo dirbti šiandieninėmis verslo ir rinkos sąlygomis amatininkų 

produktų konkurencinės galimybės yra mažos. 

               Didžiausią perspektyvą Joniškio VVG teritorijoje turi tradiciniai amatai, kurių išmokti 

norėtų daugiausiai VVG atliktoje apklausoje dalyvavusių gyventojų: maisto ruošimas (grūdų, bulvių, 

grybų, daržovių, vaisių, uogų gaminių, gėrimų, virtos mėsos ir jos gaminių, keptos mėsos ir jos 

gaminių, vėdarų ir subproduktų gaminių, pieno gaminių, žuvų gaminių, kiaušinių gaminių ruošimas), 

žolininkystė, saldumynų gamyba, margučių marginimas, duonos, ragaišių, pyragų, sausainių, 

meduolių, šakočių kepimas, pynimas, mezgimas. VVG teritorijos atliktais tyrimais nustatyta, kad 

reikia sudaryti tinkamas sąlygas produkcijai parduoti – steigti amatininkų turgelius, specializuotas 

krautuvėles, daugiau organizuoti mugių, parodų, „amatų dienų“. Taip pat įkurti internetinį puslapį, 

kuriame kiekvienas amatininkas informuotų apie gaminamus daiktus ir pardavimo sąlygas. 

               Joniškio rajone dirba daugiau kaip 100 kultūros darbuotojų, dirba ir kuria 50 liaudies 

menininkų. Kasmet organizuojami tradiciniai rajono kultūros renginiai: Sausio 13–osios minėjimas, 

Respublikinė tautodailininkų tapybos darbų paroda Adomo Varno premijai laimėti, Vasario 16–osios 

minėjimas, Joniškio ir Žagarės miestų dienos šventės, seniūnijų šventės. Tradiciniais renginiais tapo 

Joniškio rajono meno šventė ir Žagarės vyšnių festivalis. Daugiausia renginių organizuoja Joniškio 

kultūros centras su padaliniais.  

               Per 2011 – 2014 metus daugėjo vietinių iniciatyvų – bendruomenės, seniūnijos, ugdymo 

įstaigos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos, menininkai, kūrėjai aktyviai dalyvavo kultūros 

procesuose. Neišvengiamai mažėja savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų poreikis prie 

kurių organizavimo kultūros centrai dažnai net neprisideda. NVO kultūrinė veikla pateikta 3 priedo 

79 lentelėje. Tradiciniai renginiai organizuojami kiekvienais metais, nes jie yra tradiciniai metiniai 

renginiai. Jie vyko ir 2011 m., 2014 m.  visose seniūnijose.  Vienas didžiausių renginių yra „Vyšnių 

festivalis“ (kartu su Žagarės regioniniu parku, bendruomenė „Veidė“ vienas iš organizatorių), 

kuriame dalyvauja 15 000 – 20 000 dalyvių: ne tik vietos gyventojų, bet ir svečių iš visos Lietuvos ir 

užsienio šalių.  

               Kokybiškai ir žiūrovų ar dalyvių–lankytojų gausumu šie renginiai kartais lenkia net kultūros 

centrų organizuotus renginius. Ateityje būtina spręsti kultūros darbuotojų (ypač kaimo vietovėse) 

poreikio klausimus ir/ar ieškoti naujų bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis formų. 

               Siekiant visapusiškai patenkinti Joniškio rajono gyventojų kultūrinius poreikius, būtina 

gerinti kultūros įstaigų materialinę bazę, įsigyti įgarsinimo ir kitokią įrangą, pritraukti kvalifikuotų 

kultūros specialistų, gerinti kultūros darbuotojų darbo sąlygas, ypač atkreipiant dėmesį į mažą 

kultūros darbuotojų darbo užmokestį. 

               Vietos plėtros strategijų rengimas stiprina vietos gyventojų tarpusavio pasitikėjimą, skatina 

dalyvauti, priimant vietos plėtros sprendimus, todėl iniciatyvių vietos gyventojų, galinčių ir norinčių 

prisidėti prie geresnio gyvenimo kūrimo savo teritorijoje, įsitraukimas į VVG veiklą ir strategijos 

rengimą VVG yra labai skatinamas. VVG kartu su vietos gyventojais, rengdama vietos plėtros 

strategiją, išklausė jų keliamas problemas, nuomones, vertinimus VVG teritorijos socialinės 

infrastruktūros ir kultūros išteklių srityje: VVG teritorijos žmonėms vis sunkiau pasiekti būtiniausias 
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paslaugas – uždaromos pradinės mokyklos, parduotuvės, vaikų priežiūros įstaigos, paštai ir kitos 

įvairios įstaigos. Tokiomis sąlygomis išauga socialinės atskirties grėsmė. Vietos paslaugų 

pritaikymas ir palaikymas yra naujas išbandymas kaimo bendruomeninėms organizacijoms bei naujas 

postūmis kaimo plėtrai, kuriant naujas darbo vietas ir mažinant socialinę atskirtį kaimo vietovėse. 

Gyventojai įžvelgia jaunų žmonių užimtumo problemą, nėra sudarytos tinkamos įsidarbinimo, 

kultūringo laisvalaikio organizavimo sąlygos. Dėl minėtų priežasčių dažnas palieka kaimą ir ieško 

geresnių gyvenimo sąlygų. Siekiant ne tik išlaikyti esamus jaunus kaimo gyventojus, ypač jaunas 

šeimas, bet ir pritraukti naujų, būtina gerinti socialinę infrastruktūrą, jų teikiamų paslaugų kokybę 

(vaikų lopšelių darželių, mokyklų, užklasinės moksleivių veiklos, laisvalaikio praleidimo, sveikatos 

priežiūros įstaigų ir kt.). 

            Vietos gyventojai pirmumą suteikė pagrindiniams poreikiams ir prioriteto tvarka suteikė antrą 

vietą poreikiui „Skatinti socialinę, ekonominę plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos 

gyventojų  užimtumo galimybes, tvarkant infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus“, ketvirtą vietą 

„Skatinti kultūrinę veiklą, išsaugant krašto identitetą, kultūrą ir tradicijas“. Minėtų poreikių 

įgyvendinimui VPS yra numatyta vizija, prioritetai, priemonės ir veiklos sritys, kurie atitinka 

nustatytus vietos gyventojų poreikius ir jų įgyvendinimas leis patenkinti vietos gyventojų poreikius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. VVG teritorijos gamtos išteklių analizė 

 

               VVG teritorija pasižymi dideliais gamtos ištekliais, kurie apima palankius ūkininkauti 

žemės masyvus, miškininkystės plotus, vandens telkinius. Efektyvus šių išteklių panaudojimas leistų 

diversifikuoti kaimo verslus, didinti kaimo žmonių pajamas ir gerinti gyvenimo kokybę. Joniškio 

rajono savivaldybės teritorija patenka į Vidurio Lietuvos žemumos dirvožemių zonos (II), Vidurio 

Lietuvos smėlingų lengvų ir vidutinių priemolių karbonatingų glėjiškų rudžemių rajoną. Šiam 

dirvožemių rajonui yra būdingas lygus reljefas, vietomis išraitytas negiliais upių ir upelių slėniais. 

Šio rajono dirvožemiai yra tinkamiausi žemės ūkiui. Rajone paplitę aukščiausiais 45–50 našumo 

balais įvertinti dirvožemiai.  

               Joniškio rajonas turtingas dolomitu, kuris kasamas Skaistgirio dolomito karjere, durpės 

kasamos Mūšos tyrelio durpyne. 

               Dėl išskirtinių žemės savybių, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 

duomenimis, 2014 m. sausio 1 d. Joniškio r. sav. 72,1 proc. teritorijos užima žemės ūkio naudmenos, 

šalyje – tik 53 proc., Šiaulių apskrityje – 62,2 proc. Joniškio r. sav. žemės ūkio naudmenos 2011 m. 

sausio 1 d. sudarė 83089,73 ha, 2014 m. sausio 1d. – 83074,83 ha arba 0,2 proc. sumažėjo. Labai 

intensyvus ž. ū. naudmenų panaudojimas. 96,7 proc. jų plotų užima ariama žemė, kuri panaudojama 

intensyviai žemės ūkio produktų gamybai ir jos plotai nepakito per 2011–2014 m. Rajone nusausinta 

82 382,10 ha žemės ploto (98 proc. ž. ū. naudmenų), drėkinama žemė – 100 ha (3 priedo 80 lentelė). 
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Kiekvienais metais vykdomi melioracijos statinių priežiūros darbai: valomi grioviai, pralaidos, 

remontuojamos drenažo sistemos (7 pav). 

               Rajono žemės yra derlingos, vykdomas intensyvus ūkininkavimas ir siekiama gauti kuo 

didesnį derlių bei pajamas. Tokiam ūkininkavimui būdinga diegti mokslo pasiekimus tiek auginant 

augalus, tiek kuriant materialinę bazę, jų priežiūrą. Į šių priemonių turinį patenka ir subalansuotas 

augalų aprūpinimas maisto medžiagomis, t. y. tręšimas ir savalaikė kova su kenkėjais.  Planuodama 

kaimo plėtrą, VVG derino vietos gyventojų, gamtosaugos ir verslininkų interesus, savo veiklai kaip 

prioritetą suteikdama tausojančiai aplinkosaugai. Rajono ūkininkai be tradicinės žemdirbystės 

užsiima ir ekologiniu ūkininkavimu. 2011 m. rajone buvo 16 ekologinių ūkių, 2013 m. – 13 ūkių arba 

18,8 proc. sumažėjo. Ekologiniai ūkiai 2013 m. sudarė tik 0,8 proc. visų ūkininkų ūkių skaičiaus. 

Žemės ūkio naudmenų plotai, kuriuose ekonomiškai ūkininkaujama, sumažėjo nuo 1 120,33 ha (2011 

m.) iki 1 129,85 ha (2014 m.) arba 0,8 proc. ir 2012 – 2013 m. stabilizavosi ties 1 029 ha riba (3 

priedo 81 lentelė). Ekologinis ūkininkavimas yra tausojanti gamtos išteklius ūkinė forma. Ji labiau 

tinka vietovėms, kurios pasižymi mažu dirvos našumu ir investicijos į tokius plotus neduoda didesnio 

ekonominio efekto. Kaip jau buvo minėta, Joniškio dirvožemis yra vienas iš derlingiausių šalyje. 

Vykdomas intensyvus ūkininkavimas ir ekologinio ūkininkavimo forma žymesnės ekonominės 

reikšmės neturi. 

               Joniškio rajonas geografiškai priskiriamas Šiaurės vidurio Lietuvos regionui, kuriame gausu 

turizmui tinkamų kultūros paveldo objektų, bet kuris, lyginant su aplinkiniais rajonais, ne itin 

išsiskiria rekreacijai, turizmui tinkamais gamtos ištekliais. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos duomenimis (http://www.vstt.lt/), savivaldybės teritorijoje yra saugomos 

teritorijos: Žagarės regioninis parkas, Pabalių botaninis draustinis, Vilkijos hidrografinis draustinis, 

Mūšos tyrelio telmologinis draustinis. 9 botaniniai paminklai – 6 ąžuolai ir 3 liepos, 3 geologiniai 

paminklai – Žagarės atodanga ir Švėtės atodanga, Žagarės ozas, hidrografinis gamtos paminklas – 

Švedpolio šaltinis, kurių skaičius per 2011-2014 m. nesikeitė. 

               Šiaulių regiono tolygaus turizmo galimybių studijoje didžiausias dėmesys skirtas ir kaip 

pats unikaliausias objektas Joniškio rajono savivaldybėje įvardintas Žagarės apylinkės ir Žagarės 

regioninis parkas, kur sukoncentruota didelė dalis gamtinių, istorinių, kultūrinių ir religinių turistinių 

objektų. Žagarės miestas yra urbanistinis paminklas, kurį supa Raktuvės ir Žvelgaičio piliakalniai, 

turtingi archeologiniais radiniais, Mūšos tyrelio telmologinis draustinis su savo turtinga gamtine ir 

zoologine įvairove. Žagarės dvaro ansamblis ir bažnyčios su Barboros Umiastauskaitės legenda 

pritraukia gan nemažai lankytojų. Labiausiai šį kraštą garsina „Žagarės vyšnių festivalis“, kasmet 

sutraukiantis vis didesnį lankytojų skaičių ir pamažu tampantis tarptautiniu renginiu.  

               Rekreacijai tinkančių gamtinių išteklių Joniškio rajone pagrindą pagal užimamą plotą 

sudaro gamtiniai kraštovaizdžio elementai. Rekreaciniai ištekliai sudaro realias galimybes naudoti 

juos rekreaciniam (poilsiniam) ar kita linkme orientuotam (profesiniam, pažintiniam) turizmui. 

Rekreacijai tinkamos teritorijos (rekreacinės naudmenos) Joniškio rajone siekia 23,6 tūkst. ha arba 

20,5 proc. rajono teritorijos. Rekreaciniu požiūriu svarbiausias Joniškio rajono turtas – miškai. 

Joniškio rajono miškingumas siekia 20 proc. Didžiausi miškai: Tyrelio miškas, Žagarės miškas, 

Didmiškis, Satkūnų miškas, Maldenių (Obelinės miškas). Miškuose vyrauja pušys ir beržai, 

sudarantys apie 60 proc. visų medžių (Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio 

plėtros plano duomenys, http://www.joniskis.lt/). 

               Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos duomenimis, vandenų plotas 

Joniškio rajone užima tik nedidelę rajono teritorijos dalį – vos 2 proc. arba 2,35 tūkst. ha. (3 priedo 

80 lentelė). Joniškio rajonas tiek pagal natūraliais vandens telkiniais užimtą teritorijos dalį nuo bendro 

rajono ploto, tiek pagal vandens telkinių skaičių žymiai atsilieka nuo ežeringų Lietuvos rajonų. 

Rajono teritorijoje tyvuliuoja 2 maži ežerai: Miknaičių ir Žvelgaičio, kurie pagal tinkamumą 

masiniam poilsiui patenka į riboto naudojimo (nedideli 5 – 20 ha vandens telkiniai) kategoriją, nors 

realiai būdami aukštapelkiniai jie masinei rekreacijai nėra tinkami. Joniškio rajoną puošia tvenkiniai, 

iš jų: didžiausi tvenkiniai – Žvelgaičių, Ramoškių, Beržėnų. Minėti reakreciniai ištekliai 2011-2014 

http://www.vstt.lt/
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m. laikotarpiu nekito (Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 

duomenys, http://www.joniskis.lt/). 

     Joniškio rajono upių tinklas bei jų metinis hidrologinis režimas (vandeningos ankstyvą 

pavasarį ir nusekusios šiltuoju metų laiku) nesudaro palankių sąlygų plėtotis vandens turizmui. 

Didelių ir vandeningų upių kaip ir visame Joniškio rajone nėra. Rajono teritorijoje teka šios upės: 

Mūša, Platonis, Vilkija, Audruvis, Sidabra ir Švėtė. 

    Didesni vandens telkiniai – tai Švėtės upė ir Žvelgaičių tvenkinys. Švėtės upė vingiuoja 

šiaurės kryptimi 1–2 km nuo Žagarės miško pakraščių, kuriuose ir prasideda 2 nedideli upės intakai 

(šiuo metu intakai ištiesinti ir paversti melioraciniais grioviais). Taip pat parke yra Vilkyčio bei 

Vilkijos upokšniai, kurie surenka vandenis iš pelkėtų miško plotų. Švėtės upė bei Žvelgaičių 

tvenkinys yra tinkami rekreacinės veiklos plėtojimui. Šiuo metu šiuose vandens telkiniuose galima 

maudytis, vandens kokybė atitinka poilsiavietėms keliamas normas (Joniškio rajono savivaldybės 

2014–2020 metų strateginio plėtros plano duomenys, http://www.joniskis.lt/). 

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Joniškio r. savivaldybėje 

paimta 405 tūkst. m3 ir sunaudota 332 tūkst. m3 vandens, 2012 m. paimta 414 tūkst. m3 , sunaudota 

350 tūkst. m3 vandens. 2011–2014 m. paimto vandens kiekis padidėjo 2,2 proc., sunaudoto – 5,4 proc.  

Tai vieni iš mažiausių paimto ir sunaudoto vandens kiekių apskrityje. Ūkio, buities ir gamybos 

nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis sudaro 876 tūkst. m3 (3 priedo 82 lentelė). 

    Joniškio rajone veikia vienintelis geriamojo vandens ir nuotekų valymo paslaugų teikėjas – 

UAB „Joniškio vandenys“. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 30 

gyvenviečių. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. 

Visose Joniškio rajono gyvenvietėse, išskyrus Joniškio miestą, Žagarę, Kriukus, Rudiškius, yra 

viršijama geriamojo vandens geležies koncentracija. Net 23 gyvenvietėse geležies kiekis vandenyje 

viršijo leistiną 0,2 mg/l ribą (4,8 tūkst. gyventojų). Viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu aprūpinama 

apie 42 proc. Joniškio rajono (išskyrus Joniškio miestą) savivaldybės gyventojų (Lietuvoje – 77 

proc.). Joniškio mieste kokybiškas vanduo tiekiamas apie 45 proc. gyventojų, Žagarės mieste – apie 

51 proc. gyventojų (Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 

duomenys, http://www.joniskis.lt/). 

 Nors Joniškio rajono savivaldybėje 2009 – 2013 metais buvo kreipiamas nemažas dėmesys į 

vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos kokybišką teikimą rajono gyventojams, tačiau vis dar 

reikalingos esminės investicijos į vandentvarkos sektorių. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas kaimo 

vietovėms, kur gyventojai neturi kokybiškų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų, dėl ko paviršiniai ir požeminiai vandens telkiniai yra teršiami ir daugumos jų ekologinė 

būklė vis dar nėra gera. 

  Biologinę įvairovę sudaro visų gyvų organizmų rūšių, gyvenančių sausumos, paviršinių 

vandenų bei kitose ekosistemose, visuma, jų buveinės, taip pat genetinė įvairovė.  

   Didžioji Žagarės regioninio parko teritorijos dalis yra vakarinėje Žiemgalės lygumos dalyje, 

tik Mūšos tyrelio telmologinis draustinis priklauso Ventos vidurupio žemumos rytinei daliai. 

Vakarinėje parko dalyje nuo Žagarės iki Minčaičių tęsiasi Žagarės ozas. Minėtuose reljefo dariniuose 

galime rasti didelę buveinių įvairovę. Retųjų augalų ir kitų gamtos vertybių apsaugai regioniniame 

parke įsteigti 7 gamtiniai draustiniai, apimantys 3 019 ha (42 proc.) parko teritorijos. Regioniniame 

parke išskirtos 6 ,,Natura 2000“ teritorijos (5 BAST ir 1 PAST), kuriose saugoma 11 Europos 

Bendrijos svarbos buveinių tipų. Žmogaus nepaliestuose parko miškuose randamos 7 saugomos 

augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų Raudonosios knygos sąrašą. Žagarės regioniniame parke 

užfiksuotos 674 savaiminės induočių augalų ir 262 samanų rūšys, iš jų: 43 rūšys (28 induočių rūšys 

ir 15 samanų rūšių) – Lietuvos Raudonosios knygos atstovai (http://zagaresrp.am.lt/). 
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   Įvairi ir nepakartojama Žagarės regioninio parko gamta suteikia prieglobstį įvairiems 

gyvūnams. Iš apie 70 Lietuvoje aptinkamų žinduolių rūšių parke užregistruotos 42 rūšys, iš jų: 11 

rūšių, įrašytos į ES natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos direktyvos II ir IV priedus, 

8 rūšys – Lietuvos Raudonosios knygos atstovai, 1 rūšis, įtraukta į Lietuvos Respublikoje gyvenančių, 

augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašą. Visų svarbiausia ir 

labiausiai verta dėmesio Žagarės miškuose apsigyvenusi, įtraukta į visus 3 minėtus dokumentus – 

lūšis (Lynx lynx)(http://zagaresrp.am.lt/). 

   Žagarės regioniniame parke priskaičiuojama apie 150 čia gyvenančių ir užklystančių 

paukščių rūšių. Čia sutinkamos nes 33 saugomos paukščių rūšys, įrašytos į ES paukščių direktyvos I 

priedą, 32 rūšys – Lietuvos Raudonosios knygos atstovai. Labai svarbi ir įdomi paukščių buveinė 

parke – Mūšos tyrelio telmologinis draustinis, kuris įtrauktas į ,,Natura 2000“ paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų tinklą (PAST). Draustinis yra vienas iš svarbesnių migruojančių vandens ir pelkių 

paukščių poilsio ir mitybos vietų Šiaurės Lietuvoje (http://zagaresrp.am.lt/). 

  Parko miškuose ir pelkėse priskaičiuojamos 7 varliagyvių ir 5 roplių rūšys. Mūšos tyrelio 

raistuose dažnai sutinkama vienintelė nuodinga gyvatė Lietuvoje – paprastoji angis (Vivera berus). 

Tarpinio tipo pelkėse ežerokšnių pakrantėse labai dažnas gyvavedis driežas (Lacerta vivipara) 

(http://zagaresrp.am.lt/). 

 Regioninio parko vabzdžių įvairovė lenkia visas žinomas parke gyvenančių gyvūnų rūšis. Iš 

didžiulės vabzdžių klasės Žagarės regioniniame parke plačiau tyrinėti tik vabalų ir drugių būriai, tarp 

kurių galima rasti 18 saugomų rūšių (8 ES natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos 

direktyvos II ir IV priedų rūšys, 18 Lietuvos Raudonosios knygos rūšių ir 1 rūšis iš ypač saugomų 

rūšių sąrašo)(http://zagaresrp.am.lt/). 

 Atsinaujinantys šaltiniai, kurių susidarymą įtakoja natūrali energijos apykaita. Vienas iš 

svarbiausių aspektų tai, kad naudojant energiją iš atsinaujinančių šaltinių, nedidėja CO2 išsiskyrimas 

į aplinką, taigi mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų papildomas kiekis atmosferoje. Kai kurių 

atsinaujinančios energijos rūšių naudojimas sukelia labai neigiamas pasekmes aplinkai 

(hidroenergija), taip pat ir netiesiogiai žmonėms. Labai skirtingas ir investicijų poreikis. 

 Joniškio rajono savivaldybės šilumos ūkio strateginiai pagrindiniai tikslai apima 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainos mažinimą vartotojams ir skatinimą pereiti prie ekologiškai 

švaresnių atsinaujinančių šaltinių. 2014 metais planuojama atlikti šilumos tiekimo tinklų 

modernizaciją Žagarėje. Siekiant sumažinti šilumos kainą vartotojams Judraičių kaime, planuojama 

įdiegti 2 biokuru kūrenamus katilus tiekimo kainai mažinti, tačiau 2013 m. Joniškio rajono 

savivaldybėje jos buvo vienos didžiausių Lietuvoje ir siekė 33,97 ct/kwh.  

Joniškio r. sav. ir VVG teritorijoje veikia 2 saulės baterijų jėgainės: Satkūnų seniūnijoje –29,7 

KW galingumo, Kepalių seniūnijoje – iki 30 KW 2 galingumo ir 1 vėjo jėgainė Satkūnų seniūnijoje 

– 250 KW galingumo (3 priedo 83 lentelė). 

Joniškio r. sav. gyventojai, ypač VVG teritorijos, didžiuojasi savo teritorija ir patenkinti jos 

gamtos ištekliais. Dėl aukšto dirvožemio ekonominio našumo Joniškis tapo savotišku Lietuvos 

„grūdų aruodu“. Pakilus grūdų supirkimo kainoms, ženkliai pagerėjo vietos gyventojų gyvenimo 

sąlygos. Gyventojai didžiuojasi gražia gamta, kraštovaizdžiu, sąlyginai neužterštu oru, tačiau 

pasisako, kad reikia keisti rajono įvaizdį, jo patrauklumą ir nurodė, kad trūksta informacijos 

visuomenei apie saugomų teritorijų kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros vertybes, 

apie išskirtinę saugomų teritorijų vertę, apie lankymo ir veiklos galimybes, pasigendama aktyvaus 

bendruomenių, vietos gyventojų dalyvavimo saugomose teritorijose. Bendruomenė rūpinasi, kad būtų 

prižiūrimi ir ateinančioms kartoms išsaugoti valstybiniai parkai, kraštovaizdžiui būdinga biologinė 

įvairovė, gamtos ir kultūros vertybės.  
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            Vietos gyventojai pirmumą suteikė pagrindiniams poreikiams ir prioriteto tvarka suteikė antrą 

vietą poreikiui „Skatinti socialinę, ekonominę plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos 

gyventojų  užimtumo galimybes, tvarkant infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus“. Minėto poreikio 

įgyvendinimui VPS yra numatyta vizija, prioritetai, priemonės ir veiklos sritys, kurie atitinka 

nustatytus vietos gyventojų poreikius ir jų įgyvendinimas leis patenkinti vietos gyventojų poreikius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Papildoma informacija 

 

 

 

3.VVG teritorijos SSGG  

Stiprybės 

Stiprybę 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. 

Patogi rajono geografinė padėtis sudaro galimybes užmegzti glaudesnius 

ekonominius ryšius su kitomis šalimis, plėtojant verslą, rinkų paiešką.   

R1, R5 

Rajonas turi išplėtotą vietos kelių sistemą, kas leidžia sumažinti skirtingų 

gyvenviečių aptarnavimo netolygumus.  

R5 

Aukšto našumo dirvožemiai sudaro prielaidas efektyviam žemės ūkio šakos 

vystymui. 

R2 

VVG teritorijoje didėja socialiai aktyvių šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. R17,R19 

Vyksta žemės ūkio plotų konsolidacija. Žemės ūkyje integruojama produkcijos 

gamyba, sandėliavimas, dalinis perdirbimas ir prekyba. 

R24,R25,R26 

Didėja aktyviai veikiančių NVO skaičius ir jų gebėjimai rengti bei įgyvendinti 

viešuosius projektus.  

R28 
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Sukurta švietimo paslaugų įvairovė, sudarytos sąlygos jaunimo ir suaugusiųjų 

ugdymui. 

R29 

Išplėtotas kultūrinės veiklos ir jų įstaigų tinklas sudaro sąlygas VVG teritorijos 

gyventojų meninei saviraiškai, kultūrinių poreikių tenkinimui ir ugdymui. 

R30 

Silpnybės 

Stiprybę 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. 

Mažėjantis gyventojų skaičius, labai netolygiai apgyvendintos seniūnijos, 

apsunkina gyventojams suteikti kokybiškas socialines, kultūrines ir kt. paslaugas. 

R3,R4 

Sparčiai mažėjantis  gyventojų skaičius riboja į vietos poreikius orientuoto verslo 

kūrimąsi. 

R6 

Blogėjanti gyventojų demografinė sudėtis daro neigiamą įtaką socialinei, 

infrastruktūrinei ir ekonominei plėtrai.  

R7,R8,R9,R10 

Aukštas bendrasis mirtingumas tūkstančiui gyventojų daro neigiamą poveikį 

natūraliai gyventojų kaitai.  

R11 

Neigiama vidaus ir tarptautinė migracija daro neigiamą įtaką darbo jėgos ištekių 

formavimui.  

R12 

Aukšta bedarbystė, didelis ekonomiškai neaktyvių ir didėjantis neįgalių gyventojų 

skaičius, didina socialinę atskirtį, trukdo verslų plėtrai. 

R14,R15,R18 

Nepakankamas vietos gyventojų išsilavinimas stabdo ekonominę ir technologinę 

pažangą. 

R13,R27 

Žemas verslumo lygis, labai mažas įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų santykis 

nepanaudoja vietos potencialo verslų plėtrai. 

R16,R22,R23 

Mažėjančios materialinės ir tiesioginės užsienio investicijos trukdo spartesnę 

ekonominę plėtrą.  

R20 

Santykinai žemas darbo našumas žemės ūkio šakoje.  R21 

Galimybės 

Ekonominės veiklos plėtra panaudojant patogią geografinę padėtį. 

Gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę, diversifikuojant kaimo verslus, didinant kaimo žmonių 

pajamas. 

Galimybė pasinaudoti ES lėšomis ir iniciatyvomis teritorijos plėtrai. 

Augantys vartotojų poreikiai sudarys sąlygas verslų plėtrai ir užimtumo didinimui.  

Sudarytos sąlygos vietinėms  iniciatyvoms, NVO organizacijų plėtrai ir visuomeninių poreikių 

tenkinimui. 

Augantis visuomenės poreikis kultūros tradicijų puoselėjimui, poilsio ir laisvalaikio užimtumui, leis 

tobulinti infrastruktūrą ir organizuoti įvairius renginius.  

Galimybė  vietos gyventojams kelti kvalifikaciją, įgūdžių įgijimą, vykdant mokymus. 

Grėsmės 

Spartus gyventojų tankumo mažėjimas didina neigiamą poveikį vietovės ekonominei ir socialinei 

plėtrai. 

Didelė neto tarptautinė ir vidaus migracija, neigiama natūrali gyventojų kaita kelia grėsmę 

apsirūpinimu kvalifikuota darbo jėga, sėkmingai socialinei ir ekonominei plėtrai. 

Didėjanti verslo konkurencija, neskatinant ekonominės situacijos teigiamų pokyčių, toliau augs 

emigracija, mažės darbingo amžiaus ir jaunų žmonių. 

Efektyvios mokslo žinių diegimo ir perdavimo sistemos nebuvimas kelia grėsmę kvalifikuotos darbo 

jėgos formavimui.  

Darnios teritorijos vietovių sąveikos stoka, nepakankamai išplėtota infrastruktūra lems tolesnius 

intensyvios migracijos, ypač jaunimo, srautus, darbo išteklių trūkumą.  



36 

 

 

Augantis gyventojų senėjimas ir neigiami demografiniai pokyčiai didins socialinių paslaugų 

poreikius.  

Vykstanti globalizacija darys neigiamą poveikį tradicinės kultūros vertybėms, nyks krašto tradicijos, 

savitumas. 



 

4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka 

VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas 

(prioritetine tvarka) 

Poreikį pagrindžiantys VVG 

teritorijos SSGG teiginiai 

(Nr.) 

Sąsaja su KPP 2014–

2020 m. nustatytais 

nacionaliniais kaimo 

plėtros poreikiais 

Poreikio tenkinimas / 

netenkinimas iš VPS lėšų 

Kurti ir plėtoti verslus, skatinant 

bendradarbiavimą, rinkų paiešką, kuriant darbo 

vietas vietos gyventojams, mažinti skurdo riziką 

VVG teritorijoje. 

3.1.1.,3.1.5.,3.2.2.,3.2.5.,3.2.6., 

3.2.8.,3.2.9.,3.3.1.,3.3.2., 

3.3.3.,3.3.4.,3.4.1.,3.4.2.,3.4.3. 

8, 9, 10 Taip 

Skatinti socialinę, ekonominę plėtrą VVG 

teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos gyventojų  

užimtumo galimybes, tvarkant infrastruktūrą, 

kultūros paveldo objektus. 

3.1.6.,3.2.1.,3.2.3,3.2.6., 

3.3.5.,3.3.6.,3.4.1., 

3.4.5.,3.4.6. 

18, 19, 9 Taip 

Sudaryti sąlygas vietos gyventojams 

kvalifikacijos kėlimui, įgūdžių įgijimui, vykdant 

mokymus. 

3.1.7.,3.2.7.,3.3.7.,3.4.4. 21 Taip 

Skatinti kultūrinę veiklą, išsaugant krašto 

identitetą, kultūrą ir tradicijas 

3.1.8.,3.2.1.,3.3.6.,3.4.7. 19 Taip 

 



 

II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI? 

 

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 

5.1. VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos sritys 

numatytos):  

Sąsaja su 

VVG 

teritorijos 

poreikiais 

5.1.1. I prioritetas: VIETOS GYVENTOJŲ EKONOMINIO UŽIMTUMO 

DIDINIMAS, ĮVAIRINANT EKONOMINĘ VEIKLĄ IR 

PLĖTOJANT VERSLUS 

 

  Kodai:  

5.1.1.1. Priemonė: „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 4.1. 

5.1.1.1.1. - veiklos sritis: „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ 

(reglamentuoja KPP) 

LEADER-19.2-4.2 4.1. 

5.1.1.2. Priemonė: „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 4.1. 

5.1.1.2.1. - veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (reglamentuoja KPP) 

LEADER-19.2-6.2 4.1. 

5.1.1.2.2. - veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP) 

LEADER-19.2-6.4 4.1. 

5.1.1.3. Priemonė: „Bendradarbiavimas“ LEADER-19.2-16 4.1. 

5.1.1.3.1. - veiklos sritis: „Bendradarbiavimas 

įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, 

skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos 

rinkoms plėtoti“ (reglamentuoja KPP) 

LEADER-19.2-16.4 4.1. 

5.1.1.4. Priemonė: „NVO socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – 

NVO) 

LEADER-19.2-SAVA-1 4.1.,4.2. 

5.1.1.5. Priemonė: „Privataus sektoriaus socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo 

iniciatorius ir paramos gavėjas – fizinis asmuo 

arba pelno siekiantis juridinis asmuo) 

LEADER-19.2-SAVA-2 4.1. 

5.1.2. II prioritetas: SKURDO MAŽINIMAS, SOCIALINĖS  PLĖTROS 

KAIMO VIETOVĖSE DIDINIMAS,TELKIANT VIETOS 

BENDRUOMENĘ 

 

  Kodai:  

5.1.2.1. Priemonė: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

LEADER-19.2-7 4.2. 

5.1.2.1.1. - veiklos sritis: „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

(reglamentuoja KPP) 

LEADER-19.2-7.2 4.2. 

5.1.2.1.2. - veiklos sritis: „Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

(reglamentuoja KPP) 

LEADER-19.2-7.6 4.2. 

5.1.2.2. Priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai 

mokymai susiję su VPS priemonėmis) 

LEADER-19.2-SAVA-3 4.3. 

5.1.2.3. Priemonė: „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“ 

LEADER-19.2-SAVA-4 4.4. 
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5.1.2.3.1 - veiklos sritis: „VVG teritorijos renginiai 

skatinantys jaunimo iniciatyvas“ 

LEADER-19.2-SAVA-4.1 4.4. 

5.1.2.4. Priemonė: „NVO ekonominės veiklos 

skatinimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-5 4.2. 

5.1.2.5. Priemonė: „NVO socialinės veiklos 

aktyvinimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-6 4.2. 

 

 

6.VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP 

prioritetais bei tikslinėmis sritimis 

VPS turinys 

ESIF teminiai tikslai 

1 10 3 3 5-6 4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys 

1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C 

I VPS prioritetas: VIETOS GYVENTOJŲ EKONOMINIO UŽIMTUMO DIDINIMAS, 

ĮVAIRINANT EKONOMINĘ VEIKLĄ IR PLĖTOJANT VERSLUS 

VPS priemonė (kai numatytos veiklos sritys):  

Investicijos į materialųjį turtą, LEADER-

19.2-4 

   x      

VPS priemonės veiklos sritis:  

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai (reglamentuoja 

KPP), LEADER-19.2-4.2 

   x      

VPS priemonė (kai numatytos veiklos sritys):  

Ūkio ir verslo plėtra, LEADER-19.2-6 
      x   

VPS priemonės veiklos sritis: 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP), 

LEADER-19.2-6.2 

      x   

VPS priemonės veiklos sritis: 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP), 

LEADER-19.2-6.4 

      x   

VPS priemonė (kai numatytos veiklos sritys): 

Bendradarbiavimas, LEADER-19.2-16 
   x      

VPS priemonės veiklos sritis: 

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms 

tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti 

(reglamentuoja KPP), LEADER-19.2-16.4 

   x      

VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos 

sritys): 

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai 

socialinio verslo iniciatorius – NVO), 

LEADER-19.2-SAVA-1 

       x  

VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos 

sritys):  

Privataus sektoriaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius ir paramos gavėjas – fizinis 

       x  
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asmuo arba pelno siekiantis juridinis 

asmuo), LEADER-19.2-SAVA-2 

II VPS prioritetas: SKURDO MAŽINIMAS, SOCIALINĖS  PLĖTROS KAIMO 

VIETOVĖSE DIDINIMAS, TELKIANT VIETOS BENDRUOMENĘ 

VPS priemonė ir jos veiklos sritis (kai 

numatytos veiklos sritys): 

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse, LEADER-19.2-7 

       x  

VPS priemonės veiklos sritis: 

Parama investicijoms į visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą (reglamentuoja 

KPP), LEADER-19.2-7.2 

       x  

VPS priemonės veiklos sritis: 

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį (reglamentuoja 

KPP), LEADER-19.2-7.6 

       x  

VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos 

sritys): 

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai 

susiję su VPS priemonėmis), LEADER-

19.2-SAVA-3 

 x        

VPS priemonė ir jos veiklos sritis (kai 

numatytos veiklos sritys): 

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas, LEADER-19.2-SAVA-4 

       x  

VPS priemonės veiklos sritis: 

- veiklos sritis: „Renginiai skatinantys 

jaunimo iniciatyvas“, LEADER-19.2-SAVA-

4.1 

       x  

VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos 

sritys):  

NVO ekonominės veiklos skatinimas, 

LEADER-19.2-SAVA-5 

       x  

VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos 

sritys): 

NVO  socialinės veiklos aktyvinimas, 

LEADER-19.2-SAVA-6 

       x  



 

 

7. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS 

Strateginio dokumento 

pavadinimas 
VPS sąsajos pagrindimas 

7.1. VVG teritorijos 

savivaldybės plėtros 

strateginis planas  

         Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginis plėtros planas – planavimo dokumentas, būtinas tolygiam 

rajono vystymuisi, turintis tapti tiek savivaldybės, tiek bendruomenės plėtros pagrindu. Strateginiame plėtros plane 

numatyta vizija: Joniškio kraštas – Šiaurės Lietuvos širdis, atvira kiekvienam žmogui, jaukiam ir saugiam gyvenimui, verslo 

ir kūrybos plėtrai. Plane nustatyti prioritetiniai rajono plėtros tikslai ir uždaviniai orientuoti į kryptingą ir darnią rajono 

plėtrą, jos suderinamumą su Šiaurės Lietuvos regiono ir visos šalies vystymusi.  

         Vietos plėtros strategija turi sąsają su Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginiu plėtros planu, jį 

atitinka bei papildo, kadangi ji skirta VVG teritorijai, t. y. visai Joniškio rajono teritorijai, išskyrus Joniškio miestą. Vietos 

plėtros strategijoje numatyti prioritetai, priemonės papildo minėto strateginio plano prioritetus, priemones bei siekiamus 

rezultatus. Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano prioriteto „Išsilavinusi, sveika ir 

pilietiška bendruomenė“ ir prioriteto „Rajono konkurencingumo didinimas“ priemonės atitinka ir papildo VPS prioriteto 

„Vietos gyventojų ekonominio užimtumo didinimas, įvairinant ekonominę veiklą ir plėtojant verslus“ priemone.  Prioriteto 

„Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė“ priemonės atitinka ir papildoVPS prioriteto „Skurdo mažinimas, socialinės  

plėtros kaimo vietovėse didinimas, telkiant vietos bendruomenę“ priemones. Įgyvendinus Joniškio rajono savivaldybės 

2014–2020 metų strateginį plėtros planą ir VPS bus pasiekti bendri siekiami tikslai ir rezultatai:  sukurtos ir išlaikytos darbo 

vietos,  investicijos atliktos į mažas ir vidutines įmones, padidintas jų konkurencingumas,sukurtos papildomos paslaugos 

vietos gyventojams ir kt.  Detalesnė atitiktis pateikta žemiau lentelėje: 

 

VPS sąsaja su Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginiu 

 plėtros planu prioritetų, priemonių lygiu 

Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų 

strateginis plėtros planas 
Vietos plėtros strategija 

I prioritetas. Išsilavinusi, sveika ir pilietiška 

bendruomenė. 

1.5.1.1. Priemonė. Bendruomenių ir visuomeninių 

organizacijų projektinės veiklos skatinimas. 

1.5.1.2. Priemonė. Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas 

į viešųjų paslaugų teikimą. 

1.5.1.4. Priemonė. Savanorystės programų parengimas ir jų 

įgyvendinimas teikiant socialines, kultūrines paslaugas. 

I PRIORITETAS. VIETOS GYVENTOJŲ 

EKONOMINIO UŽIMTUMO DIDINIMAS, 

ĮVAIRINANT EKONOMINĘ VEIKLĄ IR 

PLĖTOJANT VERSLUS. 

1.1. Priemonė. Investicijos į materialųjį turtą. 

1.2. Priemonė. Ūkio ir verslo plėtra. 

1.3. Priemonė. Bendradarbiavimas. 
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1.5.2.1. Priemonė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų programinės veiklos, jaunimo iniciatyvų, 

savanoriškos veiklos skatinimas. 

1.5.2.2. Priemonė. Viešinimo priemonių apie  jaunimo 

veiklą  įgyvendinimas. 

 

II prioritetas. Rajono konkurencingumo didinimas. 

2.1.1.1. Priemonė. Verslumo ugdymo, turizmo ir verslo 

skatinimo Joniškio rajone programos įgyvendinimas. 

2.1.1.2. Priemonė. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, 

remiančių naujų darbo vietų steigimą, įgyvendinimas 

2.1.1.3. Priemonė. Joniškio rajono kaimo, smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtros programos veiksmingumo 

didinimas. 

2.2.1.2. Priemonė. Rajono kultūros ir gamtos paveldo 

objektų išsaugojimas ir sutvarkymas. 
 

1.4. Priemonė. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

(kai socialinio verslo iniciatorius – NVO). 

1.5. Priemonė. Privataus sektoriaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius ir 

paramos gavėjas – fizinis asmuo). 

 

II PRIORITETAS. SKURDO MAŽINIMAS, 

SOCIALINĖS  PLĖTROS KAIMO VIETOVĖSE 

DIDINIMAS, TELKIANT VIETOS 

BENDRUOMENĘ. 

2.1. Priemonė. Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse. 

2.2. Priemonė. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas. 

2.3. Priemonė. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas. 

2.3. Priemonė. NVO ekonominės veiklos skatinimas. 

2.4. Priemonė. NVO socialinės veiklos aktyvinimas. 
 

7.2. VVG teritorijoje 

patvirtintas regiono 

plėtros planas 

          VVG, vadovaudamasi taisyklių reikalavimais, vietos plėtros strategiją Regionų plėtros tarybai pristatė 2015-09-22 

posėdyje pristatė žodžiu ir raštu. Posėdžio metu VVG pirmininkė Nijole Valuckienė išsamiai pristatė VPS, jai buvo pritarta, 

pastabų VVG negavo. Vietos plėtros strategija atitinka ir papildo Šiaulių regiono 2014 – 2020 metų plėtros planą, kuris 

patvirtintas 2013 m. gruodžio 3 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/5S-76 „Dėl Šiaulių regiono 2014 – 

2020 metų plėtros plano patvirtinimo“. Plane numatoma Šiaulių regiono vizija – reikšmingą vietą šalies ekonominiame, 

socialiniame ir kultūriniame gyvenime užimantis regionas, kuriame sukurtas konkurencingas ūkis ir pasiekta didesnė 

visuomenės socialinė sanglauda. VPS siekiama skatinti verslumą ir užimtumą, bendruomeniškumą, sudaryti vietos 

gyventojams kokybiškas gyvenimo sąlygas. VPS numatyti prioritetai, priemonės atitinka bei papildo Šiaulių regiono 2014 

– 2020 metų plėtros plano prioritetus, priemones bei numatomus pasiekimo rodiklius. Šiaulių regiono 2014 – 2020 metų 

plėtros plane kaip ir VPS numatoma sumažinti nedarbo lygį, bedarbių skaičių, darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse ir 

infrastruktūros sutvarkymą, vietos gyventojams paslaugų gerinimą ir kt. 

 

VPS sąsaja su Šiaulių regiono 2014 – 2020 metų plėtros planu plėtros  

planu prioritetų, priemonių lygiu 
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Šiaulių regiono 2014 – 2020 metų 

plėtros  lanas 

Vietos plėtros strateg ja 

1 PRIORITETAS. STIPRĖJANTI IR 

KONKURENCINGA EKONOMIKA. 

1.02.02.01 Priemonė. Remti kaimo atnaujinimą ir 

plėtrą, taikant kaimo plėtros politiką. 

1.02.02.02 Priemonė. Kompleksiškai atnaujinti 1–6 

tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus 

savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų 

bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą. 

 

2 PRIORITETAS. PAŽANGI IR PILIETIŠKA 

VISUOMENĖ. 

2.02.01.01 Priemonė. Teikti paramą iniciatyvoms, 

siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti 

lokalinius kultūrinės atminties, paveldo objektus. 

2.02.02.01 Priemonė. Plėtoti kūryba paremtas 

partnerystes ir iniciatyvas, įskaitant lokalias vaikų ir 

jaunimo kūrybines iniciatyvas, iniciatyvas, 

skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į 

vietinius kultūrinius projektus bei atskirtį patiriančių 

gyventojų grupių įtraukimą į kultūros kūrimą ir 

sklaidą. 

2.02.01.01 Priemonė. Teikti paramą iniciatyvoms, 

siekiančioms prižiūrėti, aktualizuoti ir propaguoti 

lokalinius kultūrinės atminties, paveldo objektus. 

2.02.02.01 Priemonė. Plėtoti kūryba paremtas 

partnerystes ir iniciatyvas, įskaitant lokalias vaikų ir 

jaunimo kūrybines iniciatyvas, iniciatyvas, 

skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į 

vietinius kultūrinius projektus bei atskirtį patiriančių 

gyventojų grupių įtraukimą į kultūros kūrimą ir 

sklaidą. 

I PRIORITETAS. VIETOS GYVENTOJŲ EKONOMINIO 

UŽIMTUMO DIDINIMAS, ĮVAIRINANT EKONOMINĘ 

VEIKLĄ IR PLĖTOJANT VERSLUS. 

1.1. Priemonė. Investicijos į materialųjį turtą. 

1.2. Priemonė. Ūkio ir verslo plėtra. 

1.3. Priemonė. Bendradarbiavimas. 

1.4. Priemonė. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai 

socialinio verslo iniciatorius – NVO). 

1.5. Priemonė. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – 

fizinis asmuo). 

II PRIORITETAS. SKURDO MAŽINIMAS, SOCIALINĖS  

PLĖTROS KAIMO VIETOVĖSE DIDINIMAS, TELKIANT 

VIETOS BENDRUOMENĘ. 

2.1. Priemonė. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse. 

2.2. Priemonė. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas. 

2.3. Priemonė. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas. 

2.3. Priemonė. NVO ekonominės veiklos skatinimas. 

2.4. Priemonė. NVO  socialinės veiklos skatinimas. 
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2.03.01.02 Priemonė. Suaugusiųjų socialinės ir 

skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir 

panaudojant neformalaus švietimo galimybes 

(skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo 

vietovių gyventojams). 

2.03.02.01 Priemonė. Plėtoti bendruomeninei ir 

nevyriausybinių organizacijų veiklai tinkamą 

infrast uktūrą. 
 

7.3. Europos Sąjungos 

Baltijos jūros 

regiono strategija 

(ESBJRS) 

 

          Vietos plėtros strategija nėra susijusi su ESBJRS tikslais, uždaviniais.   

7.4. Viensektorės 

žuvininkystės VVG 

VPS (taikoma, kai 

tokia VPS yra 

patvirtinta VVG 

teritorijoje) 

 

         VVG teritorijoje patvirtintos žuvininkystės VVG VPS nėra. 



 

 

III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS? 

 

8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 

LEADER metodo principai 

8.1. Teritorinis principas: 

8.1.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

        Teritorijos apibrėžtumas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų kuriantis VVG.   

VVG apima geografiniu, ekonominiu ir administraciniu požiūriu vientisą Joniškio rajono 

savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Žagarės miesto vietovę, į šią teritoriją neįeina tik 

pati Joniškio miesto teritorija. Minima teritorija užima 99,2 proc. bendro rajono 

savivaldybės teritorijos ploto, o kaimo vietovių ir Žagarės miesto gyventojai sudaro 63,9 

proc. viso rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus ir tai yra ženkliai daugiau nei 

vidutiniškai šalyje. 

          VVG teritoriją sudaro 10 kaimiškųjų seniūnijų: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, 

Kepalių, Kriukų, Rudiškių, Satkūnų, Saugėlaukio, Skaistgirio, Žagarės. Su VVG 

teritorijos gyventojais bendrauta susirinkimuose, siekiant identifikuoti vietos poreikius, 

išryškinti problemas, rasti galimus sprendimų būdus, surinkti idėjas, kurias planuoja 

įgyvendinti VPS. 

        Gyventojų skaičius seniūnijose, jų tankis, aktualios problemos, poreikiai ir lūkesčiai 

labai priklauso nuo seniūnijos geografinės padėties, infrastruktūros būklės, 

susiklosčiusių tradicijų ir vietos išteklių bei  įtakoja  socialinių paslaugų prieinamumo ir 

plėtros galimybes. Kiekviena gyvenamoji vietovė turi savo išteklių, kultūrinių tradicijų 

išskirtinumą, kuris priklauso nuo bendros padėties VVG teritorijoje ir tuo pačiu įtakoja 

jos raidą. Gaižaičiai – atokiausia rajono seniūnija, nuo rajono centro nutolusi daugiau 

kaip 50 km. Teritorija užima 107,6 km2, o gyventojų skaičius tik 530 (2014-01-01 

duomenimis). Seniūnijos problemos:  ženkliai didesnė už rajono vidurkį bedarbystė, 

žema gyventojų kvalifikacija, jaunimo išvykimas, bloga kelių, gatvių apšvietimo 

infrastruktūra. Seniūnijos stipriosios pusės – unikali gamta, žmonių nuoširdumas ir 

bendruomeniškumas. Labai aktyvios Gaižaičių ir Juodeikių kaimų bendruomenės dėl 

kurių kaimai keičiasi iš esmės. 

         Gataučių seniūnijos plotas 105,8  km2. Teritorijoje susikūrę 4 kaimų 

bendruomenės. Pagrindinės seniūnijos problemos: užimtumas (ypač moterų), 

nenaudojami ar be komunikacijų likę pastatai (Gataučių mokykla, Stupurų, Gataučių 

kultūros namai), blogos būklės keliai, vandens tiekimo ir nuotekų bei apšvietimo 

nebuvimas kai kuriuose kaimuose. Seniūnijos stiprybės – gera strateginė padėtis 

(magistralinis kelias, rajono centro artumas), kurias seniūnijos gyventojai ketina 

išnaudoti įkurdami sveikatingumo, grožio, laisvalaikio užimtumo centrą, vaikų ir tėvų 

daugiafunkcinį centrą, sporto aikšteles ir kt. 

        Joniškio seniūnijoje – didžiausias gyventojų skaičius. Jai priklauso Joniškio miestas 

ir 22 kaimai. Plotas 106,8 km2. Seniūnijoje yra 5 aktyvios kaimų bendruomenės. 

Pagrindinės seniūnijos kaimiškosios dalies problemos: jaunimo užimtumas, nedarbas, 

nekokybiškas geriamas vanduo, nuotekų surinkimo sistemos nebuvimas, prasta kelių 

būklė. Seniūnijos stiprybės – darbštūs žmonės, derlingos žemės, aktyvios kaimų 

bendruomenės, iniciatyvūs verslininkai ir ūkininkai. 

         Kepalių seniūnija yra arti rajono centro. Jos plotas 92,6 km2. Pagrindinės seniūnijos 

problemos – mažėjantis gyventojų skaičius, visuomeninės paskirties pastatų, pritaikytų 
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gyventojų poreikiams tenkinti, trūkumas, neišplėtotos paslaugos vaikams bei vyresnio 

amžiaus žmonėms bei jų užimtumas, prasta vietinių kelių būklė, vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų trūkumas. Seniūnijos stiprybė – gera geografinė padėtis, 

derlingos žemės, kuriose vystomas efektyvus žemės ūkis. Kepalių seniūnijoje aktyviai 

veikia 3 kaimų bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos. 

        Kriukų seniūnija yra 16 km nuo Joniškio miesto. Centras – Kriukų miestelis. 

Seniūnijos plotas 133,7 km2, jos teritorijoje yra 6 kaimų bendruomenės. Pagrindinės 

seniūnijos problemos: bloga kelių ir gatvių būklė, bloga geriamojo vandens kokybė, 

pasenę ir neveikiantys melioracijos įrengimai, poilsiaviečių trūkumas, nugriauta 

bažnyčia Kriukų miestelyje. Seniūnijos stipriosios pusės – iniciatyvūs ir darbštūs 

žmonės, veiklios bendruomenės, veikianti mokykla, paštas, ambulatorija. 

         Rudiškių seniūnija yra 15 km nuo Joniškio miesto. Jos teritorija 84,8 km2. Yra 

medicinos punktas, paštas, biblioteka, kultūros namai. Seniūnijoje veikia 2 kaimų 

bendruomenės. Rudiškių seniūnijos problemos: atitolimas nuo rajono centro ir didžiųjų 

Lietuvos miestų, jaunimo migracija, vandentiekio bei nuotekų, gatvių apšvietimo tinklų 

renovacijos ir išplėtimo poreikis. Rudiškiečiai savo seniūnijos perspektyvas mato 

tautinio paveldo, senųjų amatų išsaugojimo veiklose, siekia plėsti socialines paslaugas, 

kurti poilsio ir laisvalaikio infrastuktūrą. 

         Satkūnų seniūnijos teritorija 131,3 km2. Seniūnijos centras yra 6 km nuo Joniškio 

miesto, o tolimiausios seniūnijos vietovės nuo rajono centro nutolę 21 km. Seniūnijos 

gyventojai įvardija tokias problemas: apleisti kultūros paveldo objektai, apleistos poilsio 

teritorijos bei poilsio zonų trūkumas, pasenusi Plikiškių ir Satkūnų kaimų vandens ir 

nuotekų šalinimo infrastruktūra, ne visi svarbūs keliai asfaltuoti, bedarbystė. Kaip 

galimybes seniūnijos gyventojai mato kuo daugiau gyventojų įtraukiant į bendruomenių 

veiklą, ekologiškoje žemdirbystėje ir bitininkystėje, kaimo turizmo plėtojime. 

Seniūnijoje veikia 4 veiklios kaimo bendruomenės, turinčios įvairiapusės dalyvavimo 

projektinėje veikloje patirties. 

          Saugėlaukio seniūnija yra netoli rajono centro, jos centras Bariūnų kaime 5 km 

nuo Joniškio. Seniūnijos plotas 72,44 km2. Pagrindinės seniūnijos problemos: prasti 

keliai, nepaisant nedidelio atstumo, blogas susisiekimas su Joniškiu, prasta vandens 

kokybė, kai kuriuose kaimuose nėra parduotuvių, nėra gatvių apšvietimo, nėra kultūros 

darbuotojo. Nedarbo lygis tarp seniūnijos gyventojų yra mažiausias rajone. Žmonės yra 

iniciatyvūs, o verslui plėtoti geografinė padėtis palanki. Yra 3 kaimų bendruomenės, 

turinčios dalyvavimo projektinėje veikloje patirties. 

          Skaistgirio seniūnija yra 17 km nuo Joniškio miesto. Teritorijos plotas 136,1 km2. 

Skaistgirio miestelyje yra gimnazija ir ikimokyklinio ugdymo skyrius, ambulatorija, 

kultūros namai, paštas, bažnyčia. Pagrindinės seniūnijos teritorijos problemos: prasta 

vietinės reikšmės kelių būklė, sporto aikštynų trūkumas, moterų bei jaunimo, baigusio 

mokymo įstaigas, įdarbinimas. Skaistgirio seniūnijoje aktyviai veikia 7 kaimų 

bendruomenės, kurios yra šios teritorijos stiprybė. Perspektyvas skaistgiriečiai mato 

kaimo amatų bei verslų plėtojime. 

         Žagarės seniūnijos teritorija 180,7 km2. Seniūnija ribojasi su Latvijos Respublika. 

Seniūnijos centras – Žagarės miestas yra 30 km nuo Joniškio miesto. Pagrindinės 

seniūnijos problemos: infrastruktūros trūkumas, bloga esamos infrastruktūros būklė, 

didelis nedarbas ir socialiai remtinų žmonių skaičius (bendras seniūnijos gyventojų 

skaičius 2013 m. sausio 1 d. duomenimis 3 577, iš jų: darbingo amžiaus – 2 100. Socialiai 

remtinų asmenų skaičius – 569). Seniūnijoje veikia 7 kaimo bendruomenės. Seniūnijos 
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galimybės – turizmo, kaimo amatų plėtojimas, verslumo skatinimas, paslaugų, skirtų 

senyvo amžiaus žmonėms, plėtojimas.   

             Rengiant VPS VVG organizavo mokymus, susitikimus su kiekvienos seniūnijos 

vietos gyventojais, kurių metu aktyviai dalyvavo visų sektorių atstovai: verslo, valdžios, 

pilietinės visuomenės. Po šių susitikimų seniūnijose vietos gyventojai dar organizavo 

savo susitikimus, diskutavo ir pateikė kiekvienos seniūnijos strategijas, kuriose pristatė 

savo teritoriją, jos istoriją, išskirtinumą, identitetą, išteklius ir jų racionalų panaudojimą, 

identifikuotas vietos plėtros svarbiausias problemas ir jų siūlomus sprendimo būdus, 

pateikė SSGG, viziją, prioritetus ir priemones, kurios išspręstų jų visos seniūnijos 

problemas, pagerintų vietos gyventojų gyvenimo kokybę (susitikimų protokolai, 

seniūnijų strategijos VVG būstinėje). Tokiu būdu VVG aprėpė visą VVG teritoriją ir 

gavo visą VPS rengimui reikalingą informaciją, kurią apibendrino VPS rengimo grupės, 

vėliau susitikimų, diskusijų metu buvo suformuluoti pagrindiniai vietos gyventojų 

poreikiai, VPS vizija bendrų tikslų siekimui, numatyti pagrindiniai plėtros prioritetai, 

priemonės. VPS rengimo metu buvo užtikrintas teritorinis principas, surastas bendras 

vietos gyventojų požiūris į ilgalaikę VVG teritorijos plėtrą, sutelkta vietos bendruomenė 

siekti bendrų tikslų, įgyvendinant VPS 2014 – 2023 m. laikotarpiu. 

 

8.1.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

          

               Įgyvendinant 2008 – 2014 m. vietos plėtros strategiją, teritorinis principas buvo 

sėkmingai įgyvendinamas: skatinamos veiklos ir projektai, išnaudojantys teritorinį, 

gamtinį, socialinį, kultūrinį konkrečios vietovės išskirtinumą, užpildantys silpnąsias 

grandis, kūrybiškai išnaudojant paverčiant jas privalumais. Šio principo bus laikomasi ir 

ateityje. VVG įgyvendindama strategiją rengs projektinę medžiagą ir ją teiks svarstyti 

visiems suinteresuotiems subjektams, esantiems VVG teritorijoje. Bus atsižvelgiama į 

pastabas ir patvirtintos taisyklės, paraiškų teikimo grafikai bus talpinami VVG 

internetinėje  svetainėje, išsiuntinėjamai  potencialiems pareiškėjams. VVG aktyviai 

bendradarbiaus su bendruomeninėmis tarybomis, veikiančiomis kiekvienoje seniūnijoje, 

seniūnais, teiks jiems visą informaciją apie planuojamus ir vykstančius kvietimus teikti 

paraiškas. VVG darbuotojai vyks į masinius renginius organizuojamus vietose ir teiks 

informaciją bei konsultacijas, susijusias su paraiškų teikimu ir vietos projektų 

įgyvendinimu. VVG organizuos susitikimus savo iniciatyva. Į VVG vietose 

organizuojamus atvirus susitikimus bus kviečiamos seniūnijoje veikiančios NVO, 

švietimo, kultūros įstaigos, seniūnijos darbuotojai, veikiančios verslo įmonės ir fiziniai 

asmenys užsiimantys verslu, kaimo gyventojai, planuojantys pradėti verslą. Bus 

aptariamas visų aukščiau išvardytų grupių bendradarbiavimas ir veikimas kartu. Įvairių 

interesų grupių bendradarbiavimas bus vienas rodiklių, teikiančių vietos projektui 

pirmumą gauti paramą. Visi pareiškėjai, esantys VVG teritorijoje ir atitinkantys 

taisyklėse numatytus reikalavimus, turės galimybę dalyvauti strategijos įgyvendinime.       

              Taip pat ir VPS bus įgyvendinama, atsižvelgiant į teritorijos ypatumus, ūkio ir 

verslo plėtrą, orientuotą į vietos gyventojų poreikius ir tinkamai panaudojant vietos 

išteklius. Pareiškėjas privalės aprašyti paraiškoje, kaip išnaudos konkrečios planuojamo 

projekto įgyvendinimo teritorijos (gyvenvietės ar seniūnijos) išskirtinumą ir specifinius 

pranašumus, nurodyti, kaip įgyvendinant projektą jų dėka bus kuriama papildoma 

pridėtinė vertė. Teritorijos išskirtinumo ir specifinių pranašumų naudojimas, kuriant 

papildomą pridėtinę vertę, taip pat bus vienas iš reikalavimų paramai gauti.  Kaimo 

gyventojai bei verslininkai turės galimybes pretenduoti į paramą verslo kūrimui arba jo 

plėtrai visoje VVG teritorijoje, sudarant prielaidas naujų darbo vietų steigimui ir 
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pridėtinės vertės kūrimui platesnėje teritorinėje erdvėje. VVG tikslas, kad strategijos 

įgyvendinimas atneštų maksimalią galimą naudą teritorijos gyventojams. VVG, 

laikydamasi teritorinio principo, skatins visos teritorijos potencialius pareiškėjus teikti 

novatoriškus projektus, panaudojant vietos išteklius, teritorijos išskirtinumą, pranašumą, 

kad vietos projektai tolygiai pasiskirstytų visoje VVG teritorijoje ir sukurtų didesnę 

pridėtinę vertę. Tuo tikslu VVG numatys projektų vertinimo kriterijus, už kuriuos bus 

teikiami didesni balai. 

 

8.2. „Iš apačios į viršų“ principas: 

8.2.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

              Rengdama VPS ir norėdama išsiaiškinti gyventojų poreikius, VVG atliko didelį 

parengiamąjį darbą. 2013 m. spalio mėn. – 2014 m. vasario mėn. laikotarpiu visose 

seniūnijose buvo rengiami mokymai kaimiškų seniūnijų gyventojams ir šioje teritorijoje 

veikiančių verslo įmonių atstovams. Šių mokymų metu buvo teikiamos teorinės žinios, 

be to, mokymų dalyviai gavo praktines užduotis – įvardinti savo gyvenamosios vietos 

ypatumus, numatyti ateities viziją, pateikti pasiūlymus alternatyviai darbinei veiklai, 

pateikti planuojamų projektų idėjas. Šios užduotys buvo analizuojamos kartu su 

mokymų vadovais, diskutuojama apie gyventojų poreikius.  

              2013 metų pab. – 2014 m. pradžioje surengti susitikimai dešimtyje rajono 

seniūnijų. Į susitikimus buvo kviečiamos čia veikiančios bendruomenės, kitos NVO, 

seniūnai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, kultūros darbuotojai, kaimo mokyklų, 

darželių atstovai, verslininkai, asmenys, planuojantys užsiimti verslu ateityje. Susitikimų 

metu susirinkusieji buvo informuojami apie strategijos rengimą, vadovaujantis principu 

„iš apačios į viršų“, pildomos anketos, teikiamos galimos projektų idėjos, vyko 

diskusijos. Visa ši medžiaga buvo apjungiama, sudarant gyvenamosios vietovės 

(seniūnijos teritoriniu principu) vietos plėtros strategiją 2014 – 2023 metų laikotarpiui 

pagal LEADER metodą. Seniūnijos strategiją sudarė: trumpas seniūnijos pristatymas 

(žymesnės lankytinos vietos, gyventojų skaičius ir sudėtis pagal lytį ir amžių, socialiai 

remtinų asmenų skaičius), socialinės ir administracinės paskirties objektai, veikiančios 

NVO, vykdomi verslai, perspektyvūs verslai, pagrindinės šios teritorijos problemos, 

išskirtinės moterų, jaunimo ir socialinės atskirties žmonių problemos. Buvo suformuotos 

kiekvienos seniūnijos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės, vizija, numatyti 

teritorijos prioritetai ir priemonės vietos plėtros 2014 – 2023 metų strategijai. Vietos 

gyventojų ir NVO pateiktos galimos projektų idėjos su preliminariu lėšų poreikiu taip 

pat tapo sudėtine šių seniūnijų strategijų dalimi. Seniūnijų strategijos, parengtos principu 

„iš apačios į viršų“, buvo tvirtinamos susirinkimuose, kuriuose dalyvavo seniūnijoje 

veikiančios bendruomenės, kitos NVO, seniūnai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, 

kultūros darbuotojai, kaimo mokyklų, darželių atstovai, verslininkai, asmenys, 

planuojantys užsiimti verslu ateityje. Kiekvienas  susirinkimas buvo protokoluojamas 

(protokolai su dalyvių parašais saugomi VVG būstinėje). 

2015 m. gegužės 28 d. VVG pirmininko įsakymu Nr. V-7 buvo sudarytos 3 

darbo grupės strategijai rengti: koordinavimo grupė iš 9 narių (3 NVO, 3 verslo, 3 

valdžios atstovai), VVG teritorijos gamtos išteklių analizės, teritorijos išskirtinumo, 

identiteto, VVG teritorijos poreikių analizės, VVG teritorijos socialinės infrastruktūros 

ir kultūros išteklių analizės grupė iš 8 narių (3 NVO, 2 verslo, 3 valdžios atstovai), VVG 

teritorijos socialinės situacijos analizės, VVG ekonominės situacijos analizės grupė iš 10 

narių (3 NVO, 3 verslo, 4 valdžios atstovai). Darbo grupėse dalyvavo VVG valdybos 

nariai, VVG darbuotojai, NVO atstovai, Joniškio rajono savivaldybės meras ir jo 

pavaduotoja, administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, verslininkai, Joniškio turizmo ir 
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verslo centro atstovė, darbo biržos Joniškio skyriaus vadovė, verslininkų asociacijos 

vadovas, jaunimo reikalų koordinatorė. Kiekvienoje darbo grupėje buvo bent po 1 žmogų 

iki 40 metų amžiaus. Darbo grupės surinko visą objektyvią statistinę ekonominę, 

socialinę, aplinkosauginę ir kt. informaciją bei subjektyviąją vietos gyventojų nuomonę, 

atliko minėtų VPS skyrių analizę. VVG  sudarė galimybes ir į atskirus VPS rengimo 

procesus įtraukė bendruomenines organizacijas, kitas NVO, taip pat kitus pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus: atliekant VVG teritorijos socialinės, 

ekonominės ir aplinkos situacijos analizę ir SSGG, nustatant VVG teritorijos gyventojų 

poreikius ir suteikiant jiems prioritetus, nustatant VPS prioritetus, pasirenkant VPS 

priemones, veiklos sritis, planuojant VPS įgyvendinimo etapus, planuojant VPS 

įgyvendinimo finansinius išteklius. 

             2015 m. birželio 2 d. Joniškio rajono savivaldybės salėje vyko bendras darbo 

grupių susitikimas (protokolas ir kita informacija saugoma VVG būstinėje), kur aptarti 

strategijos atrankos kriterijai, diskutuota dėl paramos verslui, socialiniam verslui, 

aptartos sąlygos Joniškio VVG teritorijoje pradėti verslą ar jį plėsti. Aptartos galimos 

strategijos veiklos sritys, diskutuota, kurias tikslinga būtų įtraukti į strategiją. Darbo 

grupėms pristatyti vykdyti gyventojų anketinės apklausos rezultatai, analizuoti 

strategijai parengti statistiniai duomenys. Rengiant strategiją vyko ir VVG darbuotojų 

tiesioginis bendravimas – konsultacijos su VVG teritorijos verslininkais, jaunimu, NVO 

atstovais. Bendraujant pašnekovai buvo supažindinami su rengiama strategija, principu 

„iš apačios į viršų“, išklausoma jų nuomonė ir pasiūlymai.  

          2015 m. liepos 28 d. įvyko Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių 

visuotinis susirikimas, kuriame buvo išrinkta nauja VVG valdyba. 2015 m. rugpjūčio 7 

d. visuotiniame VVG narių susirinkime pristatyta parengta VPS, kuriai vienbalsiai buvo 

pritarta. Susirinkime buvo kviečiami dalyvauti naujai išrinkti VVG valdybos nariai, 

savivaldybės tarybos nariai, darbo grupių, sudarytų strategijos rengimui nariai, visos 

rajono kaimo bendruomenės, jaunimo organizacijos, verslininkų asociacija, 

savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, spaudos atstovai ir visi norintys. VVG 

nariai pritarė, kad susirinkimo metu būtų suteikta teisė pasisakyti visiems 

dalyvaujantiems, nepriklausomai nuo narystės VVG. VPS rengimo metu taikant principą 

„iš apačios į viršų“ buvo įtraukti visų socialinių grupių ir teritorijų atstovai. 

8.2.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

          VVG rinkdama valdybą laikėsi taisyklėse nustatyto principo – į ją pagal 

reikalaujamą santykį įtraukti NVO, verslo ir vietos valdžios atstovus. Kiekvienas 

išrinktas valdybos narys atskaitingas savo atstovaujamai grupei. Valdyba priima 

pagrindinius sprendimus, susijusius su strategijos įgyvendinimu.  

          Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami vietos spaudoje, interneto 

svetainėse. Rengiant kvietimą teikti paraiškas, bus atsižvelgta (laikantis galiojančių 

teisės aktų) į NVO, verslo ir valdžios atstovų išsakytas pastabas ir pageidavimus. Apie 

planuojamus ir vykdomus kvietimus teikti paraiškas bus informuojama bendruomeninių 

ir kitų NVO renginiuose, teikiama informacija Joniškio rajono savivaldybės tinklapiui, 

Joniškio verslo ir turizmo centrui, Darbo biržos Joniškio skyriui, Joniškio žemės ūkio 

mokyklai, verslininkų asociacijai.  

           VVG darbuotojų kontaktinė informacija viešai skelbiama nuolat, ji taip pat bus 

kvietimo teikti paraiškas teksto dalis. Darbuotojai pagal poreikį konsultuos, atsakys į 

iškylančius klausimus potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams, NVO, 

valdžios ir verslo atstovams besidomintiems kvietimu.  
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           Vietos projektus tvirtins valdyba, kurią sudaro visų 3 sektorių atstovai. 

Kiekvienas valdybos narys, svarstydamas galimybę skirti konkrečiam projektui paramą, 

turės teisę išsakyti savo ir savo atstovaujamo sektoriaus poziciją.  

           Informacija apie gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas, jų vertinimo 

eigą, įsigaliojusius sprendimus skirti paramą, pasirašytas vietos projektų įgyvendinimo 

sutartis  bus skelbiama viešai VVG, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.  

          Kiekvienų strategijos įgyvendinimo metų pabaigoje atvirame VVG renginyje, kur 

bus kviečiami dalyvauti ne tik VVG nariai, bet ir seniūnai, valdžios, verslo, NVO 

atstovai, bus pristatoma strategijos įgyvendinimo eiga, jau pasiekti rezultatai, rodoma jau 

įgyvendintų projektų vaizdinė medžiaga, pristatomi numatyti darbai ateinantiems 

metams įgyvendinant strategiją. Renginio metu savo poziciją ir pastabas dėl strategijos 

įgyvendinimo galės išsakyti visi sutikimų dalyviai, visų bendradarbiaujančių sektorių 

atstovai. Pastabos bus aptariamos valdyboje, į jas bus atsižvelgiama, tęsiant VPS 

įgyvendinimą.   

          Strategijos įgyvendinimo eiga ir su tuo susiję įvykiai bus nuolat viešinami VVG 

interneto svetainėje, kitoje žiniasklaidoje, informuojama, tiesiogiai dalyvaujant kitų 

sektorių atstovų organizuojamuose renginiuose, pristatoma VVG visuotinių susirinkimų 

metu.  

          VVG teritorijos gyventojų aktyvinimas bus vykdomas, dalyvaujant seniūnijų 

tarybų, bendruomenių, vietos valdžios, verslininkų renginiuose, organizuojant teminius 

mokymus, seminarus, konferencijas, pristatant gerosios patirties pavyzdžius interneto 

svetainėje ir žiniasklaidos priemonėse, bendraujant tiesiogiai su potencialiais vietos 

projektų pareiškėjais ir vykdytojais, bendradarbiaujant su Joniškio verslo ir turizmo 

informacijos centru, darbo birža, verslininkų asociacija, jaunimo organizacijomis. 

8.3. Partnerystės principas: 

8.3.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

           VVG sukurta partnerystės tarp pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios institucijų 

pagrindu. Partnerystė tarp įvairių institucijų Joniškio rajone jau turi gilias tradicijas. Iki 

VVG susikūrimo tarpusavyje patirtimi keitėsi daugelis kaime susikūrusių visuomeninių 

organizacijų – tai ūkininkų draugijos, moterų centrai, kaimo bendruomenės. Jos užmezgė 

tamprius bendradarbiavimo ryšius su seniūnijomis, vietos verslininkais, su apskrities 

rajonų visuomeninėmis organizacijomis bei užsienio šalių partneriais. Partnerystės 

principas VVG veikloje įtvirtintas nuo įsikūrimo, jis lyg raudona gija eina per visus 

veiklos metus. 

            8.2.1. aprašytos darbo grupės sudarytos VPS rengimui. Darbo grupių sudėtyje yra 

ne tik VVG nariai. Į jas įtraukti asmenys, atstovaujantys verslą, valdžią ir pilietinę 

visuomenę. Sudarant šias darbo grupes, į jas kviesti žmonės, turintys autoritetą tarp savo 

atstovaujamo sektoriaus asmenų, turintys žinių apie poreikius ir lėšų įsisavinimo 

galimybes. Valdžios interesai darbo grupėse atstovaujami aukščiausiu lygmeniu: meras, 

mero pavaduotoja bei 3 rajono savivaldybės tarybos nariai. Į darbo grupes įtraukti 

Socialinės paramos ir sveikatos, ekonominės plėtros ir investicijų, žemės ūkio skyrių 

vedėjai, seniūnas. Verslininkų interesus darbo grupėse atstovauja Joniškio verslininkų 

asociacijos vadovas, Joniškio turizmo ir verslo centro atstovė, ūkininkai, kaime 

veikiančių uždarųjų akcinių bendrovių vadovai. Daug žinių apie verslą rajone ir 

norinčius juo užsiimti asmenis gali suteikti darbo grupės narė Šiaulių teritorinės darbo 

biržos Joniškio skyriaus vadovė. Pilietinio sektoriaus atstovai – kaimo bendruomenių 

vadovai ir deleguoti jas atstovauti nariai, sporto klubo vadovas, moterų draugijos vadovė. 

Jaunimo interesus darbo grupėse atstovauja patys jauni asmenys, įeinantys į kiekvienos 
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darbo grupės sudėtį, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, 

Plikiškių daugiafunkcinio centro vadovas. Darbo grupių sudėtyje taip pat yra aplinkos 

apsaugos specialistas, kultūros darbuotoja, dirbanti kaime, istorijos ir kultūros 

muziejaus, turinčio padalinius VVG teritorijoje, vadovė. Darbo grupių nariai dalyvavo 

diskusijose ir svarstymuose rengiant strategiją, siūlant, kokias priemones ir prioritetus į 

ją įtraukti, kaip procentaliai paskirstyti strategijos lėšas, kokia bus VPS vizija ir misija. 

Diskusijų metu visiems suteikta galimybė išsakyti ir pagrįsti savo nuomonę, 

atstovaujančią konkretaus sektoriaus interesus.  

        2014 m. rugsėjo 30 d. VVG pirmininkė Joniškio verslininkų asociacijos ir Joniškio 

turizmo ir verslo informacijos centro kvietimu dalyvavo konferencijoje „Joniškio krašto 

verslumo galimybės jaunimui“.  

          2014 m. spalio 13 d. į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę kreipėsi 

Joniškio verslininkų asociacija su prašymu įtraukti Joniškio verslininkų asociacijos 

atstovą, svarstant 2014 – 2023 metų strategiją. Į prašymą atsižvelgta, įtraukiant 

asociacijos vadovą į darbo grupę.  

           2014 metais VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė įtraukta į Šiaulių teritorinės 

darbo biržos Joniškio skyriaus socialinės partnerystės grupės prie Joniškio skyriaus 

(Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos) narius ir dalyvauja periodiškai 

vykstančiuose posėdžiuose.  

           2015 m. vasario 13 d. VVG pirmininkė dalyvavo Šiaulių teritorinės darbo biržos 

Joniškio skyriaus organizuotame  2014 metais įgyvendintų Vietinio užimtumo iniciatyvų 

projektų pristatyme visuomenei, kur buvo galimybė pabendrauti su verslo atstovais, 

vykdžiusiais projektus kaime, seniūnijų, kuriose įgyvendinti projektai, atstovais.   

          2015 m. sausio 29 d. VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimo Joniškio rajone. Kitos šią sutartį pasirašiusios šalys: Šiaulių 

teritorinė darbo birža (sutarties iniciatorius), Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio 

turizmo ir verslo informacijos centras, Joniškio žemės ūkio mokykla. Sutarties objektas 

– šalių bendradarbiavimu ir partneryste pagrįstas požiūrio taikymas, ieškant 

tinkamiausių sprendimų jaunimo garantijų iniciatyvai (JGI) rajone įgyvendinti, 

keičiantis informacija, vykdant JGI stebėseną ir vertinimą. VVG nuolat dalyvauja kaimo 

bendruomenių organizuojamuose renginiuose ir susirinkimuose, kur pristato rengiamą 

strategiją ir prašo NVO pasiūlymų, pastabų, idėjų ir pozicijos dėl šio strateginio 

dokumento.  

            2015 m. rugpjūčio 7 d. vykdant strategijos pristatymą, visuotiniame VVG narių 

susirinkime buvo kviestos dalyvauti visos kaimo teritorijos NVO, verslininkų asociacija, 

kiti verslo atstovai, savivaldybės vadovai, nepriklausomai nuo jų narystės VVG.  

            Šiuo metu vyksta bendradarbiavimo sutarties derinimas, kurią planuojama  

pasirašyti su verslininkų asociacija ir jaunųjų verslininkų asociacija.  

8.3.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Įgyvendindama VPS ir siekdama geriausių rezultatų, VVG stiprins 

bendradarbiavimą tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios.  

Įgyvendinant VPS visus sprendimus, susijusius su  kvietimu teikti vietos 

projektus (kvietimų skelbimu, taisyklių tvirtinimu) ir  jų tvirtinimu, priims VVG 

valdyba, kurioje bus visų sektorių atstovai. Visa informacija apie strategijos 
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įgyvendinimą bus viešai nuolat skelbiama VVG interneto svetainėje, ten pat bus viešai 

skelbiama ir VVG kontaktinė informacija, kad visų sektorių atstovai, nepriklausomai 

nuo jų narystės VVG ar VVG valdyboje, turėtų informaciją apie strategijos 

įgyvendinimo eigą, vykdomus projektus. Susisiekus VVG pateiktais kontaktais, bus 

galima gauti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus strategijos įgyvendinimo 

klausimais.  

Apie planuojamus ir vykdomus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, kita 

informacija, susijusi su strategijos įgyvendinimu, bus siunčiama tiesiogiai elektroniniu 

paštu į rajono savivaldybę, verslininkų asociacijai, Joniškio turizmo ir verslo 

informacijos centrui, darbo biržai.  

Periodiškai bus organizuojami susitikimai – diskusijos VPS įgyvendinimo tema, 

kuriose bus kviečiami dalyvauti VVG nariai, VVG teritorijos NVO, verslininkai, 

valdžios atstovai. Diskusijos bus atviros, apie jų organizavimą bus skelbiama VVG 

svetainėje, informacija siunčiama į visas seniūnijas el. paštu, prašoma informuoti 

suinteresuotus asmenis. Į diskusijų metu išsakytas pastabas ir pageidavimus bus 

atsižvelgiama įgyvendinant VPS. Siekiant kuo platesnių visų sektorių atstovų 

dalyvavimo strategijos įgyvendinime, bus organizuojami susitikimai seniūnijose.   

Jau 8.3.1 skyriuje aprašytos 2015 m. sausio 29 d. bendradarbiavimo sutarties dėl 

jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Joniškio rajone. 4 skyriuje VVG įsipareigoja 

kviesti šalis dalyvauti VPS svarstyme, informuoti šalis apie galimybę gauti paramą 

įgyvendinant VPS, teikti šalims informaciją apie planuojamos mokymus, informacinius 

renginius, konferencijas, vykdomus kvietimus paramai gauti.  

 

8.4. Inovacijų principas:  

8.4.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

             Vietos plėtros strategija buvo rengiama, naudojant novatoriškas 

bendradarbiavimo formas, sudarant prielaidas inovatyviems sprendimams, taip pat 

numatant visuminės inovacinės veiklos tikslines nišas. VVG teritorijos ypatumai buvo 

tiriami, analizuojami ir vertinami, pasitelkiant ir kompleksiškai sujungiant įvairius 

metodus, pavyzdžiui, duomenų rinkimą iš įvairių žinybų internetinių tinklapių ir 

gyventojų apklausas anketomis. 

            Siekiant įvairiapusiškai motyvuoti gyventojus, susirinkimai ir pasitarimai dėl 

strategijos rengimo vyko įvairiose Joniškio VVG teritorijos vietose – Reibinių, Ziniūnų 

amatų centruose, Plikiškių daugiafunkciniame centre, kaimo bendruomenių namuose. 

Tai yra erdvėse, kuriose akivaizdūs tiek su LEADER programa vykdytų projektų 

rezultatai, tiek ir tolimesnių vykdytinų darbų poreikis. 

             Kaip priemonė, motyvuojanti dalyvauti VPS rengime, naudoti VVG leidiniai: 

„Sėkmės formulė – nuoširdus darbas kartu“, pristatantis Joniškio rajono kaimo plėtros 

raidą 2008 – 2014 metais, įvykdytus projektus patraukliai atspindintys leidiniai 

„Žiemgalių receptai“, „Kaip mes drožėme mešką“ bei to paties pavadinimo žaismingas 

filmukas.   

            Skatinant gyventojų kūrybiškumą ir novatoriškumą, teikiant plėtros idėjas savo 

gyvenamoje teritorijoje, gyventojai buvo supažindinami su geraisiais pavyzdžiais iš 

Lietuvos ir kitų šalių, nes inovacijos grindžiamos naujomis idėjomis, išradimais, kūryba 

bei tradicinių metodų tobulinimu, taikant naujas mokslo žinias arba naujas technologijas.  

           Tikslingai organizuotos išvykos į vietoves, kuriose buvo įgyvendinti sėkmingi 

projektai: 2014 m. spalio mėn. organizuota 24 asmenų išvyka į Lenkiją. Taip pat 

išvykose į Latviją, Estiją, Suomiją, įgyvendinant VVG vykdytus tarptautinius projektus, 
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be tiesioginių projekto užduočių siekta atkreipti dalyvių dėmesį į naujovių elementus, 

įvertinant įsigytų įrangų technologinę, konstrukcinę pusę, ekonominės ir socialinės 

naudos efektyvumą, idėjų novatoriškumą.  

           Susitikimuose su VVG teritorijos gyventojais buvo išsakyta labai įvairių idėjų, 

įrodančių inovatyvų ir kūrybišką požiūrį į jų gyvenamosios vietovės galimybes. 

Keliamos idėjos apie kaimuose iki šiol nevystytus verslus: masažo paslaugos (Stungių 

kaimo bendruomenė), grožio ir sveikatingumo centras (Gataučių kaimo bendruomenė), 

hidrolatų gamyba ir jų pardavinėjimas elektroninėje parduotuvėje (Ziniūnų kaimo 

bendruomenė), sulčių gamyba, naudojant pažangias technologijas (Mindaugių kaimo 

gyventoja), salotų gamyba iš vietinės produkcijos (Rudiškių kaimo bendruomenė), 

apgyvendinimo paslaugos (Kriukų, Reibinių kaimo bendruomenės), vandens pramogos 

(Skaistgirio kaimo bendruomenė). Jaunieji kaimo gyventojai kalba apie verslą – renginių 

vedimą, turistinių maršrutų sudarymą bei populiarinimą.  

               Buvo išsakyta nemažai idėjų, kaip išsaugoti ir populiarinti senuosius amatus – 

vykdyti kulinarinio paveldo produktų sertifikavimą ir edukacijas, žolininkystės, 

kalvystės, akmentašystės amatų atgaivinimą. Kaimo gyventojai planuoja rengti leidinius 

apie futbolo istoriją Skaistgiryje, Gasčiūnų mokyklos istoriją, teikia idėjas, kaip paversti 

traukos centrais rašytojo J. Avyžiaus tėviškę ar Saulės mūšio vietą.   

              Strategijos rengimo metu buvo naudojamos šiuolaikinės informacinės erdvės: 

VVG internetinė svetainė (http://joniskiovvg.lt/), socialiniai tinklai. Per informacines 

priemones buvo derinami strategijos rengimo veiksmai, vyko sklaida.   

              Buvo sudarytos naujos darbo grupės strategijai rengti: koordinavimo grupė, 

VVG teritorijos gamtos išteklių analizės, teritorijos išskirtinumo, identiteto, VVG 

teritorijos poreikių analizės, VVG teritorijos socialinės infrastruktūros ir kultūros išteklių 

analizės grupė, VVG teritorijos socialinės situacijos analizės, VVG ekonominės 

situacijos analizės grupė.   

 

8.4.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

            

              Darbas rengiant VPS įrodo, kad VVG teritorijos gyventojai yra išradingi ir 

kūrybingi, turintys įdomių idėjų ir realistiškai jas vertinantys. VPS bus įgyvendinama  

skatinant novatoriškumą. VVG veikloje, įgyvendinant VPS, atsiranda naujos 

bendradarbiavimo formos skatinant verslą. Sutartimi įforminti ryšiai tarp VVG, Darbo 

biržos, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro, Joniškio rajono savivaldybės ir 

Joniškio žemės ūkio mokyklos leis ieškoti naujų bendradarbiavimo modelių ir sprendimų 

rengiant kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją, suteikti potencialiems 

vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams platesnę informaciją susijusią su verslo 

kūrimu ir plėtra.  VPS apims platų verslų plėtros ir socialinės įtraukties spektrą. Projektų 

atrankos taisyklėse bus numatyti vertinimo kriterijai, kurie skatins teikti ir diegti 

inovatyvius projektus. Strategijos įgyvendinimo taisyklėse bus numatytos verslumo ir 

ekonominio augimo priemonės. Jų atrankai bus skiriami papildomi balai už 

inovatyvumą. Vietos projektų paraiškose bus prašoma aprašyti, kokios inovacijos 

numatomos įgyvendinant projektą, ar numatoma veikla iki projekto buvo vykdoma 

projekto įgyvendinimo vietoje, jei vykdoma, tai kas inovatyvaus tobulinant veiklą atsiras 

jau vykdomoje veikloje įgyvendinus projektą. Įgyvendinant VPS numatyta 

bendradarbiavimo projektų priemonė, kas yra inovatyvu Joniškio VVG teritorijoje ir 

skatina naujas bendradarbiavimo formas. NVO inovatyvi projektinė veikla bus socialinio 

verslo kūrimas. Įgyvendindama tokį projektą, NVO imsis novatoriškos veiklos. Šio 

http://joniskiovvg.lt/
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verslo paslaugų gavėjams bus pateiktas naujas produktas – paslaugą teiks artimai su jo 

gyvenamąja aplinka  susipažinę asmenys. NVO, pradėdama vykdyti ekonominę veiklą, 

teiks inovatyvų produktą ar paslaugą arba naudos technologijas ir būdus, suteikiančius 

jau esančioms paslaugoms ar produktams inovatyvumo. Inovacija jai bus ir verslo 

valdymas – NVO privalės suburti komandą, gebančią ne tik spręsti kaimo problemas, 

organizuoti talkas, renginius ar edukacijas, bet ir norinčią susipažinti su verslo abėcėle 

ir jo vykdymo principais. Novatoriški iki šiol nevykdyti vietos projektai įgyvendinant 

VPS, skatins naujas bendradarbiavimo formas tarp VVG, NVO ir rajono savivaldybėje 

veikiančios socialinių paslaugų sektoriaus specialistų struktūros, ekonominę veiklą 

pradedančių NVO ir verslo subjektų. 

          Skatinant ir motyvuojant potencialius projektų vykdytojus, aktyviai bus vykdoma  

sklaida, nušviečianti įgyvendinamus inovatyvius vietos projektus bei jų rezultatus. 

Sklaida bus vykdoma ne tik tradicinėmis priemonėmis, bet ir išnaudojant šiuolaikinius 

metodus: interneto svetainėse, tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose, kuriant ir 

platinant filmukus, leidinius, plakatus.  

 

8.5. Integruoto požiūrio principas: 

8.5.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

           

           Integruotos plėtros tikslas yra stiprinti vietovių vystymąsi ir mažinti atsilikimą 

nuo labiau pažengusių VVG teritorijos vietovių. Strategijos rengimo eigoje buvo 

išsamiai tiriama VVG teritorijos objektyvi ekonominė, socialinė, aplinkosauginė būklė 

vadovaujantis LEADER metodu – dalyvaujant kiekvienoje seniūnijoje organizuotuose 

susirinkimuose, kuriuose dalyvavo vietos bendruomenės, verslo, kultūros ir švietimo 

įstaigų atstovai, seniūnai. Susirinkimai buvo atviri vietos gyventojams, dalyvių skaičius 

neribojamas. Šių susirinkimų metu, principu „iš apačios į viršų“ buvo sudėliotos 

seniūnijų strategijų gairės, patvirtintos jau parengtos strategijos. Buvo vykdomas vietos 

gyventojų anketavimas. Visos teritorijos ir atskirų seniūnijų pasiekimai, ypatumai, 

silpnosios pusės lyginti su kaimyniniais rajonais bei šalies vidurkiu. Subjektyvi 

informacija, gauta apklausiant gyventojus bei tikslines socialinių žmonių grupes, 

analizuota, lyginant su statistikos duomenimis bei Joniškio rajono savivaldybės teikiama 

informacija. 

           VVG rengdama VPS, turėdama stiprius ryšius su vietos bendruomenėmis, gilino 

partnerystės ryšius su Joniškio rajono savivaldybės skyrių specialistais, seniūnijų 

darbuotojais, skirtingomis socialinėmis grupėmis ir darė poveikį integruotai atskirų 

VVG teritorinių padalinių plėtrai. Rajono savivaldybės struktūra sudaryta iš padalinių, 

atsakingų už atskiras veiklos sritis: sveikatos apsaugą, socialinę sferą, kultūrą, švietimą 

ir kt. Tuo tarpu VVG, žinodama gyventojų poreikius ir lūkesčius, derina savo veiksmus 

su savivaldybės programomis ir pagal galimybes užtikrina integruotą plėtrą, kurios 

poreikis išsakytas pačių kiekvienos VVG teritorijoje esančios seniūnijos gyventojų. 

          Integruotos teritorinės investicijos – tai priemonė, pagal kurią nustatyta integruota 

įgyvendinimo tvarka, skirta investicijoms pagal daugiau nei vieną prioritetinę kryptį 

vienoje ar keliose veiksmų programose.  

              VPS  rengimo  metu vietos aktyvas buvo skatinamas neapsiriboti VPS strategijai 

įgyvendinti skirtomis lėšomis, bet bandyti pritraukti ir kitus finansavimo šaltinius. 

Joniškio rajono kaimo bendruomenės aktyviai ieško paramos galimybių, ne tik 

rengdamos vietos projektus. Finansuojami bendruomenių kitiems fondams parengti 

projektai. Pateiksime keletą pavyzdžių. Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“, 

įgyvendindama vietos projektus pagal 2008 – 2014 metų vietos plėtros strategiją, 
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įsirengė patalpas ir lauko estradą veiklai vystyti. Kultūros tarybos finansuoto projekto 

lėšomis organizavo renginį kaimo viešojoje erdvėje, keletą metų iš eilės ši bendruomenė 

gavo paramą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios lėšomis organizuojamus 

mokymus, renginius ir susitikimus vykdė vietos projekto lėšomis atnaujintose patalpose. 

Stupurų, Mekių, Jurdaičių, Mindaugių, Skaistgirio, Lankaičių bendruomenės, 

įgyvendindamos vietos projektus, atnaujino bendruomenės patalpas, o, gavusios paramą 

bendruomenei iš Žemės ūkio ministerijos, įsirengė lauko žaliuzes ir įsigijo baldus, 

būtinus bendruomenės veiklai vykdyti. Žiurių kaimo bendruomenė vietos projekto 

lėšomis įrengtoje viešojoje erdvėje kultūros fondo lėšomis organizavo tradicinę Kleckų 

šventę. Rajono savivaldybė kasmet biudžete numato lėšų rajono kaimų bendruomenėms. 

Šios lėšos bendruomenių investuojamos įsigyti įrangos ar kitų prekių, susijusių su vietos 

projektų įgyvendinimu ar veiklos projekto įgyvendinimo vietoje įvairinimu, 

efektyvinimu.  

                Strategijos rengimo metu darbo grupės rinko visos teritorijos vietos gyventojų 

poreikį, socialinių, ekonominių, aplinkosauginių sričių informaciją, statistinius 

duomenis, analizavo situaciją, keitėsi surinkta medžiaga ir išvadomis, todėl parengta 

VPS yra integruota, tarpusavyje susieta, aprėpia daugiafunkcinį kaimo vietovių spektrą 

ekonominiu, socialiniu, aplinkosauginiu požiūriu. Atskirų sektorių problemoms spręsti 

VPS yra numatyti du prioritetai, jų priemonės bei veiklos sritys.  

              Kadangi VVG savo finansiniais ištekliais yra nepajėgi išspręsti visų vietos 

teritorijos problemų, atlikus tyrimus, nustačius gyventojų poreikius ir jų įgyvendinimui 

reikiamą lėšų poreikį, su rajono savivaldybe buvo ir yra derinamos galimybės, kad 

gyventojų poreikiai, kurių nepajėgi tenkinti VVG, būtų įgyvendinami iš kitų fondų, kitų 

šaltinių lėšomis ir tų problemų sprendėjai būtų rajono savivaldybė, jai pavadžios 

biudžetinės įstaigos ir vietos verslo atstovai.    

 

8.5.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

             Rengiant VPS ir renkant VVG teritorijos gyventojų poreikį, buvo įvardytos 

tokios opios problemos kaip nedarbas kaimo vietovėje bei su tuo susijusios socialinės 

problemos. Šiems poreikiams patenkinti didžioji dalis VPS lėšų bus skiriama darbo vietų 

kūrimui. Socialinėms problemoms spręsti numatyta galimybė kurti NVO ir privatų 

socialinį verslą, vykdyti NVO socialinę veiklą. Bendradarbiavimo projektai numatyti, 

atsižvelgiant į išsakytą poreikį apjungti mažesnius verslo objektus kaime, sudarant 

galimybę teikti kokybiškesnį ir patrauklesnį galutinį produktą. Tai ypač aktualu 

smulkiems paslaugų teikėjams. VVG teritorijos gyventojų buvo išsakytas poreikis 

investuoti į mažos apimties infrastruktūros objektus, paveldo objektus kaimo teritorijoje, 

kadangi savivaldybė daugiau lėšų skiria rajono centro infrastruktūrai, tam numatytos 

VPS priemonės. Atsižvelgiant į poreikį, numatyta ir įgūdžių tobulinimo priemonė. Tai 

būtina, nes strategijos įgyvendinimas bus inovatyvus. NVO išsakytas poreikis užsidirbti 

savo veiklai lėmė priemonės „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“ įtraukimą į 

strategiją. Kiekviena numatyta priemonė skatins integruotą požiūrį ir spręs keletą VVG 

teritorijoje esančių problemų.  

            VVG strategijos įgyvendinimo metu taikys visas numatytas priemones 

integruotam požiūriui skatinti, siekiant koordinuoti ir kurti sinergiją įgyvendinimo etapu.  
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             Užtikrindama sklandų visos VVG teritorijos plėtojimą, VVG numatys 

priemones, kaip atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos sektorių problemas 

spręsti tarpusavyje susietai ir nuosekliai. Bus apjungiama kaimo bendruomenės 

inicijuota vietos plėtra ir rajono savivaldybės integruotos teritorinės investicijos. Bus 

derinami veiksmai su socialiniais partneriais ir ūkio subjektais dėl integruotų priemonių 

įgyvendinimo eiliškumo nustatymo ir tvarkos ir, atsižvelgiant į partnerių planus, bus 

numatomi kvietimai ir jų datos. 

             Įgyvendinant VPS bus nustatyta integruota įgyvendinimo tvarka, skirta 

investicijoms pagal daugiau nei vieną prioritetinę kryptį, priemones, veiklos sritis. 

Finansavimas pagal kelias prioritetines kryptis bus sutelktas siekiant užtikrinti, kad 

investicijos viena kitą papildytų. VVG kvietimas pagal atskiras VPS priemones, 

atsižvelgiant į atskirų sektorių tematiką, yra išdėstyti logiškai laike ir pagrįsti finansiniais 

ištekliais. Tai pateikta VPS 10 dalyje „ VPS įgyvendinimo veiksmų planas“. 

 

8.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas: 

8.6.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

             Dalyvavimas VVG tinkle: 

1. 2011-04-11/15 tarptautinis seminaras Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje, 

įgyvendinant Vietos veiklos grupių tinklo projektą Nr. 4NT-KK-10-1-0070-PR001 

„Baltijos valstybių VVG bendradarbiavimas ir patirties sklaida, ugdant verslumo 

įgūdžius kaime“. Dalyvis. 

2. 2012-02-08 VVG tinklo visuotinis susirinkimas. Dalyvis.  

3. 2012-05-09/10 VVG tinklo konferencijoje „Penkeri metai su LEADER 

metodu“. Dalyvis. 

4. 2012-09-19 VVG tinklo visuotinis susirinkimas. Dalyvis. 

5. 2012-11-13/15 VVG narė Rimantė Misiūnienė ir valdybos pirmininkė Nijolė 

Valuckienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Trakuose „Socialinis verslas – naujos 

galimybės kaimui“. Dalyvis. 

6. 2013-02-02 VVG tinklo ataskaitinis posėdis, aptariant 2012 m. rezultatus.  

Dalyvis. 

7. 2014-01-09 dalyvauta Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje 

Raudondvaryje. Dalyvis. 

8. 2014-02-18 dalyvauta VVG tinklo visuotiniame ataskaitiniame–rinkiminiame 

susirinkime. Dalyvis. 

9. 2015-04-16 VVG tinklo ataskaitinis susirinkimas. Dalyvis. 

            Joniškio VVG yra Lietuvos kaimo tinklo narė.  

• Nuo 2011 m., pasinaudodama LKT parama, įgyvendino 2 projektus: „Joniškio 

VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių patirties ir pokyčių nustatymas“, „Amatų plėtros 

galimybės Joniškio VVG teritorijoje“. 
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• 2012 m. spalio mėn. VVG dalyvavo Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto 

LKT nario organizuotame tyrime „Tinklaveika darnios kaimo plėtros kontekste“. 

Dalyvis. 

• 2013-02-14 LKT LEADER ir bendruomeniškumo skatinimo komiteto posėdis. 

Dalyvis. 

• Dalyvavimas tinklo organizuojamuose susirinkimuose ir renginiuose. Dalyvis. 

            Joniškio VVG yra ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų narė.  

            Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos VVG: 

            Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida. Joniškio VVG yra viena 

iš neformalios Šiaulių apskrities bendradarbiavimo grupės narių (Akmenės, Raseinių, 

Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Šiaulių). Keletą kartų per metus organizuojami šių VVG  

dalykiniai susitikimai: 

• 2011 m. liepos 5 d. Pakruojo VVG organizuotas Šiaulių apskrities ir Raseinių 

rajono VVG susitikimas. Dalyvis.  

• 2011 m. rugsėjo 7 d. Akmenės rajono VVG organizuota konferencijoja „Vietos 

plėtros įgyvendinimo strategijų aktualijos“. Dalyvis.   

• 2011 m. spalio 4 d. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir potencialių pareiškėjų 

susitikimas su Joniškio VVG, strategijos įgyvendinimo aptarimas ir įgyvendintų projektų 

lankymas. Organizatorius.  

• 2011 m. lapkričio 28 d. bendra konferencija su Šiaulių apskrities ir Raseinių 

VVG atstovais „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Organizatorius.  

• 2012-03-03 dalyvauta Radviliškio VVG organizuotoje konferencijoje „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Dalyvis. 

•  2012 m. birželio 27–28 d. Joniškio VVG atstovai dalyvavo Radviliškio VVG 

organizuotoje konferencijoje „Žvilgsnis atgal – žvilgsnis pirmyn“. Dalyvis. 

• 2012-11-20 Šiaulių VVG organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros 

strategijų aktualijos“. Dalyvis. 

• 2013 m. kovo 15 d. dalyvauta Radviliškio VVG organizuotoje konferencijoje 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos ir ateities perspektyvos“. Dalyvis. 

• 2013 m. kovo 15–16 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „LEADER 

metodo įgyvendinimas Mažeikių rajono savivaldybėje: patirtis ir ateities perspektyvos“, 

organizuotoje šiaurės vakarų Lietuvos VVG. Dalyvis. 

• 2013 m. gegužės 21–22 d. dalyvauta Radviliškio VVG organizuotoje 

konferencijoje „Žvilgsnis pirmyn – žvilgsnis atgal“. Dalyvis. 

• 2013 m. spalio 17 d. dalyvauta Akmenės VVG organizuotoje konferencijoje 

„LEADER metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateities perspektyvos“. Dalyvis. 

• 2014 m. sausio 16 d. Joniškio VVG organizavo Šiaulių apskrities VVG, 

Raseinių VVG ir Šiaurės vakarų VVG konferenciją „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo aktualijos“. Organizatorius. 

• 2014 m. balandžio 16 d. dalyvauta Radviliškio VVG organizuotoje 

konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Dalyvis. 

• 2014 m. balandžio 30 d. dalyvauta Kelmės VVG organizuotoje konferencijoje. 

Dalyvis. 

• 2014 m. rugsėjo 23 d. dalyvauta Kelmės VVG organizuotoje konferencijoje 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas: aktualijos ir ateities perspektyvos“. Dalyvis. 

• 2014 m. spalio 3 d. dalyvauta Akmenės VVG organizuotoje konferencijoje „10 

veiklos metų“. Dalyvis. 
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• 2014 m. spalio 30 d. dalyvauta Šiaurės vakarų VVG organizuotoje 

konferencijoje „10 prasmingų kaimo plėtros metų“. Dalyvis. 

• 2014 m. gruodžio 5 d. Joniškio VVG organizuotoje konferencijoje „10 

kūrybingų metų“ pakviestos dalyvauti: Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Ignalinos rajono 

VVG, Utenos rajono VVG, Raseinių rajono VVG, Šiaulių rajono VVG, Kelmės krašto 

VVG, Pakruojo VVG, Akmenės VVG, Radviliškio VVG. Organizatorius. 

• 2015 m. sausio 23 d. dalyvauta Radviliškio VVG organizuotoje konferencijoje 

„Laikmečio iššūkiai ir pasiekimai“. Dalyvis. 

• 2015 m. balandžio 8 d. dalyvauta Šiaulių VVG organizuotoje konferencijoje 

„Šiaulių rajono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo aktualijos“. Dalyvis. 

• 2012 m. rugsėjo 18 d. Joniškio VVG inicijavo konferenciją Anykščių VVG 

teritorijoje. Inicatorius. 

• 2014 m. gegužės 9 d. dalyvauta VVG „Pajūrio kraštas“ organizuotoje 

tarptautinėje konferencijoje „Vertę kuriančios bendruomenės“. Dalyvis. 

• 2014-06-07 Šiaurės vakarų VVG susitikimas su Joniškio r. Kirnaičių kaimo 

bendruomene, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijų aptarimas ir vietos 

projektų lankymas. Organizatorius. 

• 2013–2015 metais vykdytas tarpteritorinis projektas „Venta, Skaistgirys, 

Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“ (paramos sutarties Nr. 4TT-KS-12-1-0003). 

Partneriai: Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Akmenės rajono VVG ir Akmenės rajono 

savivaldybė. Joniškio VVG  – projekto koordinatorius. 

            Bendradarbiavimas su kitomis užsienio VVG ar kitomis su vietos plėtros 

skatinimo veikla susijusiomis organizacijomis:  

1. 2011 m. rugsėjo 2–6 d. VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė ir narė Rimantė 

Misiūnienė, įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų projektą, dalyvavo 

tarptautiniame teminiame susitikime „Austrijos Zalcburgo Žemės ūkio rūmų ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio rūmų – kaimo tinklo narių  veikla, įgyvendinant kaimo plėtrą“. 

Dalyvis.  

2. 2011 m. spalio mėnesį Joniškyje susitikimas su Lenkijos Seinų rajono VVG – 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pasidalinta patirtimi, pristatyti įgyvendinti ir 

vykdomi vietos projektai. Organizatorius. 

3. 2013 – 2014 metais vykdytas tarptautinis projektas „Vietos verslumo 

skatinimas“. Projekto koordinatorius – Jelgavas Lauku Partnerība „Lielupe“ (Latvija). 

Joniškio VVG – projekto partneris. 

4. 2013 – 2014 metais vykdytas tarptautinis projektas „Liaudies meno ir kasdienio 

kūrybiškumo įžvalgos“. Projekto koordinatorius – Vaara-Karjalan Leader ry 

(koordinatorius, Suomija). Projekto partneriai: Joniškio VVG, Maaseudun 

kehittämisyhdistys VIISARI ry (Suomija), Valgamaa Partnerluskogu MTÜ (Estija). 

5. 2014 m. balandžio 5–12 d. VVG pirmininkė ir valdybos pirmininkė su grupe 

kitų Lietuvos VVG atstovų dalyvavo tarptautiniame seminare – kelionėje į Kroatiją, kur 

susitiko su VVG Laura, VVG Bura, VVG Krka.  Dalyvis. 

6. 2014 m. lapkričio 6–9 d. Joniškio VVG (pasinaudodama gautais kvietimais) 

organizavo dalykinę kelionę į Lenkiją, kur susitiko su „Sejnenszczyzna“ VVG ir VVG 

„Trzy Krajobrazy“ (dalyvavo 24 VVG nariai). Organizatorius.  
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7. 2014 m.  lapkričio 2–4 d. Joniškio VVG teritorijoje Estijos Valgamaa VVG 

atstovų susitikimai su kaimų bendruomenėmis ir dalijimasis patirtimi. Susitikimų 

organizatorius. 

8.  2015 m. balandžio 24 d. susitikimas Joniškio rajone su vietos veiklos grupės 

„Lider w EGO“ (Oleckas, Lenkija) nariais. Susitikimo organizatorius.  

8.6.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

                 VVG VPS įgyvendinimo laikotarpiu numato ne tik aktyviai dalyvauti VVG 

tinklo veikloje, bet ir siūlyti organizuoti konferencijas, susitikimus Joniškio VVG 

teritorijoje, aptariant aktualijas bei pristatant geruosius savo veiklos praktikos 

pavyzdžius. Per VVG tinklą bus viešinama veikla, kitų VVG atstovai bus kviečiami į 

Joniškio VVG teritorijoje organizuojamus renginius. 

               VVG turi galiojančias bendradarbiavimo sutartis su Šiaurės vakarų Lietuvos, 

Raseinių rajono, Telšių rajono, Kelmės krašto, Kaišiadorių rajono, Biržų rajono, Šilalės 

rajono, Radviliškio rajono, Pajūrio krašto, Prienų rajono VVG. Bendradarbiaujant su 

šiomis VVG, bus inicijuojamas bendrų konferencijų, mokymų, seminarų organizavimas. 

Taip pat VVG inicijuos bendradarbiavimo sutarčių su kitomis VVG pasirašymą, su 

kuriomis nuolat bendraujama: Skuodo VVG, Ukmergės VVG, Utenos VVG.  

               Bus tęsiamas kartu su Šiaurės vakarų Lietuvos VVG bei Akmenės VVG 

įgyvendinto projekto „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“ 

įgyvendinimas naujose srityse. VVG inicijuos susitikimus ir su kitomis VVG, jų 

pavyzdžius pristatys savo VVG nariams, kad supažindintų su jų veikla, sėkmingai 

įgyvendintais projektais. 

              VVG turi galiojančias bendradarbiavimo sutartis su Suomijos, Estijos, Latvijos 

ir Lenkijos VVG. Bus inicijuojami susitikimai Joniškio VVG ir partnerių teritorijose, 

ieškoma galimybių rengti ir įgyvendinti bendros veiklos projektus. VVG tęs ir vystys 

bendradarbiavimą su Latvijos Lielupės vietos veiklos grupe bei jos teritorijoje 

esančiomis NVO, aptardami aktualijas, kviesdami į savo organizuojamus renginius, 

skatindami bendravimą ir bendradarbiavimą kaimo bendruomenių lygmeniu. VVG, 

gavusi informaciją apie užsienio VVG keliones į Lietuvą, organizuos jų susitikimus su 

Joniškio VVG teritorijoje veikiančiomis kaimo bendruomenėmis, sėkmingų iniciatyvų 

bei projektų pristatymą, patirties sklaidą. VVG domėsis nevyriausybinių organizacijų 

veiklą stiprinančių įvairių paramos fondų siūlomais tarptautinio bendradarbiavimo 

projektais ir pati juose dalyvaus. 

 

8.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas: 

8.7.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

              Rengiant VPS buvo nustatomi VVG teritorijos gyventojų poreikiai ir idėjos 

ateities projektams. Naujos iniciatyvos ateities projektams buvo atrandamos diskusijų 

metu su vietos gyventojais seniūnijoje vykusių susirinkimų metu, aptarus problemas, 

galimą jų sprendimą. Nustačius poreikius buvo analizuojama, kurias problemas galima 

išspręsti savanorišku vietos gyventojų darbu, kurioms spręsti galima/būtina 

savivaldybės, vietos verslininkų parama, kam būtinos rengiamos VPS lėšos. Buvo 

analizuojami VVG teritorijoje ir Lietuvoje įgyvendinti projektai, remiami kitų fondų. 

Aptariamos galimybės, vadovaujantis šios gerosios patirties pavyzdžiu, spręsti vietos 

iniciatyvų finansavimo pasiūlos ir paklausos neatitiktį.  Akivaizdu, kad LEADER 

teikiamos paramos lėšų užtektų finansuoti  tik dalį projektų. VPS rengimo procese buvo 
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laikomasi vietos finansavimo ir valdymo principo, mažinančio vietos iniciatyvų 

finansavimo pasiūlos ir paklausos neatitiktį. VVG, pasinaudodama integruotu plėtros 

principu, rengiant VPS projektų idėjas derino su kitų fondų teikiamomis finansavimo 

galimybėmis. Įgyvendinant 2008 – 2014 m. strategiją, šis metodas pasiteisino ir į VVG 

teritoriją buvo pritrauktos lėšos iš kitų finansavimo fondų, šiuo metodu buvo pasinaudota 

ir rengiant VPS. Įgyvendinant 2008 – 2014 m. strategiją, paramos intensyvumas 

viešiesiems infrastruktūriniams projektams buvo 90 proc., minkštiesiems – 80 proc. Iš 

paramos lėšų nefinansuojama projekto vertės dalis buvo dengiama įnašu natūra – 

nekilnojamu turtu bei savanorišku darbu. Projektų įgyvendinimo metu vietos gyventojai, 

dalyvavę atliekant savanoriškus darbus, tuo išreiškė pasitikėjimą projektų iniciatorių 

idėjomis. Tuo pačiu užsimezgė glaudesni ryšiai, kurie įtakojo bendradarbiavimą su 

projektų iniciatoriais, paskatino vietos gyventojus įsitraukti į ateities veiklos 

projektavimą. Per savanoriškų darbų atlikimą, dauguma naudos gavėjų tapo ir projektų 

vykdytojais. Bendruomenės neapsiribojo vien VPS įgyvendinimo paramos lėšomis, bet 

aktyviai ieškojo paramos iš kitų šaltinių: Kultūros tarybos (Žiūrių kaimo bendruomenės 

organizuota Kleckų šventė, Kalnelio kaimo bendruomenės renginys „Sidabrės 

sudeginimas“), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (sveikatos stiprinimo renginiai 

Alsių kaimo bendruomenėje), Susisiekimo ministerijos (daugelis bendruomenių 

dalyvavo projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, Žemės ūkio ministerijos (lauko 

treniruokliai Ziniūnų kaime, sceninės pakylos Pošupių, Milokaičiūnų kaimuose ir kt. 

Vien 2015 metais Žemės ūkio ministerijos parama skirta 5 Joniškio rajono kaimų 

bendruomenių projektams, o dar 6 bendruomenių projektai pateko į rezervinių projektų 

sąrašą.). Bendruomenių iniciatyva įgyvendinami projektai pakeitę kaimo infrastruktūrą, 

paskatino vietos verslininkus savo lėšomis prisidėti siekiant dar geresnių teritorijos 

plėtros rezultatų. Darginių ŽŪB atnaujino kelio dangą iki Skakų kaimo bendruomenės 

įrengtos viešosios erdvės, Reibinių ŽŪB finansiškai prisidėjo prie Reibinių kaimo 

bendruomenės amatų centro kūrimo. Rudiškių apylinkių ūkininkai naudojo savo 

techniką paruošiant teritoriją Rudiškių kaimo bendruomenės poilsio zonos įrengimui ir 

aktyviai dalyvauja ją prižiūrint. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau. Ryšiai, užsimezgę 

įgyvendinat projektus tik stiprėja ir bus naudojami įgyvendinat VPS. Atlikti darbai ugdo 

vietos bendruomenės pasitikėjimą lyderiais.  

              Privačių pareiškėjų projektų finansavimas įgyvendinamas iš paramos lėšų, 

kurių apimtys priklauso nuo paramos intensyvumo, o likusią dalį finansuoja pareiškėjas 

savo lėšomis. Tinkamai parengti ir finansuojami projektai, skirti vietos gyventojų 

problemoms spręsti ir poreikiams patenkinti, skatina projektų iniciatorius ir ugdo 

bendruomenės pasitikėjimą jų idėjomis. Projektų lyderių ir naudos gavėjų 

bendradarbiavimas ateityje užtikrinamas projekto poreikio būtinumu. Kai projektas 

parengtas ir įgyvendintas pagal vietos gyventojų poreikį (principą „iš apačios į viršų“), 

skatinamas ir užtikrinamas projekto lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimas ateityje. 

Dalis naudos gavėjų tampa ateitis projektų lyderiais, nešančiais ir padedančiais 

įgyvendinti naujas projektų idėjas. Tai skatina ir naujai rengiamų projektų inovatyvumą. 

Bendravimas rengiant strategiją, susitikimai su VVG teritorijos gyventojais, kurių metu 

buvo išsakytas poreikis „iš apačios“, stiprino ryšius tarp skirtingų vietos plėtros veikėjų. 

Siūlomos idėjos, jų įgyvendinimas, kurių pagrindu parengta strategija, aktualios ir NVO, 

ir verslui, ir vietos valdžiai. Tai stiprina visų sektorių tarpusavio ryšius, skatina 

bendradarbiavimą ir tarpusavio palaikymą.  

VVG skatino projektų lyderių ir naudos gavėjų bendradarbiavimą, siūlydama 

pareiškėjams apjungti bendras pastangas ir teikti bendrus projektus, projektuojant 

ateities veiklą VVG teritorijoje, siekiant bendrų VVG teritorijos plėtros rezultatų, 
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priderinant ilgalaikius plėtros strateginius sprendimus prie aktualių vietos poreikių 

tenkinimo. Bendradarbiaujant parengtos seniūnijų strategijos.  

VVG, ieškodama įvairių vietos gyventojų poreikių finansavimo galimybių ir 

aktyviai bendradarbiaudama su vietos gyventojais, Joniškio rajono savivaldybe ir kt., 

atrado daliai projektų finansavimo galimybes, išspręsdama projektų finansavimo 

pasiūlos ir paklausos neatitiktį, o kita projektų dalis bus įgyvendinta iš VPS. VVG nuolat 

dalijasi turima informacija apie įvairių fondų kvietimus teikti paraiškas, pagal poreikį ir 

galimybes padeda NVO pildyti paraiškas, parengti reikiamus dokumentus.  

            VVG (kaip savarankiška organizacija) turi galimybę teikti paraiškas į kitus 

paramos fondus. 2015 m. Joniškio VVG dalyvauja Baltijos ir Šiaurės šalių 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programoje, kurią finansuoja 

Šiaurės šalių ministrų taryba. 

8.7.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

VPS įgyvendinimo metu VVG užtikrins vietos finansavimo mechanizmų paiešką 

ir kūrimą, ieškodama įvairių finansavimo galimybių. Vienas iš numatomų vietos 

finansavimo šaltinių – Joniškio r. savivaldybės biudžeto lėšos, kuriomis bus prisidedama 

prie inovatyvių ne pelno projektų finansavimo. VVG tarpininkaus verslo projektų 

vykdytojams, gaunant kreditus iš bankų.  

Įgyvendindama bendrą užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimą, VVG 

atliks tarpininko vaidmenį, jungiantį ir vienijantį subjektus, bus idėjų bankas 

bendruomenių ir verslo projektams. Iki rajono savivaldybės ateinančių metų biudžeto 

formavimo pradžios VVG teiks prašymą biudžete numatyti lėšų vietos projektų 

kofinansavimui, informuos apie planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, 

vykdomus projektus, paramos intensyvumą. VVG inicijuos NVO susitikimus su jos 

teritorijoje veikiančiais verslo atstovais, kur bus aptariama galimybė verslo lėšomis, 

darbu, technika, bei medžiagomis prisidėti prie ne pelno projektų įgyvendinimo. VVG 

pagal poreikį teiks kredito įstaigoms oficialią informaciją apie verslo atstovus, kurie 

teikia paraiškas paramai gauti, pasirašytas paramos sutartis.    

Labai svarbus vaidmuo teks animatoriui, aktyvinant ir pritraukiant verslo 

subjektus, kurie bendradarbiaus su NVO ir kitais pareiškėjais. VVG bus paskirtas asmuo, 

atsakingas už projektų finansavimo mechanizmų paiešką ir kūrimą. VVG interneto 

svetainėje bus skelbiama visa informacija apie vietos projektų finansavimo galimybes 

ne tik iš VPS įgyvendinimo, bet ir iš kitų fondų. Visą VPS įgyvendinimo laikotarpį VVG 

administracija konsultuos vietos pareiškėjus apie galimybę suvienyti partnerių išteklius, 

bendrų užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimą, rengiant ir įgyvendinant vietos 

projektus. Konsultacijos vyks VVG administracijos patalpose tiesiogiai bendraujant su 

potencialiais projektų pareiškėjai ir galimais jų partneriais: planuojamo projekto 

teritorijoje veikiančiomis NVO, verslo atstovais. Bus organizuojami atviri susitikimai 

vietose, kuriuose bus kviečiami dalyvauti seniūnijos atstovai.  

 

Horizontalieji principai ir prioritetai: 

8.8. Jaunimas: 

8.8.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

 

     Rengiant VPS, susitinkant su rajono bendruomenėmis ir kitomis NVO, seniūnijose 

buvo kviečiamos veikiančios formalios ir neformalios jaunimo grupės išsakyti savo 

poreikius. Šių susitikimų metu vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“ buvo 

išsakomos vietovės stiprybės ir silpnybės, aptariamos galimybės ir grėsmės. Šių 
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susirinkimų pagrindu parengtos kiekvienos seniūnijos strategijos. Šiose strategijose 

atsispindi ir konkrečios vietovės jaunimo problemos bei poreikiai. 2015 m. gegužės 19 

d. įvyko susitikimas su Plikiškių ir aplinkinių kaimų jaunimu (80 procentų susitikime 

dalyvavusių iki 29 metų amžiaus), 2015 m. gegužės 25 d. įvyko susitikimas su 

Skaistgirio jaunimo klubo atstovais (dalyvavo jaunimas iki 29 metų amžiaus). Šie 

susitikimai buvo organizuoti išskirtinai tik jaunimo problemoms ir jų sprendimo būdams 

aptarti. Juose suformuluoti pagrindiniai VVG teritorijos plėtros poreikiai atsispindi VPS. 

Abiejų susitikimų metu pirmu poreikiu jaunimas nurodė verslų kūrimą ir plėtojimą, 

bendradarbiavimo skatinimą, rinkų paiešką, kuriant darbo vietas ir mažinant skurdo 

riziką VVG teritorijoje. Jaunimas susitikimų metu taip pat akcentavo, kad būtina skatinti 

socialinę ir ekonominę plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO veiklą, vietos gyventojų 

užimtumo galimybes, tvarkant infrastruktūrą ir kultūros paveldo objektus. Buvo 

akcentuota, kad labai svarbu sudaryti sąlygas vietos gyventojų kvalifikacijos kėlimui, 

įgūdžių įgijimui, vykdant mokymus. Pabrėžta ir kultūrinės veiklos svarba, išsaugant 

krašto identitetą, kultūrą ir tradicijas. Į jaunų žmonių situacijos analizę ir poreikius, 

nustatant VPS prioritetus ir priemones buvo atsižvelgta tiesiogiai.  Jaunimo poreikiai 

atsispindi pasirinktose prioritetuose ir priemonėse. VPS lėšų didžioji dalis numatyta 

jaunimo nurodytam pirmam poreikiui tenkinti – darbo vietų kūrimui. Lėšų numatyta ir 

kitiems nurodytiems poreikiams. Reikia pažymėti, kad VVG teritorijoje jaunimas 

nelinkęs burtis į atskiras organizacijas, o savo veiklą vykdo kaip bendruomenių nariai. 

VVG kreipėsi į rajono bendruomenes, kurios praktiškai apima visą VVG teritoriją, su 

prašymu išsakyti jaunimo problemas ir jų siūlomas priemones joms spręsti. 

Bendruomenės, atsižvelgdamos į šį prašymą, sudarė galimybes VVG strategijos 

rengėjams patiems pabendrauti su vietos jaunimu. VVG atstovai buvo kviečiami 

dalyvauti įvairiuose vietos bendruomenių ir seniūnijų renginiuose, kur turėjo galimybes 

išklausyti jaunimo problemas, siūlomus jų sprendimo variantus. Taip buvo bendrauta su 

visos VVG teritorijos jaunimu. Galutiniai apibendrinimai vyko darbo grupėse. Visose 

8.3.1. punkte aprašytose darbo grupėse yra po 1 jaunimo atstovą (asmenys nuo 14 m. iki 

29 m. (įskaitytinai) ir asmenys nuo 30 m. iki 40 m.). VVG nare yra Erika Šivickaitė – 

jaunimo reikalų koordinatorė prie Joniškio rajono savivaldybės, ji taip pat yra aukščiau 

išvardytų darbo grupių narė. Darbo grupių nariai atstovavo jaunimo interesus ir teikė jų 

idėjas bei siūlymus, kokios priemonės turėtų būti numatytos. VVG valdyboje yra 4 

asmenys iki 40 m., kurie atstovavo jaunimo interesus rengiant VPS. Minėtos darbo 

grupės atliko socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kt. situacijos analizę, SSGG, 

nustatė VVG teritorijos jaunų žmonių poreikius, suteikdami jiems prioritetus, priemones.     

8.8.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

            Jauni žmonės įeina į VVG valdybos sudėtį ir turi tiesioginę galimybę dalyvauti 

VPS administravimo procesuose – išsakyti savo nuomonę dėl kvietimų teikti paraiškas, 

taisyklių ir projektų tvirtinimo. Valdyboje jaunimas iki 40 metų atstovaujamas visuose 

sektoriuose. Iš keturių šios amžiaus grupės asmenų 1 yra valdžios atstovas, 1 verslo 

atstovas ir 2 pilietinės visuomenės atstovai (visi valdybos nariai atstovaujantys jaunimą 

yra nuo 30 iki 40 metų amžiaus).   

            Potencialių vietos projektų pareiškėjų aktyvinimas vyks per jaunimo 

organizacijas, kaimo bendruomenes. Siekdama aktyvinti VVG teritorijos jaunimą, VVG 

teiks jiems informaciją apie naujos VPS tikslus, prioritetus bei lėšų skirstymo kriterijus. 

Bus pasinaudota jau užmegztais ryšiais su Skaistgirio jaunimo klubu, kurio pagrindą 

sudaro asmenys iki 29 metų, palaikomi ryšiai su susitikime Plikiškiuose dalyvavusiu 

jaunimu (80 proc. dalyvavusių buvo nuo 14 iki 29 metų, 20 proc. nuo 30 iki 40 metų). 
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Jaunimas esantis VVG valdyboje (visi asmenys nuo 30 iki 40 metų) atstovaus savo 

sektoriaus (NVO, verslo, valdžios) nuomonę, išsakys poreikius, pateiks pastabas 

svarstant ir tvirtinant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, priimant 

sprendimus skirti lėšas vietos projektams. Skatindama verslumą VVG kvies jaunus 

verslininkus, ūkininkus teikti projektų paraiškas, rengs jiems mokymus, susijusius su 

projektų paraiškų rengimu (jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų). Užmegzti 

ryšiai su jau veikiančiu atviru jaunimo centru (jaunimas iki 29 metų), su Šiaulių 

teritorinės darbo biržos Joniškio skyriumi, kuriame yra asmenys dirbantys su jaunimu 

(iki 29 metų). Tai suteiks galimybę kuo plačiau skleisti informaciją apie galimus jaunimo 

įsitraukimo būdus įgyvendinat VPS, teikiant vietos projektų paraiškas. Joniškyje 

įsikūrusi jaunųjų verslininkų asociacija taip pat gaus visą informaciją (jaunimas nuo 14 

iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų). Jaunieji vietos projektų pareiškėjai (jaunimas nuo 14 

iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų), jaunimo NVO (jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir nuo 

30 iki 40 metų) bus kviečiami į susitikimus su VVG, kad išsakytų problemas, su kuriomis 

susidūrė teikdami paraiškas ir įgyvendindami projektus. Į šias pastabas bus 

atsižvelgiama rengiant sekančio kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją, organizuojant 

VVG darbą.  

          Jaunieji projektų pareiškėjai (jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų). 

bus kviečiami į projektų atrankos posėdžius, kad susipažintų su projektų atrankos 

procedūromis, o iškilus neaiškumams galėtų argumentuotai pagrįsti projekto idėjas bei 

įgyvendinimo priemones ir įsitikintų atrankos skaidrumu.  

       

            Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS stebėseną, VVG 

organizuos konferencijas, susitikimus, kur bus kviečiamas dalyvauti jaunimas (nuo 14 

iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų). Kiekvienoje seniūnijoje VVG turės jaunimo atstovą, 

kuris nuolat bendraus su VVG administruojančiais asmenimis, gaus tiesioginę 

informaciją, teiks pastabas ir pasiūlymus dėl VPS. VVG skatins studentus atlikti 

praktiką, pagal poreikį dalyvaus jų baigiamųjų darbų rengime (pildys pateiktas anketas, 

teiks interviu, dalinsis kita informacija) (jaunimas iki 29 metų) įgyvendinant VPS, 

dalyvaus jaunimo susitikimuose, renginiuose (jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir nuo 30 iki 

40 metų). Palaikys tiesioginį ryšį su jaunimo reikalų koordinatore prie rajono 

savivaldybės.   

           2011 m. birželio 8 d. VVG atstovai dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje „Jaunimo politika 

savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“. 2011 m. spalio 3 d. dalyvavo 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų organizuotame Kaimo jaunimo kongrese. 

Rengiant VPS jos rengimo procese dalyvavo ir Joniškio VVG praktiką atlikę 3 studentai: 

Joniškio ŽŪM studentė Sandra Mockutė, Šiaulių universiteto studentas Mantas Ladukas, 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentas Marius Dabužinskas (iki 29 metų). 

Joniškio VVG ir VPS įgyvendinimo metu bus atvira jaunimui, priims jaunus savanorius 

(iki 29 metų), norinčius susipažinti su VVG veikla, įtrauks juos į atskirus VPS 

įgyvendinimo procesus.  

          Vykdydama VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, VVG per vietinę 

žiniasklaidą vykdys gerosios praktikos pavyzdžių viešinimą, kur bus propaguojamas 

jaunų žmonių (jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų). verslumas ir 

aktyvumas, organizuojami vieši renginiai: seminarai, konferencijos, forumai. Jaunimas 

(jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir nuo 30 iki 40 metų).  bus aktyvinamas, kviečiant 

dalyvauti susitikimuose su kitų VVG atstovais, supažindinant juos su projektais ir 

novatoriškomis idėjomis. 
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8.9. Kultūra: 

8.9.1. VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS: 

 

           VVG teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikiai buvo nustatomi susitikimuose 

su gyventojais, kuriuose taip pat dalyvavo kultūros darbuotojai, bibliotekininkai, 

muziejininkai, saviveiklininkai, savo vietovės istorija ir kraštotyra besidomintys žmonės. 

Paaiškėjo, kad Joniškio rajonas, nors laikomas neturistiniu, tačiau turi nemažai kultūros 

vertybių. Tai yra potencialas – įdėjus pastangų tradiciniams amatams atgaivinti, tinkamai 

pristačius kultūros vertybės visuomenei, stiprėtų gyventojų ir bendruomenių kultūrinė 

tapatybė, didėtų regiono patrauklumas.  

             Susirinkimų su gyventojais metu kalbėta apie sakralinės erdvės sukūrimą ir 

Barboros Žagarietės atminimo įamžinimą Žagarės klebonijoje. Jau nuo seno renkami 

kraštotyros paveldo eksponavimo Plikiškiuose reliktai. Ruošiamasi vykdyti Šarkių pašto 

stoties renovaciją, Rudiškių bažnyčios, Mergiūnų koplytėlės remontą, kalvystės, 

žolininkystės, akmentašystės amatų atgaivinimą ir populiarinimą per edukacines 

programas. Pageidaujama, kad būtų atliktas tautosakos rinkėjo Mato Slančiausko 

sodybos Reibiniuose, rašytojo Jono Avyžiaus gimtinės sutvarkymas bei vykdomas  

populiarinimas. 

            Rajone yra daug saviveiklinio meno kolektyvų, jiems aktualus sceninių rūbų, 

įrangos klausimas. Kai kurios bendruomenės jau turi įsirengusios scenines pakylas savo 

teritorijose, kitos tai įvardija kaip joms būtiną poreikį.  

            Atsižvelgdama į išsakytas problemas, nustatytus poreikius ir pateiktas projektų 

idėjas, VVG rengdama VPS numatė skatinti kūrybingumą, ugdyti bendruomeniškumą 

bei dalyvavimą kultūrinėje veikloje, užtikrinant kultūros prieinamumą, įvairovę ir 

sklaidą VVG teritorijoje, numatė II prioritetą „Skurdo mažinimas, socialinės plėtros 

kaimo vietovėse didinimas, telkiant vietos bendruomenę“, priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritį „Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“, veiklos sritį „Renginiai skatinantys jaunimo iniciatyvas“, 

priemonę „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“. 

             VPS numatyti minėti prioritetai ir priemonės, kuriomis siekiama stiprinti VVG 

teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinę tapatybę, didinti jų kūrybingumą, 

bendruomeniškumą ir pilietiškumą.  

 

8.9.2. VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

            Įgyvendinant VPS bus bendradarbiaujama su kultūros, muziejų, bibliotekų 

darbuotojais, tautinio paveldo puoselėtojais, skatinant juos atsiliepti į kaimo gyventojų 

kultūrinius lūkesčius ir kartu su bendruomenėmis dalyvauti projektinėje veikloje, 

įtraukiant į ją įvairias socialines grupes: neįgaliuosius, jaunimą, senjorus. Bus skatinama 

burti tokius žmones į būrelius, draugijas ar klubus, kur jie galėtų užsiimti kūrybine 

veikla, puoselėti tradicijas, mokytis, dalintis savo gyvenimiška patirtimi. 

            Siekiant aktyvinti ir motyvuoti kultūros specialistus ir gyventojus, jie bus 

kviečiami į seminarus ir mokymus apie finansinės paramos galimybes, projektų rengimą, 

pareiškėjams bus teikiamos konsultacijos. Mokymai, konferencijos ir kiti renginiai vyks 

bendruomenių, kultūros centrų, bibliotekų patalpose. 

           VVG skatins teikti projektus pagal II prioritetą „Skurdo mažinimas, socialinės  

plėtros kaimo vietovėse didinimas, telkiant vietos bendruomenę“, priemonę 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritį „Parama 
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investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, priemonę „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, veiklos sritį „Renginiai skatinantys jaunimo 

iniciatyvas“, priemonę „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“. 

           VVG informacija apie naujos VPS įgyvendinimą bus viešinama vietos 

žiniasklaidoje, VVG interneto puslapyje, Joniškio rajono savivaldybės puslapyje ir 

seniūnijų interneto puslapiuose. 

 

8.10. Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus): 

8.10.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

 

           

            Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindas – trys lygiaverčiai komponentai: 

aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Rengiant VPS tiek vertinant esamą 

teritorijos situaciją, tiek numatant ateities veiklas, visi šie darnaus vystymosi 

komponentai ėjo lyg „raudona gija“, net ir specialiai jų neakcentuojant. 

           Aplinkosaugos požiūriu darnus vystymasis tai toks vystymasis, kuris tenkina 

dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savus 

poreikius. Atliekant anketines apklausas, dalyvaujant susitikimuose seniūnijose su vietos 

gyventojais, rengiant seniūnijų strategijas, kurias tvirtino vietos susirinkimai, 

išsiaiškinta, kad aplinkosauga, vietovių ekonominis ir socialinis vystymasis aktualus 

visoje VVG teritorijoje. Tai puikiai suvokia kaimo gyventojai, neatsitiktinai viena iš 

dažniausiai susirikimuose minėtų kaimų problemų – nuotekų tinklų nebuvimas ar bloga 

jų būklė. Kita aktuali problema – nesutvarkytos ir užterštos rekreacinės zonos prie 

vandens telkinių ir viešosios erdvės. Daugelis kaimo bendruomenių jas jau įsirenginėja 

ir tvarko savo jėgomis, su džiuginančiu entuziazmu dirbdami savanoriškus darbus, tačiau 

reikalinga šias problemas spręsti, numatant priemones VPS.  

          Pastarąjį dešimtmetį didėjo ekonominiai ir socialiniai skirtumai tiek tarp Lietuvos 

regionų, tiek ir tarp atskirų Joniškio rajono seniūnijų. Tą įtakoja objektyvūs veiksniai – 

atstumas iki rajono centro, susisiekimo galimybės, stiprių ūkininkų ar verslininkų veikla 

ar jos nebuvimas, o atskirtį sėkmingai švelnina kaimų bendruomenės, kurios yra susikūrę 

ir aktyviai veikia visose 10 Joniškio rajono seniūnijų. Kaimo bendruomenės, kurių 

veikloje dalyvauja įvairaus išsilavinimo, finansinės padėties, amžiaus ir profesijų 

žmonės, geriausiai mato poreikius ir problemas bei jų sprendimo galimybes, o jų 

išsakytos ateities veiklos idėjos, nukreiptos socialinės atskirties mažinimui tiek tarp 

atskirų socialinių grupių, tiek ir tarp vietovių. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu 

planuojama socialiai orientuota bendruomenių veikla, pavyzdžiui, pirties (Jakiškiuose), 

masažo kabineto (Stungiuose), skalbimo (Ziniūnuose, Rudiškiuose) paslaugos, sodybų 

tvarkymas, kaminų valymas (Rudiškiuose), karšto maisto gaminimas ir išvežiojimas 

gyventojams, kuriems dėl amžiaus ar neįgalumo sunku pasirūpinti savimi, be to, 

patenkinti ir taip svarbų bendravimo poreikį (Kepalių bendruomenė), pagyvenusių 

žmonių globos namai (Gasčiūnai), dienos centras probleminių šeimų vaikams (Stupurai).  

             Planuodama kaimo plėtrą, VVG derino vietos žmonių, gamtosaugos ir 

verslininkų interesus. Darbo grupėse su NVO ir vietos valdžios atstovais dirbo ir 

ūkininkai (Kęstutis Ladukas, Aidas Pinka),  verslo atstovai (UAB „Skaistgirio skalda“, 

UAB „HZR), Joniškio verslininkų asociacijos vadovas Arūnas Činčys, Joniškio verslo 

ir turizmo centro atstovė Inga Lukšaitė-Samaitienė. Darbo grupėje dirbo ir Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros vedėjas Romas 

Baltramaitis, kuris yra VVG narys ir iki 2015 m. liepos 28 d. buvo VVG valdybos narys. 

Kaimo gyventojų ir bendruomenių inicijuojamas, VVG strategijoje palaikomas rūpestis 

įvairiomis socialinėmis grupėmis, kaimo gyventojų verslumo aktyvinimas, parama 
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verslo kūrimui bei vystymui, infrastruktūros išlaikymas bei kūrimas, kultūrinės bei 

sveikos aplinkos formavimas lemia, kad kaimo vietovė žmogui tampa patraukli vieta 

gyventi ir dirbti. VPS rengimo metu darbo grupės atliko išsamią VVG teritorijos analizę, 

remdamasi viešosios nuomonės tyrimo anketomis, pateiktomis VVG teritorijos 

gyventojams. Anketose buvo pateikti klausimai, susiję su ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės situacijos vertinimu. Gyventojai atsakė į klausimus apie savo 

gyvenamosios aplinkos kokybę, apie paskutiniu metu įvykusius pasikeitimus jų 

gyvenamoje aplinkoje. 

                Atsižvelgdama į analizės rezultatus, VVG numatė šiuos prioritetus, kurie turės 

tiesioginės teigiamos įtakos darniam vystymuisi:  

I. „Vietos gyventojų ekonominio užimtumo didinimas, įvairinant ekonominę 

veiklą ir plėtojant verslus“; 

II. „Skurdo mažinimas, socialinės plėtros kaimo vietovėse didinimas, telkiant 

vietos bendruomenę“. 

                Priemones, kurios turės tiesioginės teigiamos įtakos darniam vystymuisi: 

1. „Ūkio ir verslo plėtra“; 

2. „Investicijos į materialųjį turtą“; 

3.  „Bendradarbiavimas“; 

4. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius 

– NVO); 

5. „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio 

verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – fizinis asmuo arba pelno siekiantis juridinis 

asmuo); 

6. „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“; 

7. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“;  

8. „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“; 

9.  „NVO ekonominės veiklos skatinimas“; 

               10. „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“. 

                Priemonių, kurios bus neutralios darnaus vystymosi atžvilgiu – nėra, 

priemonių, kurios turės tiesioginę neigiamą įtaką darniam vystymuisi – taip pat nėra. 

VVG strategija tenkina dabartinius plėtros poreikius, kartu nepažeisdama ateities kartų 

poreikių įgyvendinimo galimybių. 

 

8.10.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

                Visu VPS įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama išlaikyti darnaus vystymo 

liniją VVG teritorijoje. Bus visokeriopai derinami aplinkosauginiai, ekonominiai ir 

socialiniai tikslai, sudarant galimybes pasiekti gerovę dabartinei ir ateinančioms 

kartoms. 

                Skelbiant kvietimus teikti vietos projektus ir juos vertinant, bus atsižvelgiama 

į įgyvendinamų projektų poveikį aplinkai. VVG valdyboje, kuri vykdys projektų atranką,  

yra asmenų, turinčių gebėjimų darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityje. 

               Vietos projektų įgyvendinimo metu bus teikiama metodinė pagalba projektų 

vykdytojams, kuriems kils neaiškumų dėl aplinkosaugos reikalavimų. Vietos projektų 

įgyvendinimo metu bus teikiama metodinė pagalba vietos projektų vykdytojams, 

susiduriantiems su aplinkos apsaugos reikalavimais. VPS rezultatų sklaidos metu 

VVG ypatingą dėmesį skirs projektams, prisidedantiems prie darnaus vystymosi, 

aplinkos būklės gerinimo. Apie tokius projektus informaciją skelbs VVG interneto 

puslapiuose, vietos žiniasklaidoje. VVG viešųjų ryšių specialistas telks ir skatins VVG 
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teritorijos gyventojus veikti kartu, siekiant VVG teritorijos darnaus vystymosi ir 

aplinkos būklės gerinimo. 

              VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu bus imamasi 

integruotų veiksmų, telkiančių VVG teritorijos vietos gyventojus veikti kartu, 

siekiant VVG teritorijos darnaus vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo.      

 

8.11. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas  

8.11.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

 

                Planuodama kaimo plėtrą, VVG siekia skatinti lygias moterų ir vyrų 

galimybes, nediskriminavimą dėl tautybės, religinių įsitikinimų, negalios, šeimyninės 

padėties ar lytinės orientacijos.  

                Rengdama naują VPS, VVG organizavo susirinkimus, kuriuose dalyvauti 

buvo kviečiami kaimo gyventojai – tiek moterys, tiek vyrai, neatsižvelgiant į jų tautinę 

kilmę, religiją ar įsitikinimus, negalią ar amžių, šeimyninę padėtį ar seksualinę 

orientaciją. 

                Rengiant VPS didesnis dėmesys buvo skirtas tik jaunimui, kurio atžvilgiu 

taikyta pozityvioji diskriminacija: siekiant identifikuoti jaunų žmonių poreikius ir 

problemas, buvo organizuojami susitikimai su Plikiškių ir aplinkinių kaimų jaunimu, 

Skaistgirio jaunimo klubo atstovais. Seniūnijų parengtose SSGG analizėse nustatytos 

išskirtinės jaunimo problemos: įtraukimas į visuomeninę veiklą (Žagarės, Skaistgirio, 

Saugėlaukio seniūnijos), laisvalaikio praleidimas (Joniškio sen.), patiriamos socialinės 

atskirtys, priklausomybės (Gataučių sen.). Visose seniūnijose jaunimui aktualiausia 

įsidarbinimo problema, ypač įgijus išsilavinimą. 

           Rengiant VPS taip pat buvo identifikuotos išskirtinės moterų problemos: nedarbas 

visame rajone, smurtas prieš moteris (Satkūnų, Skaistgirio seniūnijos), sveikatos 

problemos dėl mažo išsilavinimo ir žinių stokos (Satkūnų sen.), žalingi įpročiai 

(Rudiškių sen.), nemokėjimas planuoti šeimos ir viso savo gyvenimo (Gaižaičių sen.), 

vaikų darželių trūkumas (Kriukų, Rudiškių, Gaižaičių, Saugėlaukio sen.). Išskirtinai 

moterims aktualių problemų identifikavimas nepažeidžia lygių galimybių principo, 

tačiau padeda geriau suvokti ir įvertinti VVG teritorijos gyventojų poreikius. 

 

8.11.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

       Organizuojant VVG administracijos darbą, esminis reikalavimas bus gebėjimas 

dirbti ir turima kompetencija. Priimant į darbą bus taikomi vienodi atrankos kriterijai ir 

sąlygos tiek moterims, tiek vyrams, neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę, religiją ar 

įsitikinimus, negalią ar amžių, šeimyninę padėtį ar seksualinę orientaciją. Visiems bus 

užtikrintas vienodas darbo užmokestis už vienodo sudėtingumo darbą. Bus sudaromos 

vienodos darbo sąlygos ir galimybės kelti kvalifikaciją. Atleidžiant iš darbo bus taikomi 

vienodi kriterijai. 

            Valdybos darbas bus organizuojamas, laikantis tolerancijos principų. VVG sieks, 

kad valdymo veikloje dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų. Visiems 

valdybos nariams, neatsižvelgiant į jų amžių, religinius įsitikinimus ar kitokį 

išskirtinumą, užtikrinsime vienodas galimybes dalyvauti VVG veikloje priimant 

sprendimus. Tvirtinat vietos projektus bus taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos 

pareiškėjams tiek moterims, tiek vyrams, neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę, religiją ar 

įsitikinimus, negalią ar amžių, šeimyninę padėtį ar seksualinę orientaciją. Visiems bus 
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užtikrinta vienoda galimybė gauti paramą atsižvelgiant į paraiškos atitikimą tinkamumo 

reikalavimams ir taisyklėse nurodytus prioritetinius reikalavimus.  

            Kviesdama teikti vietos projektų paraiškas, VVG užtikrins lygias teises visiems 

taisyklių reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams, teiks visiems vienodai kokybiškas 

konsultavimo paslaugas. Tvirtinant projektus nebus atsižvelgiama į lyties aspektą, 

negalią, seksualinę orientaciją ar tautinę kilmę bei įsitikinimus. 

         Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo skatinimo veiklas, visiems VVG 

gyventojams bus suteikiama informacija apie VPS įgyvendinimą, paramos galimybes, 

teikiama nemokama konsultacija projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Tiek 

moterims, tiek vyrams, neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę, religiją ar įsitikinimus, negalią 

ar amžių, šeimyninę padėtį ar seksualinę orientaciją bus užtikrinta vienoda galimybė 

gauti visą reikiamą informaciją apie VPS įgyvendinimo rezultatus.           

 

 

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

9.1. VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių  

9.1.1. VPS prioritetas Nr. 1 „VIETOS GYVENTOJŲ EKONOMINIO UŽIMTUMO 

DIDINIMAS, ĮVAIRINANT EKONOMINĘ VEIKLĄ IR PLĖTOJANT VERSLUS“ 

9.1.2. VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)“, (LEADER-19.2-SAVA-1) 

9.1.3. VPS priemonės tikslas: Skatinti NVO kurti ir plėtoti socialinį verslą.  

9.1.4. Priemonės apibūdinimas Lietuvoje, ir ypač VVG teritorijoje, vyksta spartūs 

gyventojų kaitos pokyčiai. VVG atlikta analizė parodė, 

kad sparčiai mažėja gyventojų vienkiemiuose, mažose 

gyvenvietėse. Kiekvienais metais didėja vienišų žmonių, 

ypač vyresnio amžiaus,  skaičius. Keičiasi gyventojų 

socialiniai poreikiai. Vis didesnis gyventojų skaičius 

pageidauja reikiamų paslaugų teikimą į namus, galimybę 

pasinaudoti pirtimi, kitų buitinių paslaugų, pavėžėjimo 

paslaugų pas gydytoją, į renginius, lieka aktuali jaunimo, 

moterų laisvalaikio užimtumo problema ir kt. Valstybinis 

socialinių paslaugų sektorius nepajėgus operatyviai 

reaguoti į minėtus vykstančius pokyčius.  

 

VVG teritorijoje kaimo bendruomenės ir kitos NVO 

geriausiai žino gyventojų poreikius ir jau dabartiniu metu 

sukaupusios didelę patirtį, padedant spręsti vietos 

gyventojų problemas. Be to, dalis jų turi įkūrusios 

materialinę bazę, kurioje šiuo metu ši veikla jau yra 

vykdoma. Atsižvelgiant į tai, kad NVO geriausiai žino 

vietos gyventojų poreikius, jos gali aktyviau dalyvauti 

socialinio verslo kūrime ir paslaugų teikime.  

 

Priemonės teikiama parama NVO socialinio verslo 

kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje 

iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti 
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daugiafunkcinių dienos centrų kūrimas, buitinių paslaugų 

teikimas, edukacinių programų įgyvendinimas ir kt.  
 

Priemonei skiriama 1,34 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų VVG teritorijoje 

kūrimui. Planuojama sukurti 1 darbo vietą. 

9.1.5. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.5.1 pelno x 
 

9.1.5.2. ne pelno  
 

9.1.6. Tinkami paramos gavėjai Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono 

partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą 

Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma 

NVO). Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė 

organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų 

organizacija.  

9.1.7. Priemonės tikslinė grupė Jaunimas, moterys, vyresnio amžiaus gyventojai, kuriems 

bus teikiamos socialinės mokamos paslaugos. 

9.1.8. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus 

administravimo taisyklėse; 

2. Parama teikiama NVO socialinio verslo kūrimui ir 

plėtojimui; 

3. Naudos gavėjai – VVG teritorijos gyventojai; 

4. Pareiškėjo registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje. 

9.1.9. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, ypatingą dėmesį skiriant 

užimtumui kaimo vietovėse didinti, bus taikomi vietos 

projektų atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

2. Didesnis paslaugas gaunančių asmenų skaičius. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.10. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 20 600,00 

9.1.11. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 

9.1.2. VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio 

verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – fizinis asmuo arba pelno siekiantis juridinis 

asmuo)“, (LEADER-19.2-SAVA-2) 

9.1.3. VPS priemonės tikslas: Skatinti kurti ir plėtoti socialinį verslą.  

9.1.4. Priemonės apibūdinimas Didesnė dalis Joniškio rajono gyventojų gyvena VVG 

teritorijoje, todėl itin didelis dėmesys turi būti skiriamas 

būtent kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų 

socialinių poreikių tenkinimui. 
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Valstybinės socialinių paslaugų organizacijos dėl įvairių 

priežasčių ne visada yra pajėgios derintis prie vietos 

gyventojų kintančių socialinių poreikių. 

Privatizacijos metu dalis gyventojų yra įsigyję buvusius 

visuomeninės paskirties objektus VVG teritorijoje, 

kuriuose yra galimybė organizuoti socialinių paslaugų 

teikimą. VPS rengimo metu buvo nustatyta, kad dalis tų 

objektų savininkų norėtų vykdyti privatų socialinį verslą. 

Privatus socialinis verslas yra lankstesnis, žino socialinę 

padėtį vietoje ir turi galimybes užsiimti socialinių 

paslaugų teikimu ir vietos gyventojų socialinių poreikių 

tenkinimu.    

Priemonės teikiama parama privataus sektoriaus 

socialinio verslo kūrimui ir plėtrai. VVG tokia veikla yra 

priimtina, nes investicijas vykdys privatus asmuo, tuo 

pačiu neš atsakomybę už kokybišką paslaugų teikimą ir 

finansavimą. Veiklos sritys, kurios bus remiamos, bus 

pasirinktos pagal  vietos gyventojų socialinius poreikius:  

senjorų namai, jaunimo užimtumo laisvalaikio centas ir 

kt.  

 

Priemonei skiriama 3,26 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų VVG teritorijoje 

kūrimui. Planuojama sukurti 1 darbo vietą. 

9.1.5. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.5.1 pelno x 
 

9.1.5.2. ne pelno  
 

9.1.6. Tinkami paramos gavėjai Tinkami paramos gavėjai gali būti tik VVG teritorijoje 

registruoti (veiklą vykdantys) subjektai (asmenys), t.y. 

fiziniai asmuo arba pelno siekiantis juridiniai asmenys 

9.1.7. Priemonės tikslinė grupė Jaunimas, moterys, vyresnio amžiaus gyventojai, kuriems 

bus teikiamos socialinės mokamos paslaugos. 

9.1.8. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus 

administravimo taisyklėse; 

2. Parama teikiama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai;  

3. Naudos gavėjai – VVG teritorijos gyventojai; 

4. Pareiškėjo registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje. 

9.1.9. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, ypatingą dėmesį skiriant 

užimtumui kaimo vietovėse didinti, bus taikomi vietos 

projektų atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

2. Didesnis paslaugas gaunančių asmenų skaičius. 
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Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.10. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 50 000,00 

9.1.11. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 

9.1.1. VPS prioritetas Nr. 2 „SKURDO MAŽINIMAS, SOCIALINĖS PLĖTROS KAIMO 

VIETOVĖSE DIDINIMAS, TELKIANT VIETOS BENDRUOMENĘ“ 

9.1.2. VPS priemonė „NVO ekonominės veiklos skatinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5) 

9.1.3. VPS priemonės tikslas:  Skatinti NVO ekonominę veiklą. 

9.1.4. Priemonės apibūdinimas NVO pirmame etape atliko didelį vaidmenį stiprinant 

bendruomeniškumą, organizuojant kultūrinius, sportinius 

ir kt. renginius. Didžioji jų dalis įkūrė bendruomenių 

namus ir yra įsirengusios įvairios funkcinės paskirties 

patalpas, kurios reikalauja didelių sąnaudų jų išlaikymui. 

NVO yra pajėgios pradėti ekonominę veiklą. Dabartinės 

sąlygos nesudaro galimybių tokios veiklos vykdymui. 

VVG rengdama VPS, atliko NVO anketinę apklausą, 

kurios metus buvo nustyta NVO poreikiai. NVO 

perspektyvoje, sustiprinus materialinę bazę ir 

bendruomenių verslumo įgūdžius, numato galimybes 

vykdyti ekonominę veiklą: kurti ir plėtoti amatus, teikti 

turizmo ir buitines paslaugas, perdirbti žemės ūkio 

produktus, teikti sodybų tvarkymo paslaugas ir kt.  

 

Priemonės teikiama parama NVO ekonominės 

veiklosskatinimui. Pagal šią priemonę bus remiamos 

investicijos sukurti materialinę bazę: tradicinių amatų 

dirbinių gamybai ir pardavimui, buitinių paslaugų 

teikimui, žemės ūkio produktų perdirbimui (sulčių 

spaudimui ir kt.), sodybų tvarkymo įrangai įsigyti ir kt. 

Sukurtoje materialinėje bazėje bus vykdomos edukacinės 

programos, tenkinami NVO poreikiai. 

 

Priemonei skiriama 9,79 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus kuriamos. 

9.1.5. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.5.1 pelno  
 

9.1.5.2. ne pelno x 
 

9.1.6. Tinkami paramos gavėjai Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono 

partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą 

Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma 

NVO). Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė 

organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų 

organizacija. 

9.1.7. Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos vietos gyventojai. 



72 

 

 

9.1.8. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus 

administravimo taisyklėse; 

2. Parama teikiama ekonominei veiklai skatinti; 

3. Naudos gavėjai – VVG teritorijos gyventojai; 

4.Pareiškėjo registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje. 

9.1.9. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, bus taikomi vietos 

projektų atrankos kriterijai: 

1. Didesnis NVO narių skaičius; 

2. Didesnis naudos gavėjų skaičius.  

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.10. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 10 000,00 

9.1.11. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 

9.1.2. VPS priemonė „NVO socialinės veiklos aktyvinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-6).  

9.1.3. VPS priemonės tikslas:  Aktyvinti NVO socialinę veiklą. 

9.1.4. Priemonės apibūdinimas Kintant visuomeniniam gyvenimui, atokesnėse VVG 

teritorijos vietovėse užsidaro ugdymo, kultūros įstaigos, 

kurios nebevykdo ankstesnių savo funkcijų. Aktuali 

tampa vietos gyventojų laisvalaikio užimtumo ir 

kultūrinių poreikių tenkinimo problema, keičiasi 

pageidaujamų paslaugų spektras, vietos gyventojų 

bendravimo turinys, ekonominiai ir socialiniai poreikiai. 

VPS rengimo metu gyventojai pageidavo skatinti 

socialinės veiklos plėtrą VVG teritorijoje, plečiant NVO 

veiklą, vietos gyventojų  užimtumo galimybes. Jau 

dabartiniu metu NVO aktyviai dalyvauja vietos gyventojų 

kultūrinėje, socialinėje veikloje. Minėtos veiklos 

organizavimui reikalingi finansiniai ir materialiniai 

ištekliai. VPS numatyta remti NVO socialinės veiklos 

aktyvinimą. 

 

Priemonės teikiama parama NVO socialinės veiklos 

aktyvinimui. Pagal priemonę bus remiamos veiklos: NVO 

materialinės bazės stiprinimas vykdant socialinę veiklą, 

renginių organizavimas, bendradarbiavimo veiklos 

skatinimas ir kt.  

 

Priemonei skiriama 1,31 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus kuriamos. 

9.1.5. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.5.1 pelno  
 

9.1.5.2. ne pelno x 
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9.1.6. Tinkami paramos gavėjai Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono 

partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą 

Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma 

NVO). Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė 

organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų 

organizacija. 

9.1.7. Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos vietos gyventojai. 

9.1.8. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus 

administravimo taisyklėse; 

2. Parama teikiama NVO socialinės veiklos aktyvinimui; 

3. Naudos gavėjai – VVG teritorijos gyventojai; 

4.Pareiškėjo registracijos vieta turi būti kaimo vietovėje. 

9.1.9. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, bus taikomi vietos 

projektų atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naudos gavėjų skaičius; 

2. Didesnis jaunų žmonių skaičius dalyvauja projekto 

rengime.  

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.10. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 10 000,00 

9.1.11. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 

9.1.2. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

(kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, (LEADER-19.2-SAVA-3).  

9.1.3. VPS priemonės tikslas: Suteikti vietos gyventojams reikiamas žinias ir ugdyti 

įgūdžius. 

9.1.4. Priemonės apibūdinimas Lietuvai įstojus į ES, atsirado galimybė pasinaudoti 

įvairių paramos fondų lėšomis. Norint gauti paramą reikia 

žinoti galimas paramos sritis ir reikalavimus projektams. 

Pagrindiniai reikalavimai yra mokėti  kokybiškai parengti  

projektą įrodant, kad gautos paramos lėšos duos 

didžiausią pridėtinę vertę.  

 

Visuomeniniame gyvenime ir ūkinėje veikloje vyksta 

svarbūs organizaciniai ir valdymo pokyčiai. Vietos 

gyventojams savarankiškai sudėtinga prisitaikyti prie 

kintančių ekonominių, socialinių sąlygų ir įgyti reikiamus 

įgūdžius. VVG įgyvendinadama 2007–2013 strategiją 

įsitikino, kad be mokymų vietos projektų pareiškėjai 

nebūtų sugebėję jų parengti ir įgyventi. Rengiant VPS, 

VVG nustatė gyventojų poreikį „Sudaryti sąlygas vietos 

gyventojams kvalifikacijos kėlimui, įgūdžių įgijimui, 

vykdant mokymus“. 2014–2020 m. strategijos 
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įgyvendinimas reikalaus vietos projektų pareiškėjų 

įgūdžių projektų rengimui ir įgyvendinimui.  

 

Priemonės teikiama parama bus skiriama pareiškėjams, 

kurie numatys vykdyti mokymus, kai mokymai susiję su 

VPS priemonėmis. Pagal priemonę bus remiami mokymo 

projektai, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų projektų 

rengimui ir įgyvendinimu. 

  

Priemonei skiriama 1,31 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus kuriamos. 

9.1.5. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.5.1 pelno  
 

9.1.5.2. ne pelno x 
 

9.1.6. Tinkami paramos gavėjai NVO registruotos Joniškio rajono partnerystės VVG 

teritorijoje arba Joniškio rajono savivaldybės 

atstovaujamoje teritorijoje ir vykdančios veiklą Joniškio 

rajono partnerystės VVG teritorijoje;  

savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, 

teikiančios viešąsias paslaugas,  kitos biudžetinės įstaigos 

vykdančios veiklą Joniškio VVG teritorijoje 

9.1.7. Priemonės tikslinė grupė Vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai 

9.1.8. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus 

administravimo taisyklėse; 

2. Naudos gavėjai – vietos projektų pareiškėjai ir 

vykdytojai; 

3. Pareiškėjo registracijos vieta turi būti VVG teritorijos 

vietovėje. 

9.1.9. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, bus taikomi vietos 

projektų atrankos kriterijai: 

1. Didesnis bendras apmokytų asmenų skaičius; 

2. Didesnis apmokytų asmenų iki 40 m. skaičius. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.10. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 10 000,00 

9.1.11. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 100 

9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis  

  9.2.1.  VPS prioritetas Nr. 1 „VIETOS GYVENTOJŲ EKONOMINIO UŽIMTUMO 

DIDINIMAS, ĮVAIRINANT EKONOMINĘ VEIKLĄ IR PLĖTOJANT 

VERSLUS“ 

  9.2.2. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“, (kodas LEADER-19.2-6) 

  9.2.3. VPS priemonės tikslas: Skatinti ne žemės ūkio verslų kūrimą ir plėtrą.  
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  9.2.4. 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.4).  

  9.2.4.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

VVG teritorijos ekonomikos varomoji jėga yra smulkios 

ir vidutinės įmonės. VVG atlikta ekonominės situacijos 

analizė rodo žemą verslumo lygį, lyginat su šalies ir 

Šiaulių apskrities vidurkiu. Ūkininkų, kaimo gyventojų, 

kaime veikiančių labai mažų ir mažų įmonių veikla 

sąlygoja kaimo vietovių ekonominę plėtrą, mažina 

atotrūkį tarp miesto ir kaimo, didina kaimo vietovių 

gyvybingumą ir patrauklumą gyventi jose. Vietos 

gyventojai pirmumą suteikė pagrindiniam poreikiui ir 

prioriteto tvarka suteikė pirmą vietą „Kurti ir plėtoti 

verslus, skatinant bendradarbiavimą, rinkų paiešką, 

kuriant darbo vietas vietos gyventojams, mažinti skurdo 

riziką VVG teritorijoje“. Šio poreikio įgyvendinimui yra 

numatyta ši veiklos sritis, kuri skatins ekonominės veiklos 

plėtrą, įvairinimą, darbo vietų kūrimą, jų išlaikymą. 

Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio 

veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų 

pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant 

paslaugas žemės ūkiui. 

Veiklos sričiai skiriama 31,33 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų VVG teritorijoje 

kūrimui. Planuojama sukurti 9 darbo vietos. 

  9.2.4.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.4.2.1. pelno x 
 

9.2.4.2.2. ne pelno  
 

9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai Tinkami paramos gavėjai gali būti tik VVG teritorijoje 

registruoti (veiklą vykdantys) subjektai (asmenys). 

Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža 

įmonė. 

9.2.4.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Verslo fiziniai ir juridiniai subjektai. 

9.2.4.5. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus KKP 8.1.2 

papunktyje; 

2. Parama teikiama ekonominei veiklai plėtoti; 

3. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant 

paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama veikla nustatoma 

vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, 

patvirtintu Statistikos departamento prie 

Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus įsakymu (toliau – EVRK). Parama 
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neteikiama veiklai, kuri pagal EVRK patenka į žemės 

ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, išskyrus 

veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu; 

4. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, 

apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede 

nurodytas produktas; 

5. Pareiškėjo (fizinio asmens) nuolatinė gyvenamoji 

vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi 

būti VVG teritorija; 

6. Remiama veikla turi būti vykdoma VVG teritorijoje 

(išimtis gali būti taikoma ūkininkų mobiliajai prekybai). 

7. Pateikiamas verslo planas, kuriame pareiškėjas įrodo 

ūkio subjekto atitikimą VI nustatytiems ekonominio 

gyvybingumo kriterijams. 

9.2.4.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, ypatingą dėmesį skiriant 

užimtumui kaimo vietovėse didinti, kuriuose numatoma 

vykdyti ne žemės ūkio veiklą, bus taikomi vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

2. Didesnis naujų darbo vietų skaičius jauniems 

žmonėms iki 40 m.; 

3. Mažesni naujos darbo vietos sukūrimo kaštai; 

4. Projekte diegiamos inovacijos. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.4.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 160 000,00 

9.2.4.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai 

mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc., kitiems 

tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc. 

9.2.5. 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti“, (kodas LEADER-19.2-6.2) (reglamentuoja 

KPP)“.  

9.2.5.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Atlikta analizė rodo žemą VVG teritorijos verslumo lygį, 

didelę priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos.  2014 m. 

bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų Joniškio 

r. sav. yra didžiausias apskrityje. VVG atlikta vietos 

gyventojų poreikių analizė parodė, kad gyventojai 

pageidauja, kad būtų diversifikuojami verslai ir 

sudaromos galimybės didesniam užimtumui, kad būtų 
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remiami kurti verslą ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, 

labai mažos ir mažos įmonės, susijusios su alternatyviąja 

veikla ir paslaugomis, sprendžiant užimtumo ir nedarbo 

problemas VVG teritorijoje.   

Veiklos sritis skatins socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą 

ir ekonominės veiklos kūrimą, įvairinimą, darbo vietų 

kūrimą, jų išlaikymą. Pagal veiklos sritį teikiama parama 

įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, 

apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat 

paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.  

Veiklos sričiai skiriama 31,33 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų VVG teritorijoje 

kūrimui. Planuojama sukurti 9 darbo vietos. 

9.2.5.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.5.2.1. pelno x 
 

9.2.5.2.2. ne pelno  
 

9.2.5.3. Tinkami paramos gavėjai Tinkami paramos gavėjai gali būti tik VVG teritorijoje 

registruoti subjektai (asmenys). Ūkininkas ar kitas fizinis 

asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. 

 9.2.5.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Verslo fiziniai ir juridiniai subjektai. 

9.2.5.5. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus KKP 8.1.2 

papunktyje; 

2.   Parama teikiama ekonominei veiklai pradėti; 

3. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, įskaitant 

paslaugų žemės ūkiui teikimą. Remiama veikla 

nustatoma, vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie 

Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus įsakymu (toliau – EVRK). Parama 

neteikiama veiklai, kuri pagal EVRK patenka į žemės 

ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, išskyrus 

veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu; 

4. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, 

apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede 

nurodytas produktas; 

5. Pareiškėjo (fizinio asmens) nuolatinė gyvenamoji 

vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi 

būti VVG teritorija; 

6. Remiama veikla turi būti vykdoma VVG teritorijoje; 

7. Pateikiamas verslo planas, kuriame pareiškėjas įrodo 

ūkio subjekto atitikimą VI nustatytiems ekonominio 

gyvybingumo kriterijams. 
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9.2.5.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, ypatingą dėmesį skiriant 

užimtumui kaimo vietovėse didinti, kuriuose numatoma 

vykdyti ne žemės ūkio veiklą, bus taikomi vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

2. Mažesni naujos darbo vietos sukūrimo kaštai; 

3. Projekte diegiamos inovacijos. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.5.7. Didžiausia paramos suma 

projektui (Eur) 

Iki 160 000,00 

9.2.5.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai 

mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc., kitiems 

tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc. 

  9.2.2.  VPS priemonė „Investicijos į materialiųjų turtą“ (LEADER-19.2-4).  

  9.2.3. VPS priemonės tikslas: Siekti aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo, perdirbant 

žemės ūkio produktus, ieškant naujų rinkų, diegiant inovacijas ir naujas 

technologijas. 

  9.2.4. 1 veiklos sritis Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai 

ir (arba) plėtrai (reglamentuoja KPP), (LEADER-

19.2-4.2).  

  9.2.4.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Paramą teikiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I 

priede išvardytiems žemės ūkio produktams, išskyrus 

žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbti, rinkodarai 

ir (ar) plėtrai, skatinamas didesnės pridėtinės vertės 

produktų kūrimas ir jų eksportas. Ši parama prisideda prie 

žemės ir maisto ūkio sektoriaus konkurencingumo 

didinimo, užtikrina inovacijų diegimą, gerina žemės ūkio 

ir maisto produktų kokybę, didina jų pridėtinę vertę ir 

gerina rinkodarą. Naujų technologijų diegimas užtikrina 

efektyvesnę gamybą, mažinant gamybos sąnaudas ir 

skatinant aplinkosaugą, sudaro sąlygas ūkio subjektams 

įgyti konkurencinį pranašumą Lietuvoje ir užsienio 

šalyse.  

Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti, 

inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams 

diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės 

pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės 

ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis 

rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) 

plėtrai. 
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Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu 

pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) 

cheminė sudėtis.  

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų 

supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, 

sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, 

rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas. 

Veiklos sričiai skiriama 2,81 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų VVG teritorijoje 

kūrimui. Planuojama sukurti 2 darbo vietas. 

  9.2.4.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.4.2.1. pelno x 
 

9.2.4.2.2. ne pelno  
 

9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai Tinkami paramos gavėjai gali būti tik VVG teritorijoje 

registruoti (veiklą vykdantys) subjektai (asmenys). 

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų 

perdirbimu ir (ar) rinkodara: vidutinė įmonė, maža įmonė, 

labai maža įmonė, kooperatyvas. 

9.2.4.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Verslo juridiniai subjektai. 

9.2.4.5. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas turi atitikti bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus KPP 8.1.2 

papunktyje; 

2. Pateikiamas verslo planas, kuriame pareiškėjas įrodo 

ūkio subjekto atitiktį VĮ nustatytiems ekonominio 

gyvybingumo kriterijams; 

3. Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo I priede išvardytiems produktams, išskyrus 

žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbti, rinkodarai 

ir (ar) plėtrai. Galutinis produktas gali būti ir ne nurodytas 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede, tačiau 

skirtas maistui ir (ar) pašarams. Parama šiuo atveju yra 

skiriama, nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) 

valstybės pagalbos reglamento Nr. 1407/2013 nuostatų. 

9.2.4.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Vykdant projektų atranką, siekiama tikslesnės projekto 

atitikties priemonės tikslams, efektyvesnio lėšų 

panaudojimo, vienodų sąlygų ir reikalavimų taikymo 

visiems pareiškėjams bei proporcingumo veiksmo 

dydžiui principo taikymo, bus taikomi vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

2. Pareiškėjo dydis (vidutinė įmonė, maža įmonė, labai 

maža įmonė); 
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3. Projekte diegiamos inovacijos (projekto 

inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

investicinių priemonių projektų inovatyvumo 

vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu 

Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos investicinių priemonių projektų 

inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“). 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.4.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 43 000,00 

9.2.4.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai 

mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc., 

kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc. 

  9.2.2.  VPS priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16).  

  9.2.3. VPS priemonės tikslas:  Skatinti horizontalų ir vertikalų tiekimo grandinės 

dalyvių bendradarbiavimą, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines bei 

vietos rinką ir vietos lygmens rinkodaros veiklai, susijusiai su trumpų tiekimo 

grandinių ir vietos rinkų plėtra. 

  9.2.4. 1 veiklos sritis Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja 

KPP), (LEADER-19.2-16.4).  

  9.2.4.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės 

ūkio produktų propagavimą bei jų tiekimo rinkai 

garantavimą užtikrina šios priemonės veiklos sritis, skirta 

paramai trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms 

skatinti vietos lygmeniu. Trumpos tiekimo grandinės 

plėtra skatina tiesioginius žemės ūkio ir maisto produktų 

pardavimus, tokiu būdu sukuriant papildomą pridėtinę 

vertę žemės ūkio sektoriuje. Kad ūkininkai galėtų 

visapusiškai pasinaudoti savo galimybėmis, turi būti 

sustiprintas jų vaidmuo tiekimo grandinėje. Trumpos 

tiekimo grandinės sumažina galimų tarpininkų tarp 

gamintojo ir galutinio vartotojo skaičių, mažina 

produkcijos transportavimo kaštus. Trumpos tiekimo 

grandinės lokalizuoja žemės ūkio ir maisto produktus bei 

juos sieja su kilmės vieta. Tai turi reikšmingą įtaką, 

užtikrinant mažųjų ir vidutinių ūkių gyvybingumą, 

aktyvesnę gamintojų integraciją į maisto tiekimo 

grandinę. Veiklos sritis skatins kurti įvairaus lygio 

tiekimo grandines ir skatinti ūkininkus, kaimo vietovėse 

veikiančias MVĮ, kitus kaimo plėtros dalyvius dalyvauti 

jose ir užtikrinti tinkamą žemės ūkio ir maisto produktų 

tiekimą rinkai. 
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Veiklos srities parama teikiama horizontaliam ir 

vertikaliam tiekimo grandinės dalyvių 

bendradarbiavimui, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo 

grandines ir vietos rinką, bei vietos lygmens rinkodaros 

veiklai, susijusiai su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 

rinkų plėtra. 

 

Veiklos sričiai skiriama 4,96 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų VVG teritorijoje 

kūrimui. Planuojama sukurti 2 darbo vietos. 

  9.2.4.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.4.2.1. pelno x 
 

9.2.4.2.2. ne pelno  
 

9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai Tinkami paramos gavėjai gali būti tik VVG teritorijoje 

registruoti (veiklą vykdantys) subjektai (asmenys). Žemės 

ūkio ir maisto sektoriuose veikiantys asmenys (ūkininkai, 

žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, 

kaimo vietovėse veikiančios MVĮ). 

9.2.4.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Verslo fiziniai ir juridiniai subjektai. 

9.2.4.5. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias tinkamumo sąlygas 

ir reikalavimus, nustatytus KPP 8.1.2 papunktyje; 

2. Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne 

mažiau kaip 2 subjektai; 

3. Parama skiriama toms tiekimo grandinėms, kuriose 

dalyvauja ne daugiau kaip 1 tarpininkas (pardavėjas, 

mažmeninės prekybos atstovas ir pan.) tarp gamintojo ir 

galutinio vartotojo. Perdirbėjas nelaikomas tarpininku, jei 

teikia gamintojui produkto perdirbimo paslaugą, 

nedalyvaudamas tolesniame produkto realizavimo 

procese; 

4. Tarpininkas atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės 

įmonės kriterijus. 

9.2.4.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Siekiant tikslesnės projekto atitikties priemonės tikslams, 

efektyvesnio lėšų panaudojimo, vienodų sąlygų ir 

reikalavimų taikymo visiems pareiškėjams bei 

proporcingumo veiksmų mastui, prioritetas bus teikiamas 

tiems pareiškėjams, kurių numatomi atlikti 

bendradarbiavimo veiksmai ir planuojamos investicijos 

jungia daugiau trumpos tiekimo grandinės dalyvių. 

Taikomi šie vietos projektų atrankos kriterijai: 

1. Projekte dalyvauja didesnis dalyvių skaičius; 

2. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

3. Projekte diegiamos inovacijos (projekto inovatyvumas 

vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos investicinių priemonių projektų 
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inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. 

įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos investicinių priemonių projektų 

inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“). 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.4.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 38 000,00 

9.2.4.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius labai 

mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc., 

kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc. 

  9.2.1. VPS prioritetas Nr. 2 „SKURDO MAŽINIMAS, SOCIALINĖS PLĖTROS 

KAIMO VIETOVĖSE DIDINIMAS, TELKIANT VIETOS BENDRUOMENĘ“ 

  9.2.2.  VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, 

(LEADER-19.2-7).  

  9.2.3. VPS priemonės tikslas: Gerinti mažąją VVG teritorijos infrastruktūrą, siekiant 

išsaugoti ir gerinti kultūros ir gamtos paveldą. 

  9.2.4. 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-

19.2-7.2).  

  9.2.4.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Kaimo vietovėse viešoji infrastruktūra yra svarbus 

veiksnys, turintis įtakos regionų patrauklumui ir 

pasiekiamumui, tai yra būtina ekonomikos augimo ir 

darbo vietų kūrimo bei išlaikymo sąlyga.  

Pagal veiklos sritį pagrindinės investicijų sritys, kurioms 

teikiama parama: 

1. investicijos, skiriamos viešiesiems pastatams, 

statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant 

gyvenimo kokybės gerinimo, kaimo gyvenamųjų vietovių 

patrauklumo didinimo; 

2. parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriose 

teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyviečių, 

bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir 

tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo 

naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, 

poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime. Svarbus tvarios 

kaimo plėtros aspektas – kaime teikiamos kokybiškos ir 

įvairiapusiškos paslaugos. Paslaugų trūkumas kaime daro 

neigiamą įtaką kaimo vietovių gyvybingumui, riboja 

ekonomikos plėtrą. Paslaugų teikimas yra būtina sąlyga, 

norint pritraukti asmenis, galinčius dirbti ir investuoti 

kaime. 

 

Veiklos sričiai skiriama 7,83 proc. vietos projektams 

įgyvendinti. Darbo vietos nebus kuriamos. 

  9.2.4.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  
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9.2.4.2.1. pelno  
 

9.2.4.2.2. ne pelno x 
 

9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono 

partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą 

Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma 

NVO). Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės 

įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys, 

NVO, bendruomeninė organizacija. 

9.2.4.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

VVG teritorijos vietos  gyventojai. 

9.2.4.5. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir projektas atitinka bendrąsias tinkamumo 

sąlygas ir reikalavimus, nustatytus KKP 8.1.2 papunktyje; 

2. Parama skiriama mažos apimties infrastruktūrai ir  

viešųjų paslaugų gerinimą. 

9.2.4.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projektų atrankos kriterijais sudaromos vienodos sąlygos 

projektų paraiškų teikėjams, siekiama efektyvesnio lėšų 

panaudojimo ir geriausios projektų atitikties priemonės 

tikslams, taikomi vietos projektų atrankos kriterijai: 

1. Didesnis naudos gavėjų skaičius; 

2. Projekte diegiamos inovacijos (projekto inovatyvumas 

vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos investicinių priemonių projektų 

inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. 

įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos investicinių priemonių projektų 

inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“);  

3. Projektas įgyvendinamas su partneriu  

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.4.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 20 000,00 

9.2.4.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Iki 80 

  9.2.4. 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos 

paveldą, kraštovaizdį (reglamentuoja KPP)“, 

(LEADER-19.2-7.6).  

  9.2.4.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Darniai gyvenamosios aplinkos plėtrai ir gyvybingumui 

palaikyti svarbu išlaikyti gyvenamųjų vietovių kultūrinį ir 

gamtinį potencialą, todėl investuojama į kultūros ir 

gamtos paveldo objektus, kaimo kraštovaizdį. 

1. Pagal šią veiklos sritį investicijos skiriamos: 

1.1. istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę 

turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, 

vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio 

komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti 

minėtus turizmo objektus kaime tautinio paveldo plėtrai, 

didinti kaimo vietovių patrauklumą; 
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1.2. tradicinių amatų centrų veiklos plėtrai. Tradiciniai 

amatai vertinami ne tik kaip Lietuvos tautinės kultūros 

dalis, bet ir kaip viena iš alternatyvios ūkinės veiklos rūšių 

kaimo vietovėse. Skatinant tradicinių amatų centrų veiklą, 

didėja amatininkų dirbinių paklausa, ši veikla įvairina 

ūkinę veiklą kaimo vietovėse, kartu propaguojamos 

Lietuvos tautinės kultūros vertybės. Teikiama parama 

tradicinių amatų centrų investicijoms į amatų 

technologinę įrangą, materialinės bazės gerinimą, 

informacijos sklaidą, priemones ir medžiagas, kurios 

reikalingos puoselėti ir išsaugoti tradicinius amatus. 

Veiklos sričiai skiriama 1,47 proc.  vietos projektams 

įgyvendinti. Darbo vietos nebus kuriamos. 

  9.2.4.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.4.2.1. pelno  
 

9.2.4.2.2. ne pelno x 
 

9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono 

partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą 

Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma 

NVO). Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės 

įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys, 

NVO, bendruomeninė organizacija. 

9.2.4.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

VVG teritorijos vietos  gyventojai. 

9.2.4.5. Tinkamumo sąlygos 1.  Pareiškėjas ir projektas atitinka bendrąsias tinkamumo 

sąlygas ir reikalavimus, nustatytus KPP 8.1.2 papunktyje; 

2.    Parama skiriama mažos apimties infrastruktūrai. 

9.2.4.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projektų atrankos kriterijais sudaromos vienodos sąlygos 

projektų paraiškų teikėjams, siekiama efektyvesnio lėšų 

panaudojimo ir geriausios projektų atitikties priemonės 

tikslams, taikomi vietos projektų atrankos kriterijai: 

1.    Didesnis naudos gavėjų skaičius; 

2.  Objekto statusas: (pirmumas taikomas sekančia 

tvarka): 1. Valstybinės reikšmės, 2. Regioninės reikšmės, 

3. Vietinės reikšmės;. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.4.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 22 438,00 

9.2.4.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Iki 80 

9.2.2. VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, 

(LEADER-19.2-SAVA-4).  

9.2.3. VPS priemonės tikslas:  Išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą ir tradicijas. 

9.2.4. 1 veiklos sritis „VVG teritorijos renginiai skatinantys jaunimo 

iniciatyvas“, (LEADER-19.2-SAVA-4.1). 
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  9.2.4.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Įsikūrusios NVO, ypač jaunimo organizacijos, aktyviai 

dalyvauja kultūrinės veiklos organizavime, krašto 

tradicijų puoselėjime ir išsaugojime ateinančioms 

kartoms. VVG rengdama VPS, nustatė vietos gyventojų 

pagrindinius poreikius, kur vienas iš pagrindinių poreikių 

buvo „Skatinti kultūrinę veiklą, išsaugant krašto 

identitetą, kultūrą ir tradicijas“.  

 

Priemonės teikiama parama bus skiriama pareiškėjams, 

kurie numato kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų 

tęstinumo veiklas. Bus remiamos šios veiklos: tradicinių 

VVG teritorijos švenčių organizavimas, kultūros ir meno, 

sporto kolektyvų veiklos skatinimas, vietos krašto  amatų 

veiklos skatinimas ir kt. 

 

Priemonei skiriama 3,26 proc. vietos projektams 

įgyvendinti. Darbo vietos nebus kuriamos. 

  9.2.4.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.4.2.1. pelno  
 

9.2.4.2.2. ne pelno x 
 

9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai 

 

Pareiškėjai turi būti registruoti Joniškio rajono 

partnerystės VVG  teritorijoje arba Joniškio rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą 

Joniškio rajono partnerystės VVG  teritorijoje (taikoma 

NVO). Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė 

organizacija, jaunimo organizacijos. 

9.2.4.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

VVG teritorijos jaunimas. 

9.2.4.5. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka bendrąsias 

tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus 

administravimo taisyklėse; 

2. Naudos gavėjai – VVG teritorijos jaunimas; 

3. Pareiškėjo registracijos vieta turi būti VVG teritorijos 

vietovėje. 

9.2.4.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projektų atrankos kriterijais sudaromos vienodos sąlygos 

projektų paraiškų teikėjams, siekiama efektyvesnio lėšų 

panaudojimo ir geriausios projektų atitikties priemonės 

tikslams, taikomi vietos projektų atrankos kriterijai: 

1.  Didesnis projekto naudos gavėjų skaičius; 

2. Didesnis jaunimo naudos gavėjų skaičius projekte.  

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.4.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 10 000,00 

9.2.4.8. Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

Iki 80 

 



 

 

 

10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas 

 Planuojami veiksmai Sąsaja su VPS ir priemonėmis 

10.1. 2015 m. 

10.1.1.   

10.1.2.   

10.2. 2016 m. 

10.2.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

Dokumentų įgyvendinimui rengimas. 

1 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas.  

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

Rengiami dokumentai visoms strategijoje 

numatytoms priemonėms. 

Kvietimas: I Prioriteto priemonė „Ūkio ir 

verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), II Prioriteto  

priemonė „NVO ekonominės veiklos 

skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5). 

10.2.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3. Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo pradžią 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose. 

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

 1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

 

4–5 veiklos, susijusios su I Prioriteto 

priemone „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-

19.2-6); II Prioriteto  priemone „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5). 

 

10.3. 2017 m. 
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10.3.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

Įgyvendinamų projektų stebėsena, pareiškėjų konsultavimas. 

 1 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas. 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

 Kvietimas: I Prioriteto priemonėms: 

„Investicijos į materialųjį turtą“ (LEADER-

19.2.4), „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-

19.2-6), „Bendradarbiavimas“  (LEADER-

19.2-16). 

II Prioriteto priemonėms: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ “ (LEADER-19.2-7), „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (kai tai susiję su VPS 

priemonėmis)“ “ (LEADER-19.2-SAVA-3), 

„Kultūros tradicijų išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ “ (LEADER-19.2-SAVA-4), 

NVO socialinės veiklos aktyvinimas“  

(LEADER-19.2-SAVA-6). 

 

10.3.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3. Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose 

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

4–5 veiklos, susijusios su I Prioriteto 

priemonėmis: „Investicijos į materialųjį turtą“ 

(LEADER-19.2.4), „Ūkio ir verslo plėtra“ 

(LEADER-19.2-6), „Bendradarbiavimas“  

(LEADER-19.2-16). 

II Prioriteto priemonėmis: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ “ (LEADER-19.2-7), „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (kai tai susiję su VPS 

priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3), 

„Kultūros tradicijų išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), NVO 
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socialinės veiklos aktyvinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-6). 

10.4. 2018 m. 

10.4.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

Įgyvendinamų projektų stebėsena, pareiškėjų konsultavimas. 

1 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

Kvietimas: I Prioriteto priemonėms: „Ūkio ir 

verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 

„Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16), 

priemonėms. 

II Prioriteto priemonėms: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5),  priemonėms. 

10.4.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3. Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose.   

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

 

4–5 veiklos, susijusios su I Prioriteto 

priemonėmis: „Ūkio ir verslo plėtra“ 

(LEADER-19.2-6), „Bendradarbiavimas“ 

(LEADER-19.2-16). 

II Prioriteto priemonėmis: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5),  priemonėms. 

10.5. 2019 m. 

10.5.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

1 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas. 

Nuolatinė įgyvendinamų/įgyvendintų vietos projektų stebėsena ir priežiūra, ataskaitų 

vertinimas. 

Kvietimas: I Prioriteto priemonei „NVO 

socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai 

iniciatorius NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-

1). 



89 

 

 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

II Prioriteto priemonėms: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-4), „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5). 

10.5.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3. Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose.   

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

 

4–5 veiklos, susijusios su I Prioriteto 

priemone „NVO socialinio verslo kūrimas ir 

plėtra (kai iniciatorius NVO)“ (LEADER-

19.2-SAVA-1) . 

II Prioriteto priemonėmis: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-4), „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5). 

10.6. 2020 m. 

10.6.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas. 

Nuolatinė įgyvendinamų/įgyvendintų vietos projektų stebėsena ir priežiūra, ataskaitų 

vertinimas. 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

Kvietimas: I Prioriteto priemonei „Privataus 

sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

(kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos 

gavėjas – fizinis asmuo) (LEADER-19.2-

SAVA-2).  

II Prioritetas priemonėms: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7),, „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-4), „NVO 
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ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5), „NVO socialinės veiklos 

aktyvinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-6). 

10.6.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3. Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose.   

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

 

4–5 veiklos, susijusios su 

I Prioriteto priemone „Privataus sektoriaus 

socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai 

socialinio verslo iniciatorius ir paramos 

gavėjas – fizinis asmuo) (LEADER-19.2-

SAVA-2).  

II Prioritetas priemonėmis: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-4), „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5), „NVO socialinės veiklos 

aktyvinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-6). 

10.7. 2021 m. 

10.7.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas. 

Nuolatinė įgyvendinamų/įgyvendintų vietos projektų stebėsena ir priežiūra, ataskaitų 

vertinimas. 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

Kvietimas:  

 II Prioriteto priemonėms: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (kai tai susiję su VPS 

priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3), 

„Kultūros tradicijų išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), 
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„NVO ekonominės veiklos skatinimas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-5).. 

10.7.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3. Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose.   

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

 

4–5 veiklos, susijusios su 

II Prioriteto priemonėmis: „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (kai tai susiję su VPS 

priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3), 

„Kultūros tradicijų išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), 

„NVO ekonominės veiklos skatinimas“ 

(LEADER-19.2-SAVA-5). 

10.8. 2022 m. 

10.8.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas. 

Nuolatinė įgyvendinamų/įgyvendintų vietos projektų stebėsena ir priežiūra, ataskaitų 

vertinimas. 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

Kvietimas:  

II Prioritetas priemonėms „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ (LEADER-19.2-7), „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5). 

10.8.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 
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1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3.Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose.   

 

4–5 veiklos, susijusios su II Prioriteto 

priemonėmis: „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

(LEADER-19.2-7), „NVO ekonominės 

veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-

5). 

10.9. 2023 m. 

10.9.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

1 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, vietos projektų vertinimas, tvirtinimas. 

Nuolatinė įgyvendinamų/įgyvendintų vietos projektų stebėsena ir priežiūra, ataskaitų 

vertinimas. 

Veiksmai susiję su vietos projektų administravimu. 

 

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos administravimo taisyklėse ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ administravimo taisyklių reikalavimais. 

Kvietimas: II Prioritetas priemonei „NVO 

ekonominės veiklos skatinimas“ (LEADER-

19.2-SAVA-5). 

10.9.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

 

1. Medžiagos rengimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas apie VPS įgyvendinimo 

eigą, rezultatų viešinimas interneto svetainėje www.joniskiovvg.lt ir socialinio tinklo 

Facebook Joniškio VVG paskyroje; 

2. Popierinių (pvz., plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, skrajutės ir pan.) 

leidinių rengimas; 

3.Informacinių renginių (10), konferencijos (1) apie VPS įgyvendinimo eigą 

organizavimas;  

Bendras strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

 

1–3 ir 6 veiklos, susijusios su visomis VPS 

priemonėmis. 

 

4–5 veiklos, susijusios su II Prioriteto 

priemone „NVO ekonominės veiklos 

skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5). 
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4. VPS priemonių ir remiamų veiklos sričių pristatymas potencialiems vietos projektų 

vykdytojams informaciniuose renginiuose; 

5. Praktinių mokymų, susijusių su paraiškų pildymų, privalomų dokumentų rengimu, 

pirkimų organizavimu organizavimas ir vykdymas; 

6. VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose.   

 



 

11. VPS finansinis planas 

11.1. 

 VPS finansinis planas pagal prioritetus:  

Prioriteto 

Nr. 
VPS prioriteto pavadinimas 

Planuojama paramos 

lėšų suma (Eur) 

Planuojama lėšų 

(proc.) 

11.1.1. 
I Vietos gyventojų ekonominio užimtumo didinimas, įvairinant ekonominę 

veiklą ir plėtojant verslus 

1 069 437 75,03 

11.1.2. 
II Skurdo mažinimas, socialinės plėtros kaimo vietovėse didinimas, telkiant 

vietos bendruomenę 

355 909 24,97 

   Iš viso: Iš viso: 100 

11.2. 

VPS finansinis planas pagal priemones: 

VPS priemonės pavadinimas 
 

VPS prioriteto 

Nr., kuriam 

priskiriama 

priemonė 
 

VPS priemonės kodas 
 

Planuojama 

lėšų suma 

(Eur) 

 

Planuojama lėšų 

(proc.) 
 

11.2.1. Investicijos į materialųjį turtą 1 LEADER-19.2-4 40 052 2,81 

11.2.2. Ūkio ir verslo plėtra 1 LEADER-19.2-6 893 122 62,66 

11.2.3. Bendradarbiavimas 1 LEADER-19.2-16 70 697 4,96 

11.2.4. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio 

verslo iniciatorius – NVO) 
1 LEADER-19.2-SAVA-1 19 100 1,34 

11.2.5. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

(kai socialinio verslo iniciatorius ir paramos gavėjas – 

fizinis asmuo arba pelno siekiantis juridinis asmuo) 

1 LEADER-19.2-SAVA-2 46 466 3,26 

11.2.6. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse 
2 LEADER-19.2-7 132 557 9,30 

11.2.7. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS 

priemonėmis) 

2 LEADER-19.2-SAVA-3 18 672 1,31 

11.2.8. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas 2 LEADER-19.2-SAVA-4 46 466 3,26 

11.2.9. NVO ekonominės veiklos skatinimas 2 LEADER-19.2-SAVA-5 139 542 9,79 

11.2.10. NVO socialinės veiklos aktyvinimas 2 LEADER-19.2-SAVA-6 18 672 1,31 

    Iš viso:  Iš viso: 100 (nuo 

vietos projektams 
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įgyvendinti planuojamos 

sumos) 

11.3. 

VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4) kategorijos 
Planuojama lėšų (Eur) 

 
Planuojama lėšų (proc.) 

 

11.3.1. VVG veiklos išlaidos 267 252 75 

11.3.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos 89 085 25 

11.3.3. Iš viso: 356 337 20 (100) proc. 

11.4. Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Iš 

viso: 

11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS 

finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos 

sumos) 

0 22 31 27 5 7 4 2 2 
100 

proc. 

11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms 

pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos 

sumos) 

0 23 13 12 12 11 11 10 8 
100 

proc. 

11.5. Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai  Pagrindimas  

11.5.1.   

11.5.2.   

<...>   

 

12. VPS įgyvendinimo rodikliai 

12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai 

Eil. 

Nr.  
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas 

ESIF teminiai tikslai 

Iš viso: 
1 10 3 3 5-6 4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys 

1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C 

12.1.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):  

12.1.1.1. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius 

(vnt.) 
 1      23  24 

12.1.1.2. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / 

organizacija, skaičius (vnt.) 

 -      5  5 
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12.1.1.3. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius 

(vnt.) 
   2   3   5 

12.1.1.4. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, 

skaičius (vnt.): 
      2 1  3 

12.1.1.4.1. iš jų: iki 40 m.  

- - - - - - - - - 

iš 

viso: 

2 

 

moterų: 

1 

vyrų: 

1 

12.1.1.4.2. iš jų: daugiau kaip 40 m.   
- - - - - - - - - 

iš 

viso: 

1 

moterų: 

1   

vyrų: 

12.1.1.5. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.1–12.1.1.5 

papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) 
 1  1      2 

12.1.2. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2  

12.1.2.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - 1 - - - - - 1 

12.1.3. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2 

12.1.3.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - -  2 - - 2 

12.1.4. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4 

12.1.4.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)       3   3 

12.1.5. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2 

12.1.5.1. Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)  - - - - - - - 5 - 5 

12.1.5.2 VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl 

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 1200 - 1200 

12.1.6. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6 

12.1.6.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - - - - - - 1 - 1 

12.1.6.2. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl 

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 800 - 800 

12.1.7. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3 

12.1.7.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - - - - - - -  

12.1.8. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4 

12.1.8.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - 2 - - - - - 2 

12.1.9. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9 

12.1.9.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - - - - - - -  
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12.1.10.  Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.10.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - 1 - 1 

12.1.11. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.11.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - 1 - 1 

12.1.12. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.12.1. Paremtų vietos projektų, susijusių su inovacijų ir 

bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) 
 - - - - - - - -  

12.1.12.2. Paremtų vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos 

gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius 

(vnt.) 

- - - - - - - -   

12.1.12.3. Paremtų vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės 

ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje) 

skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) 

- - -  - -   -  

12.1.12.4. Paremtų vietos projektų, susijusių su kitais nei 12.1.12.1–

12.1.12.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius 
- 2 - - - - - - - 2 

12.1.12.5. Planuojamas mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių)  50 - - - - - - - 50 

12.1.13. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.13.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)        5  5 

12.1.14. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.14.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)        14  14 

12.1.15. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.15.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)        2  2 

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“) rodikliai 

12.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas 

12.2.1.1. Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.)  

 
  4   16 2  22 

12.2.2.2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendinus vietos 

projektus (vnt.)  

 
         

12.2.2. VPS administravimas 

12.2.2.1. Sukurtų naujų darbo vietų skaičius VVG administracijoje, 

vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.) 
- - - - - - - - - - 

12.2.2.2. Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje, 

vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)  
- - - - - - - 3 - 3 
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13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena   

13.1. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus 

13.1.1. VVG nariai –  VVG nariai, vadovaudamiesi įstatais ir jų pagrindu, priima sprendimus, susijusius su VPS įgyvendinimu; 

–  vykdo asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimus; 

–  aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje ir VPS įgyvendinime; 

–  tvirtina valdybos pirmininko metinę ataskaitą bei finansinę atskaitomybę. 

13.1.2. VVG valdymo organo 

nariai 

Pagal įstatus valdyba vykdo šias funkcijas įgyvendinant VPS: 

– atleidžia ir priima į darbą VPS įgyvendinančius administracijos darbuotojus, nustato jiems atlyginimus; 

– tvirtina vietos projektų atrankos darbo reglamentą; 

– tvirtina vietos projektų kvietimų dokumentaciją; 

– priima sprendimus dėl vietos projektų finansavimo ir lėšų paskyrimo; 

– tvirtina VPS įgyvendinimo tarpines ir metines ataskaitas. 

13.1.3. VPS administravimo 

vadovas 

Atsakingas už vadovavimą ir organizuoja VPS įgyvenimą, vykdo kontrolę, koreguoja VPS įgyvendinimo eigą,   parengia 

ir teikia valdybai tvirtinti VPS įgyvendinimo tarpines ir metines ataskaitas. 

13.1.4. VPS finansininkas ir 

(arba) buhalteris 

Atsakingas už buhalterinės apskaitos vedimą ir viešųjų lėšų administravimą, VPS administravimo vadovui teikia 

finansines ataskaitas apie VPS įgyvendinimo rezultatus. 

13.1.5. kiti VVG 

administracijos darbuotojai: 

 

13.1.5.1. VPS 

administratorius (-iai) 

Rengs kvietimų dokumentaciją, paramos sutartis, administruos vietos projektus, vertins viešųjų pirkimų dokumentus, 

mokėjimo prašymus ir kt., teiks tarpines ir metines ataskaitas VPS administravimo vadovui apie įgyvendinamus vietos 

projektus, apie VPS įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Konsultuos potencialius pareiškėjus paraiškų rengimo, 

viešųjų pirkimų ir kt. klausimais.  

13.1.5.2. VPS viešųjų ryšių 

specialistas (-ai) 

VPS viešųjų ryšių specialistas – laiku pateikia išsamią informaciją vietos informavimo šaltiniuose apie VVG vykdomą 

veiklą, VPS įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Išskirtinį dėmesį skiria įgyvendintų inovatyvių priemonių sklaidai. 

Teikia informaciją žiniasklaidai. Skatina ir padeda vietos projektų pareiškėjams viešinti įgyvendinamus vietos projektus, 

jų naudą vietos gyventojams. Administruoja VVG interneto svetainę, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją. 

Užmezga ir palaiko glaudžius ryšius su informaciją teikiančiais subjektais.  

13.2. VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS  

13.2.1. VPS administravimo 

vadovas 

turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 5 m. 

darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. 

13.2.2. VPS finansininkas ir 

(arba) buhalteris 

turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės 

apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos 

tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje įgyvendinant VPS. 
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13.2.3. kiti VVG 

administracijos darbuotojai: 

 

13.2.3.1. VPS 

administratorius 

turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 

m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. 

13.2.3.2. VPS viešųjų ryšių 

specialistas 

turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse 

arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. 

13.3. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas 

13.3.1. 

             VPS įgyvendinimo valdymas – tai veiksmų visuma, kuriuos atliekant VVG administracinis aparatas organizuos VPS įgyvendinimą, vykdys 

kontrolę, koordinuos ir  sieks užtikrinti skaidrų, efektyvų ir veiksmingą EŽŪFKP bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. VPS 

stebėsenos vidaus sistema – tai reguliarių ir sistemingų veiksmų visuma, kuriuos atliekant bus vykdomas kokybinių ir kiekybinių duomenų apie VPS 

įgyvendinimo eigą rinkimas, apibendrinimas ir teikimas. VPS įgyvendinimo valdymą ir stebėseną įgyvendins pagal „Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“ reikalavimus „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ 

nustatyta tvarka. VPS įgyvendinimo vertinimas atliekamas trimis lygmenimis: VPS vykdytojos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos. VPS vykdytojos lygmeniu atliekamas VPS įgyvendinimo vidaus vertinimas. Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos lygmenimis atliekamas VPS įgyvendinimo išorinis 

vertinimas. Jis gali būti tikslinis, tarpinis ir teminis.    

            VPS įgyvendinimo vidinis vertinimas – tai VVG veikla, apimanti VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenų ir rodiklių vertinimą, VPS įgyvendinimo 

problemų identifikavimą, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir (arba) Žemės ūkio ministerijos 

informavimą apie jas, siūlymų teikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir (arba) Žemės ūkio 

ministerijai dėl VPS įgyvendinimo problemų sprendimo.  

           VVG už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus valdymo veiksmus, atsiskaitys teikdama metines VPS 

įgyvendinimo ataskaitas. VVG informuos Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apie VPS įgyvendinimo 

valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumus, nustatytus įgyvendinant VPS. Vykdydama VPS stebėseną, VVG iki vasario 1 d. teiks Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius metus (nuo sausio 1 d. iki 

gruodžio 31 d.) ir ją viešins.            

              Už VPS įgyvendinimo vidinį vertinimą bus atsakinga VVG administracija, valdyba.  

              VVG administracijos darbuotojai betarpiškai informuoja vienas kitą apie VPS įgyvendinimo eigą, kylančias problemas, vietos projektų vykdytojų 

pageidavimus ir pasiūlymus, VVG valdybos įpareigojimus. Informacijos teikimas pateiktas 8 pav. VVG viešųjų ryšių specialistas ir administracijos 

vadovas informuoja visuomenę ir potencialius vietos projektų vykdytojus bei VVG narius. VVG pirmininkas informuoja VVG valdybą apie VPS 

įgyvendinimo eigą, įgyvendinimo pažangą, kylančias problemas, siūlo jų sprendimo būdus. VVG valdyba teikia informaciją VVG administracijai, VVG 

nariams ir narių visuotiniam susirinkimui. VVG narių visuotinis susirinkimas informuoja teikia nurodymus VVG valdybai ir VVG pirmininkui. 
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             VVG administracijos darbuotojai atsiskaito VVG pirmininkui. VVG pirmininkas atsiskaito VVG valdybai ir VVG narių visuotiniam susirinkimui 

už administracijos darbą, įgyvendinant VPS ir valdybos įpareigojimų vykdymą. VVG valdyba atsiskaito VVG narių visuotiniam susirinkimui už suteiktų 

įgaliojimų įvykdymą. Pavaldumas ir  atskaitomybė pateikiama 9 pav.  

         VPS įgyvendinimo stebėsena vykdoma „iš apačios į viršų“: 

          Administracija: 

- įgyvendina VPS ir stebi VPS įgyvendinimo eigą; 

- administruoja viešąsias lėšas; 

- informuoja VVG valdybą ir valdybos pirmininką apie VPS įgyvendinimo eigą, lėšų naudojimą; 

- vykdo vertinimo rezultatų sklaidą (duomenys pateikiami viešai VVG interneto puslapyje); 

- vykdo VPS rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir apibendrinimą; 

- renka kiekybinę informaciją iš vietos veiklos projektų įgyvendinimo ataskaitų ir mokėjimo prašymų, ją apibendrina ir vykdo projektų 

įgyvendinimo priežiūrą; 

- teikia kasmetinę ataskaitą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apie VPS įgyvendinimą; 

- kaupia stebėsenos duomenis. 

VVG valdyba: 

- stebi ir vertina administracijos darbą, visuotinio narių susirinkimo ir VVG valdybos sprendimų vykdymą numatytu laiku, informacijos sklaidą. 

      VVG nariai: 

- stebi administracijos ir valdybos darbą, VVG įvaizdžio formavimą, įstatų laikymąsi, demokratinių procedūrų laikymąsi, renkant VVG valdybą, 

VVG pirmininką, stebi strategijos įgyvendinimo eigą, VVG įsipareigojimų vykdymą.  

 

          Pagal aukščiau pateiktą VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemą VPS administravimo vadovas, VPS finansininkas, 

administratorius vykdys jiems priskirtas pagal darbo pobūdį funkcijas, kurios bus apibrėžtos jų pareigybinėse instrukcijose. VPS administravimo vadovas 

bus atsakingas už visą VVG administracijos darbą ir pasiektus darbo rezultatus įgyvendinant VPS. Jam pavaldūs: VPS finansininkas, VPS 

administratorius, VPS viešųjų ryšių specialistas. VPS finansininkas tvarkys buhalterinę apskaitą ir administruos viešąsias lėšas, teiks finansines ataskaitas 

apie VPS įgyvendinimą. VPS administratorius administruos vietos projektus, rengs kvietimų dokumentaciją, paramos sutartis, vertins viešųjų pirkimų 

dokumentus, mokėjimo prašymus ir kt., teiks tarpines ir metines ataskaitas VPS vadovui apie įgyvendinamus vietos projektus, apie VPS įgyvendinimo 

eigą ir rezultatus. VPS administravimo vadovas teiks tarpines ir metines VPS įgyvendinimo ataskaitas VVG valdybos pirmininkui ir nariams. Valdyba 

apsvarstys minėtas ataskaitas, teiks siūlymus dėl nustatytų VPS įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir patikrinimo sistemos trūkumų bei jų šalinimo tvarkos. 

Nustačius VPS įgyvendinimo trūkumų, juos šalins VPS administracija – VPS administravimo vadovas ir kiti darbuotojai, kurie yra atsakingi už VPS 

įgyvendinimą, pasiektus rezultatus.  

           VVG valdybos pirmininkas VVG valdybai teiks VPS įgyvendinimo rezultatus, teikdamas metines VPS įgyvendinimo ataskaitas. Valdyba tvirtins 

minėtas ataskaitas. Patvirtintos metinės VPS ataskaitos apie VPS įgyvendinimo rezultatus bus teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka pagal minėtų taisyklių reikalavimus. VPS viešųjų ryšių specialistas, kuris bus pavaldus VPS 

administravimo vadovui, viešins VPS įgyvendinimo ataskaitas. 
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         Už bendrą VPS įgyvenimo eigą ir pasiektus rezultatus atsakingas VPS administravimo vadovas. Už atskirus pažeidimus, kurie nustatyti dėl 

konkretaus administracijos darbuotojo kaltės, atsakomybę neš atsakingas darbuotojas. 



 

 

Kaimo vietovių VPS formos 1 priedo, 2 priedo,3 priedo pastabos:  

1. VVG, atlikdama VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkosauginės situacijos analizę surinko duomenis iš oficialaus Lietuvos statistikos 

departamento tinklalapio www.stat.gov.lt.,  Joniškio rajono savivaldybės, jų seniūnijų, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Valstybinės 

mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų. Duomenis gavo elektroniniu paštu jiems pateikdama užpildyti VVG parengtas lenteles. Šiuos visus duomenis 

VVG  pateikė VPS 1 priede, 2 priede ir 3 priede. Šiuos identiškus duomenis VVG saugo VVG buveinėje;  

2. Lentelėse naudojamas trumpinys „n. d.“ reiškia, kad duomenų nėra. Įstaigos pateikdamos duomenis 1,2 prieduose, 3 priedo lentelėse nurodė, kad 

tokių duomenų neturi. 

Kaimo vietovių VPS formos  

1 priedas 

 

VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus (2011 m.) 
 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal gyvenamąją vietovę Pagal užimtumą 
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Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Pateikiami 2011 m. duomenys: 

 

1. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal amžių ir pagal lytį (duomenų šaltinis: 

Lietuvos statistikos departamento duomenys. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės 

centru, 3 priedo 11 lentelė; duomenų metai: 2011 m.); 

2. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietovę (duomenų šaltinis: 

Joniškio r. sav.  duomenys. Duomenys pateikiami be savivaldybės centro, 3 priedo 36 lentelė; 

duomenų metai: 2011 m.); 

3. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal užimtumą : 

- dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius (duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamento duomenys. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru, 3 priedo 27 

lentelė; duomenų metai: 2011 m.); 

 

- savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą (duomenų šaltinis: VMĮ duomenys. 

(www.vmi.lt/cms/gyventojai). Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru, 3 

priedo 54 lentelė; duomenų metai: 2011 m.); 

- ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias VVG atstovaujamoje teritorijoje, lankantys 

asmenys (duomenų šaltinis: Joniškio r. sav.  duomenys. Duomenys pateikiami be savivaldybės 

centro, 3 priedo 65 lentelė; duomenų metai: 2011 m.); 

- bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba nedirbančius dėl negalios) (duomenų 

šaltinis: Lietuvos darbo biržos prie socialinės ministerijos duomenys (darbo išteklių skyriaus 
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duomenys). Duomenys pateikiami be savivaldybės centro, 3 priedo 30 lentelė; duomenų metai: 

2011 m.); 

- gaunantys senatvės pensiją (duomenų nėra); 

4. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal socialinę padėtį (skurdą patiriantys 

asmenys; socialinės rizikos šeimų skaičius; socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius) 

(duomenų šaltinis: Joniškio r. sav.  duomenys. Duomenys pateikiami be savivaldybės centro, 3 

priedo 35 lentelė; duomenų metai: 2011 m.). 

Paaiškinimai 

1. Pagal amžių, t. y. pagal nurodytas amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietovę pateikiami duomenys 

Joniškio rajono mastu, nes VVG teritorijoje pagal nurodytas amžiaus grupes duomenys nevedami. 

2. Duomenys apie savarankiškai dirbančius pagal verslo liudijimą pateikiami Joniškio rajono mastu. VVG 

kreipėsi į Mokesčių inspekciją, ji atsakė, kad VVG teritorijoje tokia apskaita nevedama ir duomenų nėra. 

3. Pagal socialinę padėtį ir gyvenamąją vietovę apie skurdą patiriančius asmenis duomenų nėra. Nei Lietuvos  

statistikos departamentas, nei Joniškio r. savivaldybė duomenų neturi. 

4. Duomenų apie VVG teritorijoje dirbančius (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) ir gaunančius senatvės 

pensiją nėra. Nei Lietuvos statistikos departamentas, nei Joniškio r. savivaldybė duomenų neturi. 

Pastaba: 1 priedo duomenys pateikti pagal VPS 3 priedo 11, 27 30, 35, 36, 54, 65 lentelių duomenis.  
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Kaimo vietovių VPS formos  

2 priedas 

 

VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus (2014 m.) 
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ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias 

VVG atstovaujamoje teritorijoje, lankantys asmenys 
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bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios) 
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skurdą patiriantys asmenys  x
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socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius x
 

x
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x
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x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

2
3
9
 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Pateikiami 2014 m. duomenys: 

1. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal amžių ir pagal lytį (duomenų šaltinis: 

Lietuvos statistikos departamento duomenys. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės 

centru, 3 priedo 11 lentelė; duomenų metai: 2014 m.); 

2. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietovę (duomenų šaltinis: 

Joniškio r. sav.  duomenys. Duomenys pateikiami be savivaldybės centro, 3 priedo 36 lentelė; 

duomenų metai: 2014 m.); 

3. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal užimtumą : 

- dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius (duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamento duomenys. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru, 3 priedo 27 

lentelė; duomenų metai: 2014 m.); 

- savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą (duomenų šaltinis: VMĮ duomenys. 

(www.vmi.lt/cms/gyventojai). Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru, 3 

priedo 54 lentelė; duomenų metai: 2014 m.); 

- ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias VVG atstovaujamoje teritorijoje, lankantys 

asmenys (duomenų šaltinis: Joniškio r. sav.  duomenys. Duomenys pateikiami be savivaldybės 

centro, 3 priedo 65 lentelė; duomenų metai: 2014 m.); 

- bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba nedirbančius dėl negalios) (duomenų 

šaltinis: Lietuvos darbo biržos prie socialinės ministerijos duomenys (darbo išteklių skyriaus 

duomenys). Duomenys pateikiami be savivaldybės centro, 3 priedo 30 lentelė; duomenų metai: 

2014 m.); 

- gaunantys senatvės pensiją (duomenų nėra); 

4. VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius pagal socialinę padėtį (skurdą patiriantys asmenys; 

socialinės rizikos šeimų skaičius; socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius) (duomenų 

šaltinis: Joniškio r. sav.  duomenys. Duomenys pateikiami be savivaldybės centro, 3 priedo 35 lentelė; 

duomenų metai: 2014 m.). 

 

Paaiškinimai 

1. Pagal amžių, t. y. pagal nurodytas amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietovę pateikiami duomenys 

Joniškio rajono mastu, nes VVG teritorijoje pagal nurodytas amžiaus grupes duomenys nevedami. 
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2. Duomenys apie savarankiškai dirbančius pagal verslo liudijimą pateikiami Joniškio rajono mastu. VVG 

kreipėsi į Mokesčių inspekciją, ji atsakė, kad VVG teritorijoje tokia apskaita nevedama ir duomenų nėra. 

3. Pagal socialinę padėtį ir gyvenamąją vietovę apie skurdą patiriančius asmenis duomenų nėra. Nei Lietuvos  

statistikos departamentas, nei Joniškio r. savivaldybė duomenų neturi. 

4. Duomenų VVG teritorijoje dirbančius (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) ir gaunančius senatvės 

pensiją nėra. Nei Lietuvos  statistikos departamentas, nei Joniškio r. savivaldybė duomenų neturi. 

Pastaba: 2 priedo duomenys pateikti pagal VPS 3 priedo 11, 27, 30, 35, 36, 54, 65 lentelių duomenis.  
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Kaimo vietovių VPS formos  

3 priedas 

1 lentelė. Vietos veiklos grupės narių sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Pilietinės visuomenės atstovai, 73,85 proc. 

1. Gaižaičių kaimo bendruomenė 

2. Juodeikių kaimo bendruomenė 

3. Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ 

4. Linkaičių moterų draugija 

5. Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ 

6. Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“ 

7. Skakų kaimo bendruomenė 

8. Stupurų kaimo bendruomenė 

9. Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ 

10. Žiurių kaimo bendruomenė 

11. Linkaičių kaimo bendruomenė 

12. Maldenių kaimo bendruomenė 

13. Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė 

14. Kirnaičių kaimo bendruomenė 

15. Bariūnų kaimo bendruomenė 

16. Pošupių kaimo bendruomenė 

17. Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė 

18. Jurdaičių kaimo bendruomenė 

19. Jauniūnų kaimo bendruomenė 

20. Skaistgirio miestelio bendruomenė 

21. Žagarės bendruomenė „Veidė“ 

22. Mekių kaimo bendruomenė 

23. Reibinių kaimo bendruomenė 
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24. Rudiškių kaimo bendruomenė 

25. Jankūnų kaimo bendruomenė 

26. Asociacija „Gataučių bendruomenė“ 

27. Lankaičių kaimo bendruomenė 

28. Daukšių kaimo bendruomenė 

29. Mindaugių kaimo bendruomenė 

30. Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“ 

31. Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“ 

32. Drąsutaičių kaimo bendruomenė 

33. Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ 

34. Sporto klubas „Žvelgaitis“ 

35. Žagarės bendruomenė „Žagarė“ 

36. Normantėlių kaimo bendruomenė 

37. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga 

38. Nijolė Valuckienė 

39. Romas Baltramaitis 

40. Laima Petkauskienė 

41. Reda Pečkuvienė 

42. Rimantė Misiūnienė 

43. Alfrida Kubeckienė 

44. Inga Karbauskienė 

45. Antanas Jarmalavičius 

46. Nijolė Gusienė 

47. Ilona Gylytė 

48. Eligijus Dargis 

Verslo atstovai, 15,38 proc. 

49. Elvyra Gailienė 

50. Aušra Jokubaitė 

51. Bronislovas Keršis 

52. Kęstutis Ladukas 

53. Tolina Maižiuvienė 

54. Henrikas Mikalkėnas 

55. Joniškio kredito unija 

56. UAB „Saulenė“ 

57. UAB „Grūdintė“ 



114 

 

 

58. UAB „Tiesus kelelis“ 

Vietos valdžios atstovai, 10,77 proc. 

59. Vilija Aleksienė 

60. Mindaugas Balčiūnas 

61. Sigita Ginkuvienė 

62. Sigitas Lelionis 

63. Erika Šivickaitė 

64. Joniškio rajono savivaldybė 

65. Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla 

Šaltinis: VVG duomenys. 

2 lentelė. Vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Gimimo metai Atstovavimo pagrindas 

Pilietinės visuomenės atstovai, 45,46 proc. 

1. Loreta Česnauskienė 1973-03-14 2015-07-28 Stupurų kaimo bendruomenės įgaliojimas 

2. Alma Jancienė 1968-05-06 2015-07-28 Linkaičių kaimo bendruomenės įgaliojimas 

3. Renata Šidlauskaitė 1980-06-10 2015-07-28 Maldenių kaimo bendruomenės įgaliojimas 

4. Diana Užkuraitienė 1972-01-16 2015-07-28 Jurdaičių kaimo bendruomenės įgaliojimas 

5. Kęstutis Eisinas 1985-05-05 2015-07-28 Asociacijos „Gataučių bendruomenė“ įgaliojimas 

Verslo atstovai 27,27 proc. 

6. Kęstutis Ladukas 1968-11-11 Ūkininko pažymėjimas Nr. 0005497 (1997-09-16) 

7. Gintaras Damalakas 1956-05-03 2015-07-28 UAB „Grūdintė“ įgaliojimas 

8. Dainius Strockis 1980-01-15 2015-07-28 UAB „Tiesus kelelis“ įgaliojimas 

Vietos valdžios atstovai 27,27 proc. 

9. Vaida Aleknavičienė 1976-08-10 2015-07-23 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-116 

10. Gediminas Čepulis  1963-08-08 2015-07-23 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-116 

11. Eugenijus Butkus 1960-05-07 2015-07-23 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-116 

Pastaba. VVG 2015 m. liepos 28 d. protokolas Nr. 20 

Šaltinis: VVG duomenys. 
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  1 pav. VVG valdymo struktūros schema 

Šaltinis: VVG duomenys. 

 

 

   

 

 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

ASOCIACIJOS PIRMININKAS ASOCIACIJOS VALDYBA 

ASOCIACIJOS REVIZINĖ 

KOMISIJA 

ASOCIACIJOS VALDYBOS 

PIRMININKAS 
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2 pav. Joniškio rajono geografinė padėtis 

Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtro plano duomenys, http://www.joniskis.lt/. 
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3 lentelė. Teritorija, tankis metų pradžioje 

Administracinė teritorija Teritorija metų pradžioje, km² Gyventojų tankis metų pradžioje 1 km² 

2011 2013 2014 2011 2013 2014 

Lietuvos Respublika 65 300 65 300 65 300 46,7 45,5 45,1 

Šiaulių apskritis 8 540 8 540 8 540 35,5 34,0 33,5 

Akmenės r. sav. 844 844 844 27,8 26,3 25,7 

Joniškio r. sav. 1 152 1 152 1 152 22,8 21,6 21,1 

Kelmės r. sav. 1 705 1 705 1 705 19,1 18,2 17,8 

Pakruojo r. sav. 1 316 1 316 1 316 18,1 17,1 16,7 

Radviliškio r. sav. 1 635 1 635 1 635 26,1 24,8 24,3 

Šiaulių m. sav. 81 81 81 1 354,9 1 314,4 1 303,8 

Šiaulių r. sav. 1 807 1 807 1 807 24,7 23,7 23,4 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

4 lentelė. Gyventojų skaičius, teritorija, tankis 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

Eil. 

Nr. 
Administracinė teritorija 

Gyventojų skaičius 
Teritorija 2014 m. pradžioje, 

km2 

Gyventojų skaičius 

1 km2 2014 m. pradžioje 
Metų pradžioje 

2011 2013 2014 

1. Lietuvos Respublika 3052588 2971905 2943472 65300 45,1 

2. Šiaulių apskritis 303110 290471 285763 8540 33,5 

3. Joniškio r. sav. 26322 24890 24306 1152 21,1 

4. VVG teritorijoje 16387 15420 14997 1143 13,12 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize
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3 pav. Seniūnijų geografinė vietovė 

Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtro plano duomenys, http://www.joniskis.lt/. 

 

5 lentelė. VVG teritorijos (be Joniškio miesto duomenų)  administracinis susiskirstymas sausio 1 d.  

Eil. 

Nr. 
Seniūnija 

2011-01-01 2013-01-01 2014-01-01 
Plotas, 

km2 

Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Tankumas/ 

km2 

Plotas, 

km2 

Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Tankumas/ 

km2 

Plotas, 

km2 

Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Tankumas/ 

km2 

1. Žagarės seniūnija 180,71 3794 21 180,71 3577 19,79 180,71 3329 18,42 

2. Skaistgirio seniūnija 136,1 2633 19,35 136,1 2439 17,92 136,1 2492 18,31 

3. Gaižaičių seniūnija 107,59 570 5,3 107,59 531 4,94 107,59 530 4,93 

4. Kepalių seniūnija 92,6 1925 20,79 92,6 1856 20,04 92,6 1927 20,81 

5. Rudiškių seniūnija 84,79 872 10,28 84,79 805 9,49 84,79 802 9,46 

6. Satkūnų seniūnija 131,26 1506 11,47 131,26 1394 10,62 131,26 1329 10,13 

7. Saugėlaukio seniūnija 72,44 1506 20,79 72,44 1445 19,95 72,44 1400 19,33 

8. Kriukų seniūnija 133,73 1574 11,77 133,73 1530 11,44 133,73 1490 11,14 

9. Gataučių seniūnija 105,81 1843 17,42 105,81 1736 16,41 105,81 1641 15,51 
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10. Joniškio seniūnija 106,76 2001 18,74 106,76 1903 17,83 106,76 1846 17,29 

 Viso: – 18224 – – 17216 – – 16786 – 

Pastaba. Lietuvos statistikos departamento ir seniūnijų duomenys skiriasi dėl skirtingai taikomų apskaičiavimo metodikų. 

Šaltinis: Joniškio r. sav. seniūnijų duomenys.(Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 

6 lentelė. VVG teritorijos (be Joniškio miesto duomenų) susiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves sausio 1 d.  

Eil. 

Nr. 
 

2011-01-01 2013-01-01 2014-01-01 

Skaičius, 

vnt. 

Gyventojų 

skaičius 

viso 

Vyrai Moterys 
Skaičius, 

vnt. 

Gyventojų 

skaičius 

viso 

Vyrai Moterys 
Skaičius, 

vnt. 

Gyventojų 

skaičius 

viso 

Vyrai Moterys 

1. Vienkiemiuose ir 

viensėdžiuose 

152 342 160 182 152 326 136 190 152 311 129 182 

2. Kaimuose iki 200 

gyventojų 

189 5707 2682 3025 193 6098 2629 3269 194 6209 2880 3329 

3. Kaimuose  ir 

miesteliuose nuo 

201–1 000 

gyventojų 

30 10150 4693 5 457 26 8749 4176 4573 25 8405 3958 4447 

4. Miesteliuose nuo 

1 001 iki 2 999 

gyventojų 

1 2025 939 1086 1 2043 847 1196 1 1861 830 1031 

5. Miestuose nuo 3 

000–6 000 

gyventojų 

– – – – – – – – – – – – 

 Viso: – 18224 8474 9750 – 17216 7988 9228 – 16786 7797 8989 

Pastaba. Lietuvos statistikos departamento ir seniūnijų duomenys skiriasi dėl skirtingai taikomų apskaičiavimo metodikų. 

Šaltinis: Joniškio r. sav. seniūnijų duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
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4 pav. Gyventojų skaičiaus sumažėjimas 2004–2014 m., proc. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19. 

 

 

 7 lentelė. Gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse metų pradžioje 

  

  

2011 * 2013 2014 

Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys 

Lietuvos Respublika 3052588 1407223 1645365 2971905 1368891 1603014 2943472 1355995 1587477 

Miesto gyventojai 2037126 915987 1121139 1989268 892201 1097067 1974580 884956 1089624 

Kaimo gyventojai 1015462 491236 524226 982637 476690 505947 968892 471039 497853 

Šiaulių apskritis 303110 139467 163643 290471 133568 156903 285763 131479 154284 
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procentais per 2004 - 2014 m 

laikotarpį

http://www.stat.gov.lt/


121 

 

 

Miesto gyventojai 187133 83376 103757 180619 80254 100365 178435 79298 99137 

Kaimo gyventojai 115977 56091 59886 109852 53314 56538 107328 52181 55147 

Joniškio r. sav. 26322 12241 14081 24890 11592 13298 24306 11326 12980 

Miesto gyventojai 11662 5159 6503 11075 4887 6188 10845 4783 6062 

Kaimo gyventojai 14660 7082 7578 13815 6705 7110 13461 6543 6918 

* Gyventojų skaičius 2011 m. pradžioje perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.  

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles. 

 

8 lentelė. Gyventojai pagal tautybę 

Eil. 

Nr. 
Tautybė 

2001 m. 2011 m. 

Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Struktūra, 

proc. 

Gyventojų 

skaičius, vnt. 

Struktūra, 

proc. 

1. Joniškio r. sav. 31922 100,00 26173 100,00 

2. Lietuviai 31092 97,4 25433 97,17 

3. Rusai 367 1,15 332 1,27 

4. Latviai 125 0,39 71 0,27 

5. Baltarusai 61 0,19 50 0,19 

6. Ukrainiečiai 60 0,19 46 0,18 

7. Čigonai 53 0,17 40 0,15 

8. Lenkai 47 0,15 36 0,14 

9. Kiti 117 0,37 165 0,63 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Lietuvos Respublikos 2001 m. ir 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 

rezultatai. 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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9 lentelė. VVG teritorijos gyventojai metų pradžioje 

  

  

2011 * 2013 2014 

Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys 

Kaimo gyventojai 14660 7082 7578 13815 6705 7110 13461 6543 6918 

Žagarė 1727 758 969 1605 707 898 1536 674 862 

VVG teritorijos gyventojai 16387 7840 8547 15420 7412 8008 14997 7217 7780 

* Gyventojų skaičius 2011 m. pradžioje perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.  

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles. 

Pastaba. VVG teritorijos gyventojų duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

 

 

10 lentelė. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes metų pradžioje 

 

Eil. 

Nr. 
 

2011* 2013 2014 
Iš viso 0-14 15-64 65 ir virš Iš viso 0-14 15-64 65 ir virš Iš viso 0-14 15-64 65 ir virš 

1. Lietuvos Respublika 3052588 454418 2052863 545307 2971905 436576 1993131 542198 2943472 430088 1970645 542739 

 Miesto gyventojai 2037126 296075 1391378 349673 1989268 289730 1347415 352123 1974580 287637 1331963 354980 

 Kaimo gyventojai 1015462 158343 661485 195634 982637 146846 645716 190075 968892 142451 638682 187759 

2. Šiaulių apskritis 303110 45157 201432 56521 290471 41822 192725 55924 285763 40650 189529 55584 

 Miesto gyventojai 187133 26926 125401 34806 180619 25638 120170 34811 178435 25250 118431 34754 

 Kaimo gyventojai 115977 18231 76031 21715 109852 16184 72555 21113 107328 15400 71098 20830 

3. Joniškio r. sav. 26322 3971 17319 5032 24890 3572 16376 4942 24306 3412 16020 4874 

 Miesto gyventojai 11662 1680 7630 2352 11075 1555 7191 2329 10845 1469 7038 2338 

 Kaimo gyventojai 14660 2291 9689 2680 13815 2017 9185 2613 13461 1943 8982 2536 

 VVG teritorijos gyventojai 

1. Kaimo gyventojai 14660 2291 9689 2680 13815 2017 9185 2613 13461 1943 8982 2536 

2. Žagarė 1727 233 1034 460 1605 208 973 424 1536 200 921 415 

http://www.stat.gov.lt/
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3. VVG teritorijos 

gyventojai 

16387 2524 10723 3140 15420 2225 10158 3037 14997 2143 9903 2951 

* Gyventojų skaičius 2011 m. pradžioje perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles. 

 

 

11 lentelė. Gyventojai pagal amžiaus grupes metų pradžioje 

 

Eil. 

Nr. 
 

2011 2013 2014 

Lietuvos Respublika Joniškio r. sav. Lietuvos Respublika Joniškio r. sav. Lietuvos Respublika Joniškio r. sav. 
Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys 

1. Iš viso: 3052588 1407223 1645365 26322 12241 14081 2971905 1368891 1603014 24890 11592 13298 2943472 1355995 1587477 24306 11326 12980 

2. 0–6 202165 103389 98776 1504 769 735 205065 105066 99999 1386 718 668 206879 106012 100867 1379 723 656 

3. 7-13 m. 

(įskaitytinai) 

216113 111286 104827 2121 1082 1039 198150 101726 96424 1855 966 889 190758 97716 93042 1725 891 834 

4. 14–29 m. 

(įskaitytinai) 

664716 339066 325650 5493 2837 2656 630603 323292 307311 5117 2685 2432 617152 316971 300181 4997 2643 2354 

5. 30–39 m. 

(įskaitytinai) 

393283 193296 199987 2998 1460 1538 365181 180663 184518 2506 1240 1266 359760 178832 180928 2311 1148 1163 

6. 40–64 m. 

(įskaitytinai) 

1031004 475608 555396 9020 4293 4727 1030708 475674 555034 9084 4340 4744 1026184 474047 552137 9020 4293 4727 

7. 65 ir vyresni 545307 184578 360729 4874 1628 3246 542198 182470 359728 4942 1643 3299 542739 182417 360322 4874 1628 3246 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. Šią informaciją VVG gavo el. paštu iš Lietuvos statistikos departamento. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
 

 12 lentelė. Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, skaičius VVG teritorijoje sausio 1 d. 

Eil. 

Nr. 
Amžiaus grupė 

2011 m. 2013 m. 2014 m. 

Vyrų Moterų Viso Vyrų Moterų Viso Vyrų Moterų Viso 

1. Iki 7 metų 545 492 1037 483 425 908 457 433 890 

2. nuo 7 metų ir 16 metų 908 899 1807 834 821 1655 794 744 1538 

3. Nuo 16 metų iki 18 metų 277 289 566 240 223 463 217 216 433 

http://www.stat.gov.lt/
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4. Nuo 18 metų iki 25 metų 1120 1071 2191 1047 976 2023 956 895 1851 

5. Nuo 25 metų iki 45 metų 2546 2229 4775 2388 2068 4456 2291 1955 4246 

6. Nuo 45 metų iki 65 metų 2314 2319 4633 2382 2229 4611 2385 2341 4726 

7. Nuo 65 metų iki 85 metų 1012 1876 2888 972 1809 2781 1059 1716 2775 

8. Nuo 85 metų 64 263 327 68 251 319 67 260 327 

 Viso: 8786 9438 18224 8414 8802 17216 8226 8560 16786 

Pastaba. Seniūnijos gyventojus apskaito pagal kitas amžiaus grupes nei Lietuvos statistikos departamentas. Dėl skirtingų 

skaičiavimo metodikų skiriasi gyventojų skaičiaus seniūnijų duomenys ir Lietuvos statistikos departamento duomenys.  

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

13 lentelė. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas metų pradžioje 

Administracinė 

teritorija 

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas metų pradžioje, asmenys 

2011 2013 2014 

0–14 65 ir vyresni 0–14 65 ir vyresni 0–14 65 ir vyresni 

Lietuvos Respublika 22 27 22 27 22 28 

Šiaulių apskritis 22 28 22 29 21 29 

Akmenės r. sav. 23 31 22 32 21 33 

Joniškio r. sav. 23 29 22 30 21 30 
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Kelmės r. sav. 23 34 22 34 21 34 

Pakruojo r. sav. 24 29 23 30 22 30 

Radviliškio r. sav. 24 30 23 30 23 30 

Šiaulių m. sav. 21 25 21 26 21 27 

Šiaulių r. sav. 23 27 22 28 21 29 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

 14 lentelė. Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje           

Administracinė teritorija 

Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, 

asmenys 

2011 2013 2014 

Lietuvos Respublika 120 124 126 

Šiaulių apskritis 125 134 137 

Akmenės r. sav. 137 149 155 

Joniškio r. sav. 127 138 143 

http://www.stat.gov.lt/
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Kelmės r. sav. 146 157 163 

Pakruojo r. sav. 122 133 137 

Radviliškio r. sav. 124 132 134 

126 Šiaulių m. sav. 121 126 

Šiaulių r. sav. 117 129 135 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

15 lentelė. Bendrasis gimstamumo ir mirtingumo rodikliai 

Administracinė teritorija 
Bendrasis gimstamumo 

rodiklis 1 000 gyventojų 

Bendrasis mirtingumo 

rodiklis 1 000 gyventojų 

2011 2013 2011 2013 

Lietuvos Respublika 10,0 10,1 13,6 14,0 

Šiaulių apskritis 9,3 9,6 14,4 15,2 

Akmenės r. sav. 10,1 8,6 16,4 16,5 

Joniškio r. sav. 8,9 9,6 16,5 17,0 

Kelmės r. sav. 8,2 9,2 15,4 17,9 

Pakruojo r. sav. 9,2 9,4 16,8 17,0 

Radviliškio r. sav. 9,2 10,0 16,1 17,5 

Šiaulių m. sav. 10,1 10,0 12,2 12,8 

Šiaulių r. sav. 8,3 9,0 13,7 14,6 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize
http://www.stat.gov.lt/
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16 lentelė. Natūrali gyventojų kaita 

Administracinė teritorija 
Natūrali gyventojų kaita, asmenys Bendrasis natūralios gyventojų kaitos 

rodiklis 1000 gyventojų 

2011 2013 2011 2013 

Lietuvos Respublika -10 769 -11 626 -3,6 -3,9 

Šiaulių apskritis -1 512 -1 622 -5,1 -5,6 

Akmenės r. sav. -146 -172 -6,3 -7,8 

Joniškio r. sav. -197 -182 -7,6 -7,4 

Kelmės r. sav. -232 -266 -7,2 -8,7 

Pakruojo r. sav. -179 -169 -7,6 -7,6 

Radviliškio r. sav. -290 -301 -6,9 -7,5 

Šiaulių m. sav. -231 -295 -2,1 -2,8 

Šiaulių r. sav. -237 -237 -5,4 -5,6 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

17 lentelė. Vidaus migracija 2013 m. 

Eil. 

Nr. 
 Atvyko Išvyko 

Neto vidaus 

migracija 

Bendrasis atvykimo 

rodiklis 

(1 tūkst. gyventojų) 

Bendrasis išvykimo 

rodiklis 

(1 tūkst. gyventojų) 

Bendrasis neto vidaus 

migracijos rodiklis 

(1 tūkst. gyventojų) 

1. Lietuvos Respublika 57243 57243 - 19,4 19,4 - 

 Miestas 35837 33710 2127 18,1 17,0 1,1 

 Kaimas 21406 23533 -2127 21,9 24,1 -2,2 

2. Šiaulių apskritis 5863 6955 -1092 20,3 24,1 -3,8 

3. Joniškio r. sav. 583 770 -187 23,7 31,3 -7,6 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Demografijos metraštis 2013 m. 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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18 lentelė. Kaimo gyventojų vidaus migracija 2013 m. 

Eil. 

Nr. 
Administracinė teritorija Atvyko Išvyko Neto migracija 

1. Lietuvos Respublika 21 406 23 533 -2 127 

2. Šiaulių apskritis 2 178 3 127 -949 

3. Joniškio r. sav. 274 415 -141 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Demografijos metraštis 2013 m. 

 

19 lentelė. Neto tarptautinė migracija metų pradžioje 

Administracinė 

teritorija 

Neto tarptautinė migracija, asmenys Emigrantai, asmenys Imigrantai, asmenys 

2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014 

Lietuvos Respublika -38 178 -16 807 -12 327 53 863 38 818 36 621 15 685 22 011 24 294 

Šiaulių apskritis -4 973 -1 994 -1 568 7 079 4 793 4 497 2 106 2 799 2 929 

Akmenės r. sav. -367 -196 -78 544 406 370 177 210 292 

Joniškio r. sav. -441 -215 -153 573 422 382 132 207 229 

Kelmės r. sav. -405 -212 -143 557 409 341 152 197 198 

Pakruojo r. sav. -322 -166 -90 424 301 254 102 135 164 

Radviliškio r. sav. -603 -287 -206 863 647 555 260 360 349 

Šiaulių m. sav. -2 033 -701 -645 3 022 1 968 1 964 989 1 267 1 319 

Šiaulių r. sav. -802 -217 -253 1 096 640 631 294 423 378 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://www.stat.gov.lt/
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20 lentelė. Tarptautinė migracija pagal kaimo gyvenamąsias vietoves apskrityse ir savivaldybėse 2013 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 
Emigravo Imigravo 

Neto 

migracija 

Bendrasis emigracijos 

rodiklis 

(1 tūkst. gyventojų) 

Bendrasis imigracijos 

rodiklis 

(1 tūkst. gyventojų) 

Bendrasis neto tarptautinės 

migracijos rodiklis 

(1 tūkst. gyventojų) 

1. Lietuvos Respublika 10354 5154 -5200 10,6 5,3 -5,3 

2. Šiaulių apskritis 1558 792 -766 14,3 7,3 -7,0 

3. Joniškio r. sav. 209 109 -100 15,3 8,0 -7,3 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Demografijos metraštis 2013 m. 

 

21 lentelė. Neto migracija metų pradžioje 

Administracinė teritorija 
Neto migracija, asmenys Išvykusieji, asmenys 

2011 2013 2014 2011 2013 2014 

Lietuvos Respublika -38 178 -16 807 -12 327 106 062 96 061 98 036 

Šiaulių apskritis -5 774 -3 086 -2 732 13 727 11 748 11 744 

Akmenės r. sav. -518 -361 -204 1 359 1 195 1 115 

Joniškio r. sav. -541 -402 -345 1 276 1 192 1 097 

Kelmės r. sav. -612 -466 -480 1 370 1 259 1 294 

Pakruojo r. sav. -498 -401 -256 1 058 862 819 

Radviliškio r. sav. -827 -577 -381 1 764 1 645 1 517 

Šiaulių m. sav. -1 828 -565 -840 4 631 3 740 4 068 

Šiaulių r. sav. -950 -314 -226 2 269 1 855 1 834 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://www.stat.gov.lt/
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22 lentelė. Gyventojai pagal išsilavinimą 

 

Administracinė 

teritorija 
Iš viso Aukštasis 

Aukštesnysis ir 

specialusis vidurinis 
Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Nebaigė pradinės 

mokyklos, nelankė 

mokyklos, neraštingi 

Nenurodė 

Lietuvos Respublika: 

Gyventojų skaičius 2758069 585841 466686 843225 404418 411892 45790 217 

Struktūra, proc. 100,00 21,24 16,92 30,57 14,66 14,93 1,66 0,02 

Šiaulių apskritis 

Gyventojų skaičius 274566 43073 45456 86066 48437 46363 5148 23 

Struktūra, proc. 100,00 15,69 16,56 31,35 17,64 16,89 1,86 0,01 

Joniškio r. sav. 

Gyventojų skaičius 23870 2727 4030 7282 4711 4589 531 – 

Struktūra, proc. 100,00 11,42 16,88 30,51 19,74 19,22 2,22 0,01 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

23 lentelė. Kaimo gyventojai pagal išsilavinimą 

 

Administracinė teritorija Iš viso Aukštasis 
Aukštesnysis ir 

specialusis vidurinis 
Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Nebaigė pradinės 

mokyklos, nelankė 

mokyklos, neraštingi 

Nenurodė 

Lietuvos Respublika: 

Gyventojų skaičius 917212 107810 140790 287752 174577 184150 22117 16 

Struktūra, proc. 100,00 11,75 15,35 31,37 19,03 20,08 2,41 0,01 

Šiaulių apskritis 

Gyventojų skaičius 104808 9734 15756 32562 22209 21806 2740 1 

Struktūra, proc. 100,00 9,29 15,03 31,07 21,19 20,81 2,60 0,01 

Joniškio r. sav. 

Gyventojų skaičius 13228 1010 1989 4049 2977 2841 362 – 

Struktūra, proc. 100,00 7,64 15,04 30,61 22,51 21,48 2,74 – 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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24 lentelė. Vyrai pagal išsilavinimą 

 

Administracinė teritorija Iš viso Aukštasis 
Aukštesnysis ir 

specialusis vidurinis 
Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Nebaigė pradinės 

mokyklos, nelankė 

mokyklos, neraštingi 

Nenurodė 

Lietuvos Respublika: 

Gyventojų skaičius 1256458 229880 188307 428374 217704 173264 18810 119 

Struktūra, proc. 100,00 18,30 14,99 34,09 17,33 13,79 1,49 0,01 

Šiaulių apskritis 

Gyventojų skaičius 124873 16104 18325 43414 25790 19170 2054 16 

Struktūra, proc. 100,00 12,90 14,67 34,77 20,65 15,35 1,65 0,01 

Joniškio r. sav. 

Gyventojų skaičius 10981 981 1523 3871 2498 1877 231 – 

Struktūra, proc. 100,00 8,93 13,87 35,25 22,75 17,09 2,11 – 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

25 lentelė. Moterys pagal išsilavinimą 

Administracinė teritorija Iš viso Aukštasis 
Aukštesnysis ir 

specialusis vidurinis 
Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Nebaigė pradinės 

mokyklos, nelankė 

mokyklos, neraštingi 

Nenurodė 

Lietuvos Respublika: 

Gyventojų skaičius 1501611 355961 278379 414851 186714 238628 26980 98 

Struktūra, proc. 100,00 23,71 18,54 27,63 12,43 15,89 1,79 0,01 

Šiaulių apskritis 

Gyventojų skaičius 149693 26969 27131 42652 22647 27193 3094 7 

Struktūra, proc. 100,00 18,02 18,12 28,49 15,13 18,17 2,06 0,01 

Joniškio r. sav. 

Gyventojų skaičius 12889 1746 2507 3411 2213 2712 300 – 

Struktūra, proc. 100,00 13,55 19,45 26,46 17,19 21,03 2,32 – 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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26 lentelė. Gyventojų išsilavinimo lygis*  

 

Administracinė teritorija Aukštasis 
Aukštesnysis ir 

specialusis vidurinis 
Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Lietuvos Respublika: 

Gyventojų skaičius 212 169 306 147 149 

Struktūra, proc.      

Šiaulių apskritis 

Gyventojų skaičius 157 166 313 176 169 

Struktūra, proc.      

Joniškio r. sav. 

Gyventojų skaičius 114 169 305 197 192 

Struktūra, proc.      

*1 tūkst. 10 metų ir vyresnių gyventojų teko turinčių išsilavinimą. 

 Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

27 lentelė. Užimtieji gyventojai pagal savivaldybes 

Administracinė teritorija 
Užimtieji, tūkst. 

2011 2012 2013 2014 

Lietuvos Respublika 
1 253,6 1 275,7 1 292,8 1 319,0 

Šiaulių apskritis 
115,7 114,8 118,2 121,7 

Akmenės r. sav. 
7,6 7,0 7,5 8,1 

Joniškio r. sav. 
9,0 9,4 8,4 9,7 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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Kelmės r. sav. 
13,8 12,8 12,9 14,5 

Pakruojo r. sav. 
5,9 6,3 7,5 6,7 

Radviliškio r. sav. 
14,7 13,3 12,2 13,6 

Šiaulių m. sav. 
50,2 50,4 53,0 51,3 

Šiaulių r. sav. 
14,5 15,6 16,7 17,8 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

28 lentelė. Užimti gyventojai, bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai* savivaldybėse 

Administracinė 

teritorija 

Užimti gyventojai Bedarbiai Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai 

Gyventojų skaičius Gyventojų skaičius Gyventojų skaičius 

Lietuvos Respublika 454 113 433 

Šiaulių apskritis 416 119 465 

Akmenės r. sav. 355 143 501 

Joniškio r. sav. 368 133 499 

Kelmės r. sav. 319 158 523 

Pakruojo r. sav. 373 126 501 

Radviliškio r. sav. 380 124 495 

http://www.stat.gov.lt/
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Šiaulių m. sav. 496 97 407 

Šiaulių r. sav. 406 116 477 

*1 tūkst. 15 metų ir vyresnių gyventojų teko užimtų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

 

29 lentelė. Registruoti bedarbiai metų pradžioje 

 

Administracinė teritorija Registruoti bedarbiai, tūkst. 

2011 2013 2014 

Lietuvos Respublika 312,1 247,2 216,9 

Šiaulių apskritis 30,5 23,9 21,3 

Akmenės r. sav. 3,0 2,4 2,2 

Joniškio r. sav. 2,8 2,4 2,1 

Kelmės r. sav. 4,1 3,4 3,3 

Pakruojo r. sav. 2,0 1,6 1,5 

Radviliškio r. sav. 3,9 3,3 3,1 

Šiaulių m. sav. 10,4 7,4 6,1 

Šiaulių r. sav. 4,3 3,4 3,0 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

30 lentelė. Bedarbiai Joniškio r. sav. (išskyrus gaunančius senatvės pensiją, nedirbančius dėl negalios) metų pradžioje 

Eil. 

Nr. 
 

2011 2014 

Pagal amžių Pagal lytį Pagal amžių Pagal lytį 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://www.stat.gov.lt/


135 

 

 

14-29 m. 

(įskaity-

tinai) 

30-39 m. 

(įskaity-

tinai) 

40-64 m. 

(įskaity-

tinai) 

Viso: vyrai 
Mote-

rys 
Viso 

16-29 m. 

(įskaity-

tinai) 

30-39 m. 

(įskaity-

tinai) 

40-iki 

pensinio 

amžiaus 

(įskaity-

tinai) 

Viso: vyrai Moterys Viso 

1. Joniškio r. sav. 602 602 1799 3003 1658 1345 3003 233 388 1667 2288 1184 1104 2288 

2. Miesto teritorijoje n.d n.d n.d 1256 696 560 1256 n.d n.d n.d 944 490 454 944 

3. Kaimo teritorijoje n.d. n.d. n.d. 1747 962 785 1747 n.d. n.d. n.d. 1344 694 650 1344 

4. Žagarės seniūnija n.d. n.d. n.d. 229 118 111 229 n.d. n.d. n.d. 181 88 93 181 

5. Skaistgirio seniūnija n.d. n.d. n.d. 213 106 107 213 n.d. n.d. n.d. 201 108 93 201 

6. Gaižaičių seniūnija n.d. n.d. n.d. 77 47 30 77 n.d. n.d. n.d. 57 34 23 57 

7. Kepalių seniūnija n.d. n.d. n.d. 192 105 87 192 n.d. n.d. n.d. 133 72 61 133 

8. Rudiškių seniūnija n.d. n.d. n.d. 61 39 22 61 n.d. n.d. n.d. 57 36 21 57 

9. Satkūnų seniūnija n.d. n.d. n.d. 202 112 90 202 n.d. n.d. n.d. 159 83 76 159 

10. Saugėlaukio seniūnija n.d. n.d. n.d. 122 73 49 122 n.d. n.d. n.d. 104 55 49 104 

11. Kriukų seniūnija n.d. n.d. n.d. 160 84 76 160 n.d. n.d. n.d. 113 55 58 113 

12. Gataučių seniūnija n.d. n.d. n.d. 159 86 73 159 n.d. n.d. n.d. 163 86 77 163 

13. Joniškio seniūnija n.d. n.d. n.d. 1588 888 700 1588 n.d. n.d. n.d. 1120 567 553 1120 

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos prie socialinės ministerijos duomenys (darbo išteklių skyriaus duomenys). (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
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31 lentelė. Bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus metų pradžioje 

 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 

2011 2013 2014 

Bendras Vyrų Moterų Jaunimo Bendras Vyrų Moterų Jaunimo Bendras Vyrų Moterų Jaunimo 

1. Lietuvos Respublika 15,9 17,7 14,0 10,6 11,4 12,0 10,7 6,7 11,1 11,5 10,7 6,2 

2. Šiaulių apskritis 15,5 16,6 14,4 9,2 11,9 11,7 12,1 6,6 11,9 11,5 12,3 6,7 

3. Joniškio r. sav. 18,1 19,8 16,4 9,1 14,3 14,6 13,9 7,1 15,3 15,5 15,0 6,9 

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys (darbo išteklių skyriaus duomenys). (Pateikti el. paštu, saugomi VVG 

būstinėje). 

 

 

32 lentelė. Darbo apmokėjimas  

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis, Lt 

Vidutinis mėnesinis neto darbo 

užmokestis, Lt 

2011 m. 2013  m. 2014 m. 2011 m. 2013  m. 2014 m. 

1. Akmenės r. sav. 1877,00 2093,00 2115,88 1471,00 1629,00 1659,42 

2. Joniškio r. sav. 1637,00 1780,00 1855,19 1296,00 1400,00 1471,58 

3. Kelmės r. sav. 1585,00 1693,00 1755,40 1258,00 1337,00 1399,42 

4. Pakruojo r. sav. 1738,00 1870,00 1939,09 1370,00 1466,00 1532,01 

5. Radviliškio r. sav. 1501,00 1623,00 1702,23 1197,00 1286,00 1361,44 

6. Šiaulių m. sav. 1774,00 1929,00 2012,64 1396,00 1509,00 1584,84 

7. Šiaulių r. sav. 1485,00 1635,00 1624,20 1185,00 1295,00 1377,32 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
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33 lentelė. Gyventojai pagal pagrindinį pragyvenimo šaltinį savivaldybėse 
 

Administracinė 

teritorija 
Iš viso 

Darbo 

užmokestis 

Pajamos 

iš savo 

ar 

šeimos 

verslo 

Pajamos 

iš žemės 

ūkio 

veiklos 

Pajamos iš 

nuosavybės 

ar 

investicijų 

Pensija Pašalpa stipendija 
Valstybės 

išlaikymas 

Šeimos ir 

(ar) kitų 

asmenų 

išlaikymas 

Kitas 

pragyvenimo 

šaltinis 

Nenurodė 

Lietuvos 

Respublika 
3043429 1093058 44107 37880 3725 715572 214885 16776 29667 837501 49803 455 

Šiaulių 

apskritis 301686 99430 4202 4822 286 76235 23409 1814 2707 83092 5640 49 

Akmenės r. sav. 23307 6804 197 323 13 6599 2477 92 358 6088 350 6 

Joniškio r. sav. 26173 7516 321 652 24 6558 2602 254 477 7217 550 2 

Kelmės r. sav. 32412 7444 378 1663 32 8944 3186 252 233 9453 824 3 

Pakruojo r. sav. 23745 6981 236 491 27 6502 1910 173 388 6527 503 7 

Radviliškio r. 

sav. 42389 12779 445 948 45 11633 3370 262 171 12016 715 5 

Šiaulių m. sav. 109328 43705 1995 116 110 25034 6397 522 765 28957 1709 18 

Šiaulių r. sav. 44332 14201 630 629 35 10965 3467 259 315 12834 989 8 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt,  http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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34 lentelė. Gyventojai pagal pagrindinį pragyvenimo šaltinį savivaldybėse* 

Administracinė 

teritorija 

Darbo 

užmokestis 

Pajamos iš savo 

ar šeimos verslo, 

pajamos iš 

nuosavybės ar 

investicijų 

Pajamos iš 

žemės ūkio 

veiklos 

Pensija Pašalpa Stipendija 
Valstybės 

išlaikymas 

Šeimos ir 

(ar) kitų 

asmenų 

išlaikymas 

Kitas 

pragyvenimo 

šaltinis, 

nenurodė 

Lietuvos Respublikoje 359 16 12 235 71 5 10 275 17 

Šiaulių apskritis 329 15 16 253 78 6 9 275 19 

Akmenės r. sav. 292 9 14 283 106 4 16 261 15 

Joniškio r. sav. 287 13 25 251 99 10 18 276 21 

Kelmės r. sav. 230 13 51 276 98 8 7 292 25 

Pakruojo r. sav. 294 11 21 274 80 7 16 275 22 

Radviliškio r. sav. 301 12 22 274 80 6 4 284 17 

Šiaulių m. sav. 400 19 1 229 58 5 7 265 16 

Šiaulių r. sav. 320 15 14 247 78 6 7 290 23 

* 1 tūkst. gyventojų. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 
 
 
 
 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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35 lentelė. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius sausio 1 d.  

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 

Joniškio rajono savivaldybėje 

Socialinės rizikos šeimos 177 161 156 129 108 

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 425 401 387 327 288 

Iš jų:      

iki 7 metų 137 114 117 119 103 

nuo 7–13 m. 215 194 177 162 149 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

Socialinės rizikos šeimos 151 139 129 129 89 

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 377 357 338 269 239 

Iš jų:      

iki 7 metų 116 98 96 91 82 

nuo 7–13 m. 195 172 158 137 129 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

36 lentelė. VVG teritorijos susiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves sausio 1 d.  

Eil. 

Nr. 

 2011-01-01 2013-01-01 2014-01-01 

Skurdą 

patiriančių 

asmenų 

skaičius 

Socialinės 

rizikos 

šeimų 

skaičius 

Socialinės rizikos 

šeimose augančių 

vaikų skaičius 

Skurdą 

patiriančių 

asmenų 

skaičius 

Socialinės 

rizikos 

šeimų 

skaičius 

Socialinės rizikos 

šeimose augančių 

vaikų skaičius 

Skurdą 

patiriančių 

asmenų 

skaičius 

Socialinės 

rizikos 

šeimų 

skaičius 

Socialinės rizikos 

šeimose augančių 

vaikų skaičius 

Iki 7 m. 7-13 m. Iki 7 m. 7-13 m. Iki 7 m. 7-13 m. 

1. Vienkiemiuose ir 

viensėdžiuose 
n.d. 7 7 7 

n.d. 
4 5 6 

n.d. 
2 2 4 

2. Kaimuose iki 200 

gyventojų 
n.d. 98 78 126 

n.d. 
91 68 100 

n.d. 
56 51 90 

3. Kaimuose  ir 

miesteliuose nuo 

201–1 000 gyventojų 

n.d. 25 8 35 
n.d. 

27 15 27 
n.d. 

25 25 33 
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4. Miesteliuose nuo 1 

001 iki 2 999 

gyventojų 

n.d. 9 5 4 
n.d. 

7 3 4 
n.d. 

6 4 2 

5. Miestuose nuo 3 

000–6 000 gyventojų 
n.d.    

n.d. 
   

n.d. 
   

 Viso: 139 139 98 172 129 129 91 137 89 89 82 129 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

37 lentelė. Neįgalūs asmenys sausio 1 d. 

 

Eil. 

Nr. 
Gyventojų grupė 

Gyventojų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Joniškio rajono savivaldybėje 

1. Suaugę neįgalūs asmenys  400 828 859 1062 

2. Pensinio amžiaus neįgalūs asmenys  2083 1716 1484 1281 

3. Vaikai su negalia 169 168 166 174 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

1. Suaugę neįgalūs asmenys 254 401 403 509 

2. Pensinio amžiaus neįgalūs asmenys 788 666 386 419 

3. Vaikai su negalia 82 88 88 105 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 

38 lentelė. Vieniši, socialinės rūpybos ar globos reikalaujantys asmenis sausio 1 d.   
 

Eil. 

Nr. 

 Gyventojų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Joniškio rajono savivaldybėje 

1. Vaikai, kuriems nustatyta laikina/nuolatinė globa (rūpyba)  146 126 132 134 

2. Suaugę asmenys, kuriems nustatyta rūpyba 15 23 29 38 

3. Suaugę asmenys, kuriems nustatyta globa 30 34 42 49 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

1. Vaikai, kuriems nustatyta laikina/nuolatinė globa (rūpyba)  60 56 48 58 

2. Suaugę asmenys, kuriems nustatyta rūpyba 11 15 21 28 
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3. Suaugę asmenys, kuriems nustatyta globa 20 22 27 33 

Šaltinis: Joniškio r. sav.  duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 

 

39 lentelė. Pašalpų gavėjų skaičius sausio 1 d.   

 

 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 
 
40 lentelė. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės makroekonominiai rodikliai 2011–2013 metais 

Rodikliai 2011 2012 2013* 

Bendrasis vidaus produktas to meto kainomis, mln. Lt 106893 113735 119575 

Bendroji prodėtinė vertė to meto kainomis, mln. Lt 96066 102678 107656 

Bendroji pridėtinė vertė, sukurta žemės ūkyje, 

miškininkystėje ir žuvininkystėje, mln. Lt 
3658 4074 4139 

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės dalis nuo 

bendrosios pridėtinės vertės, proc. 
3,8 4,0 3,8 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Rodiklio pavadinimas 
2011 m. 2013 m. 2014 m. 

Gavėjų sk. Išlaidos, tūkst. Lt Gavėjų sk. Išlaidos, tūkst. Lt Gavėjų sk. Išlaidos, tūkst. Lt 

Joniškio rajono savivaldybėje 

Socialinė pašalpa 5306 8633 4781 7101 3553 4773 

kompensacijas už būsto šildymą, kaštą, šaltą 

vandenį ir nuotekas gavo 
2639 1570 2356 1626 1951 1161 

kieto kuro kompensaciją 3083 725 2590 688 1991 547 

Viso: 11028 10928 9727 9415 7495 6481 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

Socialinė pašalapa 4351 6345 4121 2934 2894 3126 

kompensacijas už būsto šildymą, kaštą, šaltą 

vandenį ir nuotekas gavo 
1037 539 920 658 898 431 

kieto kuro kompensaciją 2851 598 2014 601 1234 489 

Viso: 8239 7482 7055 4193 5026 4046 
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41 lentelė. Materialinės investicijos to meto kainomis 

Administracinė teritorija 
Materialinės investicijos to meto kainomis, tūkst. Eur 

2011 2012 2013 

Lietuvos Respublika 5 068 977 5 305 553 5 151 526 

Šiaulių apskritis 416 156 354 422 366 366 

Akmenės r. sav. 39 988 46 933 38 027 

Joniškio r. sav. 31 331 25 412 21 863 

Kelmės r. sav. 26 407 24 130 14 494 

Pakruojo r. sav. 27 352 23 773 26 391 

Radviliškio r. sav. 43 730 41 896 53 373 

Šiaulių m. sav. 196 401 142 115 151 657 

Šiaulių r. sav. 50 947 50 163 60 560 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

 

42 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyventojui metų pabaigoje 

Administracinė teritorija 
Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyventojui metų pabaigoje, Eur 

2011 2012 2013 2014 

Lietuvos Respublika 3 672 4 072 4 321 4 134* 

Šiaulių apskritis 569 597 636 – 

http://www.stat.gov.lt/


143 

 

 

Akmenės r. sav. 1 826 1 775 2 106 – 

Joniškio r. sav. 24 19 23 – 

Kelmės r. sav. 78 103 14 – 

Pakruojo r. sav. 1 280 1 630 1 616 – 

Radviliškio r. sav. 120 124 144 – 

Šiaulių m. sav. 698 710 748 – 

Šiaulių r. sav. 315 304 350 – 

* Išankstiniai duomenys. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize. 

43 lentelė. Įgyvendinti projektai  

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

2011 m.  

1. „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“ VP3-1.3-ŪM-05-R-61-009 

2. „Viešosios paskirties pastato – buvusios Bariūnų mokyklos rekonstrukcija“ 3KA-KS-11-1-0006059-PR001 

3. „Joniškio rajono Kepalių seniūnijos Kirnaičių gyvenvietės kultūros namų rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ VP3-1.3-ŪM-05-

R-61-014 

4. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškyje“ VP3-3.1-AM-01-V-01-017 

5. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone (Joniškyje, Bariūnuose, Skaistgiryje)“ VP3-3.1-AM-01-

V-02-073 

6. Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcija 

7. Vaikų darželio „Vyturėlis“ pastato rekonstrukcija 

8. Joniškio švietimo centro pastato rekonstrukcija 

9. „Administracinių gebėjimų didinimas Joniškio rajono savivaldybėje“ 

10. „Strateginio planavimo sistemos tobulinimas Joniškio rajono savivaldybėje“ 

11. Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47) 

12. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize
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13. Joniškio vaikų lopšelio–darželio „Saulutė“ modernizavimas 

14. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ modernizavimas 

15. Joniškio Raudonosios sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas viešosioms reikmėms 

16. Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcija 

17. Joniškio rajono savivaldybės Gataučių kaimo Mokyklos gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija 

18. Administracinio ir ūkinio pastatų pritaikymas Žagarės specialiosios mokyklos poreikiams 

 Viso projektų vertė, Lt: 13 346 974,00  

2014 m. 

1. Daugiabučio namo, esančio adresu M. Slančiausko g. 5 Joniškyje, rekonstravimas 

2. Daugiabučio namo, esančio adresu Statybininkų g. 2, Joniškyje, rekonstravimas 

3. Daugiabučio namo, esančio adresu Draugystės g. 1, Joniškyje, rekonstravimas 

4. Daugiabučio namo, esančio adresu M. Slančiausko g. 3, Joniškyje, rekonstravimas 

5. Daugiabučio namo, esančio adresu Upytės g. 10, Joniškyje, rekonstravimas 

6. Daugiabučio namo, esančio adresu Miesto a. 5, Joniškyje, rekonstravimas 

7. Daugiabučio namo, esančio adresu Parko g. 6, Joniškyje, rekonstravimas 

8. Daugiabučio namo, esančio adresu M. Slančiausko g. 1, Joniškyje, rekonstravimas 

9. Daugiabučio namo, esančio adresu M. Slančiausko g. 3a, Joniškyje, rekonstravimas 

10. Daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 17, Joniškyje, modernizavimas 

11. Daugiabučio namo, esančio Draugystės g. 7, Joniškyje, rekonstravimas 

12. Daugiabučio namo, esančio adresu Upytės g. 15, Joniškyje, rekonstravimas 

13. Daugiabučio namo, esančio adresu Upytės g. 6, Joniškyje, rekonstravimas 

14. Žagarės socialinių paslaugų centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra 

15. „Strateginio planavimo dokumentų rengimas Joniškio rajono savivaldybėje“ 

16. Daugiabučio namo, esančio adresu Statybininkų g. 4, Joniškyje, rekonstravimas 

17. Daugiabučio namo, esančio adresu Miesto a. 3, Joniškyje, rekonstravimas 

18. Daugiabučio namo, esančio adresu Draugystės g. 5, Joniškyje, rekonstravimas 

19. Daugiabučio namo, esančio adresu Draugystės g. 3, Joniškyje, rekonstravimas 

20. „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas prie Joniškio miesto I tvenkinio“ 

21. Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Joniškio rajone Plikiškių kaime 

22. Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Joniškio rajono kaimo vietovėse   

23. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse 

24. „Žagarės miesto bendrojo plano rengimas“ 

25. Joniškio ir Žagarės miestų teritorijų ribų patikslinimo specialiojo plano rengimas 

26. Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas 

27. Joniškio miesto teritorijos tarp Žiemgalių ir Viestarto gatvių detaliojo plano rengimas 
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28. „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“ 3KA-KS-13-1-003414-PR001 

29. „Viešosios infrastuktūros įrengimas prie Joniškio miesto I tvenkinio“ VP3-1.3-ŪM-05-R-61-014 

30. „Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Joniškio rajone Plikiškių kaime“ VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-006 

31. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje“ VP3-3.1-AM-01-V-02-021 

 Viso projektų vertė, Lt: 18 181 087,00  

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

44 lentelė. Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis 

 Užimtieji, tūkst. 

Iš viso pagal 

ekonomines 

veiklos rūšis 

A Žemės ūkis, 

miškininkystė ir 

žuvininkystė 

B_TO_E 

Pramonė 
F Statyba 

G_TO_U 

Paslaugos 

Vyrai ir moterys 
Lietuvos 

Respublika 

2011 
1 253,6 106,4 222,7 85,1 839,4 

2012 
1 275,7 112,2 230,5 89,5 843,5 

2013 
1 292,8 108,9 230,7 99,3 853,9 

2014 
1319,0 120,9 226,8 99,3 872,0 

2014 struktūra, proc. 100 9,2 17,2 7,5 66,1 

 
Šiaulių 

apskritis 

2011 
115,7 18,4 20,5 5,7 71,2 

2012 
114,8 17,7 22,8 6,8 67,5 

2013 
118,2 14,9 24,4 8,7 70,2 

2014 
121,7 16,9 22,6 9,0 73,2 

2014 struktūra, proc. 
100 13,9 18,6 7,4 60,1 
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Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles. 

 

45 lentelė. Užimti gyventojai* pagal ekonominės veiklos rūšis savivaldybėse 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 
Iš viso 

Žemės ūkis, 

miškininkystė ir 

žuvininkystė 

Pramonė Statyba 

Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba, 

variklių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas 

Transportas 

ir 

saugojimas 

Apgyvendinimo 

ir maitinimo 

paslaugų veikla 

Informacija 

ir ryšiai 

1. Šiaulių apskritis 106867 10684 19757 6571 18373 8700 2209 1184 

2. Akmenės r. sav. 7057 705 1845 553 781 438 140 58 

3. Joniškio r. sav. 8178 1775 1039 373 1323 445 146 64 

4. Kelmės r. sav. 8832 1691 1180 461 1426 535 127 55 

5. Pakruojo r. sav. 7478 1841 1072 433 919 404 113 55 

6. Radviliškio r. sav. 13590 2047 2146 531 1959 2057 257 87 

7. Šiaulių m. sav. 46486 684 9773 3116 9225 3615 1163 753 

8. Šiaulių r. sav. 15246 1941 2702 1104 2740 1206 263 112 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

Tęsinys 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 

Finansinė ir 

draudimo 

veikla 

Nekilnojamojo 

turto 

operacijos 

Profesinė, 

mokslinė ir 

techninė 

veikla 

Administra-

cinė ir 

aptarnavi-

mo veikla 

Viešasis 

valdymas ir 

gynyba, 

privalomasis 

socialinis 

draudimas 

Švieti-

mas 

Žmonių 

sveikatos 

priežiūra ir 

socialinis 

darbas 

Meninė, 

pramoginė ir 

poilsio 

organizavimo 

veikla 

Kita 

veikla

** 

Nenuro-

dė 

1. Šiaulių apskritis 1321 890 2243 2660 6043 13448 7887 1588 2052 1257 

2. Akmenės r. sav. 56 47 103 138 446 872 622 97 82 74 

3. Joniškio r. sav. 62 67 110 197 533 1011 649 122 95 167 

4. Kelmės r. sav. 62 31 133 162 574 1265 727 157 129 117 

http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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5. Pakruojo r. sav. 53 20 91 149 459 988 586 129 94 72 

6. Radviliškio r. sav. 126 35 188 390 775 1714 778 143 238 119 

7. Šiaulių m. sav. 791 576 1330 1287 2618 5755 3363 738 1184 515 

8. Šiaulių r. sav. 171 114 288 337 638 1843 1162 202 230 193 

* 15 metų ir vyresni. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

46 lentelė. Užimti gyventojai* pagal profesijų grupes  savivaldybėse 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 
Iš viso Vadovai Specialistai 

Technikai ir 

jaunesnieji 

specialistai 

Tarnautojai 

Paslaugų 

sektoriaus 

darbuotojai ir 

pardavėjai 

Kvalifikuoti žemės, 

miškų ir 

žuvininkystės ūkio 

darbuotojai 

Kvalifikuoti 

darbininkai ir 

amatininkai 

1. Šiaulių apskritis 106867 10321 20951 9252 3862 13794 4713 15355 

2. Akmenės r. sav. 7057 519 1182 647 242 835 327 1045 

3. Joniškio r. sav. 8178 679 1453 677 311 1016 671 913 

4. Kelmės r. sav. 8832 657 1589 616 256 1137 1048 1017 

5. Pakruojo r. sav. 7478 580 1231 542 259 884 602 883 

6. Radviliškio r. sav. 13590 979 2346 1018 491 1620 862 2073 

7. Šiaulių m. sav. 46486 5362 10491 4579 1784 6357 430 7187 

8. Šiaulių r. sav. 15246 1545 2659 1173 519 1945 773 2237 

* 15 metų ir vyresni. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

Tęsinys 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 

Įrenginių ir 

mašinų 

Nrkvalifikuoti 

darbininkai 

Ginkluotųjų pajėgų 

profesijų atstovai 
Nenurodė 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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operatoriai ir 

surinkėjai 

1. Šiaulių apskritis 13464 10542 453 4160 

2. Akmenės r. sav. 1247 749 5 259 

3. Joniškio r. sav. 1166 919 10 363 

4. Kelmės r. sav. 1146 986 21 359 

5. Pakruojo r. sav. 1197 1054 13 233 

6. Radviliškio r. sav. 2171 1519 66 445 

7. Šiaulių m. sav. 4471 3579 298 1948 

8. Šiaulių r. sav. 2066 1736 40 553 

* 15 metų ir vyresni. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,   Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

47 lentelė. Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal savivaldybes ir ekonominės veiklos rūšį metų pradžioje 

Eil. 

Nr. 
Ekonominės veiklos rūšis 

2014 

Įregistruotų Veikiančių 

Joniškio r. sav. 

1. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 63 28 

2. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3 3 

3. Apdirbamoji gamyba 53 29 

4. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2 1 

5. Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 4 3 

6. Statyba 41 22 

7. Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklių transporto priemonių ir motociklų remontas 213 120 

8. Transportas ir saugojimas 42 21 

9. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas 30 15 

10. Informacija ir ryšiai 8 6 

11. Finansinė ir draudimo veikla 6 4 

12. Nekilnojamojo turto operacijos 16 8 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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13. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 34 9 

14. Administracinė ir aptarnavimo veikla 7 5 

15. Viešasis valdymas ir gynyba, privalomas socialinis draudimas 5 5 

16. Švietimas 30 27 

17. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 22 15 

18. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 41 35 

19. Kita aptarnavimo veikla 210 96 

20. Nenurodyta veiklos rūšis 88 - 

 Iš viso: 918 452 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas, Ūkio subjektai. Pagrindiniai duomenys 2013. 

 

  48 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje  

Eil. 

Nr. 
Administracinė teritorija 2011 2012 2013 2014 

1. Lietuvos Respublika 86987 83624 86929 90790 

2. Šiaulių apskritis 7004 6750 6849 6869 

3. Akmenės r. sav. 346 346 350 347 

4. Joniškio r. sav. 449 437 441 452 

5. Kelmės r.sav. 538 490 489 494 

6. Pakruojo r. sav. 402 386 383 378 

7. Radviliškio r. sav. 590 572 588 595 

8. Šiaulių m. sav. 3840 3710 3753 3751 

9. Šiaulių r. sav. 839 809 845 879 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Ūkio subjektai. Pagrindiniai duomenys 2013. 
 

 

 

http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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49 lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal apskritis, savivaldybes ir ūkio subjekto teisinę formą 2014 m. sausio 1 d.   

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 

Įmonės teisinė forma 

Iš 

viso 

MVĮ 

Iš viso 

įmonių 

MVĮ 

dalis 

nuo 

visų 

įmonių, 

proc. V
a

ls
ty

b
ė
s 

įm
o

n
ė 

S
a

v
iv

a
ld

y
b

ė
s 

įm
o

n
ė 

T
ik

ro
ji

 ū
k

in
ė 

b
e
n

d
r
ij

a
 

K
o

m
a

n
d

it
in

ė
 

ū
k

in
ė
 b

e
n

d
r
ij

a
 

U
ž
d

a
ro

ji
 

a
k

c
in

ė
 

b
e
n

d
r
o
v

ė 

A
k

c
in

ė
 

b
e
n

d
r
o
v

ė 

Ž
e
m

ė
s 

ū
k

io
 

b
e
n

d
r
o
v

ė 

L
ie

tu
v

o
s 

r
a

d
ij

o
 i

r
  

te
le

v
iz

ij
o

s 

k
o

m
is

ij
a
 

U
ž
si

e
n

io
 

įm
o

n
ė
s 

fi
li

a
la

s(
n

e 

ju
r
id

in
is

 

a
sm

u
o

) 

K
o

o
p

e
ra

ti
n

ė 

b
e
n

d
r
o
v

ė 

In
d

iv
id

u
a

li
o

ji
 

įm
o

n
ė 

E
u

ro
p

o
s 

e
k

o
n

o
m

in
ių

 

in
te

r
e
sų

 

g
r
u

p
ė
se

 c
 

E
u

ro
p

o
s 

b
e
n

d
r
o
v

ė 

M
a

žo
ji

 

b
e
n

d
r
ij

a
 

1. Lietuvos Respublika 75 31 92 26 55016 236 397 1 158 373 10900 1 1 636 67943 68279 99,5 

2. Šiaulių apskritis 6 3 15 2 3088 33 81 - 2 50 1350 - - 45 4675 4695 99,6 

3. Akmenės r. sav. - 1 - - 106 3 7 - 1 1 69 - - 3 191 192 99,5 

4. Joniškio r. sav. 1 - - 1 129 1 16 - - 5 121 - - 1 275 275 100,0 

5. Kelmės r. sav. 1 1 1 - 136 3 4 - - 7 167 - - 3 323 323 100,0 

6. Pakruojo r. sav. 1 - - - 102 5 16 - - 8 98 - - 2 232 233 99,6 

7. Radviliškio r. sav. 1 - 1 - 221 3 22 - - 13 141 - - 5 407 407 100,0 

8. Šiaulių m. sav.  1 13 1 1986 16 - - 1 6 567 - - 25 2616 2634 99,3 

9. Šiaulių r. sav. - - - - 408 2 16 - - 10 187 - - 6 631 631 100,0 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Ūkio subjektai. Pagrindiniai duomenys 2013. 

 

50 lentelė. Veikiančių įmonių skaičius VVG teritorijoje 2015 m. (be Joniškio miesto duomenų) 

Eil. 

Nr. 
Seniūnija 

Veikiančių įmonių skaičius 

Įmonių skaičius, vnt. Darbuotojų skaičius 

1. Žagarės seniūnija 17 95 

2. Skaistgirio seniūnija 15 280 

http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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3. Gaižaičių seniūnija 3 6 

4. Kepalių seniūnija 10 120 

5. Rudiškių seniūnija 6 178 

6. Satkūnų seniūnija 5 288 

7. Saugėlaukio seniūnija 9 303 

8. Kriukų seniūnija 7 130 

9. Gataučių seniūnija 7 110 

10. Joniškio seniūnija 15 92 

11. VVG teritorija 94 1602 

Šaltinis: Joniškio rajono seniūnijų duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

51 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal apskritis, savivaldybes ir darbuotojų skaičiaus grupes 2014 m. sausio 1 d. 

Administracinė 

teritorija 

Iš viso 

pagal 

darbuotojų 

skaičių 

0–4 

darbuotojai 

5–9 

darbuotojai 

10–19 

darbuotojų 

20–49 

darbuotojai 

50–99 

darbuotojai 

100–149 

darbuotojai 

150–249 

darbuotojai 

250–499 

darbuotojai 

500–999 

darbuotojai 

1 000 ir 

daugiau 

darbuotojų 

Lietuvos 

Respublika 
90 790 55 996 15 788 8 426 6 127 2 716 768 472 312 125 60 

Šiaulių 

apskritis 
6 896 4 118 1 145 638 599 255 68 42 26 4 1 
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Akmenės r. 

sav. 
347 210 56 31 27 12 8 2  1 – 

Joniškio r. 

sav. 
452 289 57 32 38 26 5 3 2 – – 

Kelmės r. 

sav. 
494 291 82 49 47 19 3 2 1 – – 

Pakruojo r. 

sav. 
378 218 53 36 43 15 7 5 1 – – 

Radviliškio r. 

sav. 
595 329 95 65 62 35 4 4 1 – – 

Šiaulių m. 

sav. 
3 751 2 250 657 336 304 122 34 23 21 3 1 

Šiaulių r. 

sav. 
879 531 145 89 78 26 7 3 – – – 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Ūkio subjektai. Pagrindiniai duomenys 2013. 

 

52 lentelė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal apskritis, savivaldybes ir darbuotojų skaičiaus grupes 2014 m. sausio 1 d. 

Eil. 

Nr. 

Administracinė 

teritorija 

Darbuotojų skaičiaus grupės 
Iš viso MVĮ 

Iš viso 

įmonių 

MVĮ dalis nuo visų 

įmonių, proc. 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-149 150-249 

1. Lietuvos Respublika 38659 14666 7618 4643 1557 486 314 67943 68279 99,5 

2. Šiaulių apskritis 2414 1046 574 423 146 46 26 4675 4695 99,6 

http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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3. Akmenės r. sav. 95 50 23 12 6 4 1 191 192 99,5 

4. Joniškio r. sav. 151 53 26 23 18 1 3 275 275 100,0 

5. Kelmės r. sav. 176 72 37 30 6 1 1 323 323 100,0 

6. Pakruojo r. sav. 119 46 26 25 9 5 2 232 233 99,6 

7. Radviliškio r. sav. 200 84 59 40 21 1 2 407 407 100,0 

8. Šiaulių m. sav. 1332 603 321 243 71 29 17 2616 2634 99,3 

9. Šiaulių r. sav. 341 138 82 50 15 5 – 631 631 100,0 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Ūkio subjektai. Pagrindiniai duomenys 2013. 

 

53 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų, mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1 000 gyventojų, skaičius 2014 m. sausio 1 d. 

Administracinė 

teritorija 

Gyventojų 

skaičius 

Veikiančių ūkio 

subjektų skaičius 

Veikiančių mažų 

ir vidutinių 

įmonių skaičius 

Tenka 1 000 gyventojų 

Veikiančių 

ūkio subjektų 

skaičius 

Veikiančių mažų 

ir vidutinių 

įmonių skaičius 

Lietuvos Respublika 2 943 472 90790 67943 30,8 23,1 

Šiaulių apskritis 285 763 6896 4675 24,1 16,4 

Akmenės r. sav. 21 677 347 191 16 8,8 

Joniškio r. sav. 24 306 452 275 18,6 11,3 

Kelmės r. sav. 30 305 494 323 16,3 10,7 

Pakruojo r. sav. 21 979 378 232 17,2 10,5 

Radviliškio r. sav. 39 689 595 407 15 10,2 

Šiaulių m. sav. 105 610 3751 2616 35,52 24,8 

Šiaulių r. sav. 42 197 879 631 20,8 14,9 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas,  Ūkio subjektai. Pagrindiniai duomenys 2013. 

 

 

 

 

 

http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
http://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas
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54 lentelė. Duomenys apie Joniškio r. sav. gyventojų, įsigijus verslo liudijimą, skaičių 

 

Savivaldybės 

pavadinimas 

2011 m. 2013 m. 2014 m. 

gyventojų 

skaičius 

mokėtina 

suma, Lt 

gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius 

lengvatų 

suma, Lt 

gyventojų 

skaičius 

mokėtina 

suma, Lt 

gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius 

lengvatų 

suma, Lt 

gyventojų 

skaičius 

mokėtina 

suma, Lt 

gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius 

lengvatų 

suma, Lt 

Šiaulių m. sav. 3 793 609 661 2 858 252 256 3 263 944 140 2 511 428 019 3 338 1 053 093 2 540 493 333 

Akmenės r. sav. 425 54 079 250 14 410 391 63 927 275 22 446 384 61 985 279 22 583 

Joniškio r. sav. 659 67 702 481 75 749 574 95 652 312 42 090 596 99 681 298 46 210 

Kelmės r. sav. 685 105 025 426 31 303 692 101 192 447 29 801 783 100 599 513 37 524 

Pakruojo r. sav. 351 75 800 229 23 749 320 71 180 90 9 964 326 73 022 82 8 981 

Radviliškio r. sav. 753 158 077 580 68 980 694 139 866 523 49 731 633 136 631 469 53 812 

Šiaulių r. sav. 840 145 035 664 208 813 1 102 188 123 902 313 677 1 090 202 016 887 373 729 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: VMĮ duomenys, www.vmi.lt/cms/gyventojai. 
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5 pav. Pasėlių struktūra rajone 2014 m.  

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

55 lentelė. Subjektų, užsiimančių žemės ūkio arba alternatyvia veikla, skaičius 2011–2014 m. sausio 1 d.    

Metai 

Joniškio r. sav. 

Žemės ūkio veikla Alternatyvi veikla 

Pagrindinė Papildoma 

Pagrindinė Papildoma 

Augalininkystė Gyvulininkystė Žuvininkystė 

Mišrus 

žemės 

ūkis 

Miškininkystė 

Žemės 

išteklių 

kasyba 

arba 

gavyba 

Augalininkystė Gyvulininkystė Žuvininkystė 
Mišrus 

žemės ūkis 
Miškininkystė 

Žemės 

išteklių 

kasyba 

arba 

gavyba 

2014 1780 428 0 499 6 0 200 709 0 0 3 0 3 4 

11562.43

46467.05

9003.9

2978.74

2960.92
4980.23

Pasėlių struktūra rajone 2014 m

Žieminiai javai ha

Vasariniai javai ha

Žieminiai rapsai ha

Vasariniai rapsai ha

Ankštiniai javai ha

Ganyklos - pievos ha
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2013 1791 434 0 509 5 0 196 716 0 0 3 0 2 3 

2012 1870 457 0 524 5 0 197 754 0 0 4 0 2 1 

2011 1879 448 0 514 4 0 178 759 0 0 4 0 2 1 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be  savivaldybės centro. 

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

56  lentelė. Žemės ūkio subjektų skaičius 2011–2014 m. sausio 1 d.  

Eil. 

Nr. 
Metai 

Lietuvos Respublikoje Šiaulių apskr. Joniškio r. sav. 

Žemės 

ūkio 

valdų 

skaičius 

Fizinių 

valdų 

valdytojų 

skaičius 

Juridinių 

valdų 

valdytojų 

skaičius 

Ūkininkų 

ūkių 

skaičius 

Žemės 

ūkio 

valdų 

skaičius 

Fizinių 

valdų 

valdytojų 

skaičius 

Juridinių 

valdų 

valdytojų 

skaičius 

Ūkininkų 

ūkių 

skaičius 

Žemės 

ūkio 

valdų 

skaičius 

Fizinių 

valdų 

valdytojų 

skaičius 

Juridinių 

valdų 

valdytojų 

skaičius 

Ūkininkų 

ūkių 

skaičius 

1. 2014 196862 195212 1650 117456 20022 19778 244 11211 2273 2238 35 1502 

2. 2013 195340 193846 1494 114625 20012 19787 225 10977 2297 2264 33 1494 

3. 2012 205864 204531 1333 111741 21027 20822 205 10684 2498 2466 32 1467 

4. 2011 272609 271450 1159 109184 28325 28135 190 10342 3553 3522 31 1444 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be  savivaldybės centro. 

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

 

57 lentelė. Valdų pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas sausio 1 d.    

Eil. 

Nr. 
Metai 

Lietuvos Respublikoje Šiaulių apskr. Joniškio r. sav. 

iki 5* 
nuo 5 

iki 20 

nuo 20 

iki 50 

nuo 50 

iki 100 

nuo 

100 
iki 5* 

nuo 5 

iki 20 

nuo 20 

iki 50 

nuo 50 

iki 100 

nuo 

100 
iki 5* 

nuo 5 

iki 20 

nuo 20 

iki 50 

nuo 50 

iki 100 

nuo 

100 

1. 2014 126217 52494 10742 4115 3305 12088 4926 1494 758 758 1410 416 188 131 129 

2. 2013 124373 52882 10850 4047 3197 11971 5026 1516 764 736 1433 415 191 128 130 

3. 2012 133125 54667 10987 3985 3111 12811 5192 1550 759 717 1612 428 201 128 130 

4. 2011 186081 63450 11555 4109 7515 18121 5753 1642 765 2065 2354 456 225 132 393 

* - valdų plotų dydis matuojamas hektarais (ha). 
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Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

 

6 pav. Vidutinis deklaruoto ūkio dydis, ha 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
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58 lentelė. Dirbančiųjų skaičius 2011–2014 m. sausio 1 d.  

Eil. 

Nr. 
Metai 

Lietuvos Respublikoje Šiaulių apskr. Joniškio r. sav. 

Žemės ūkio 

valdų narių skaičius 

Ūkininkų ūkių 

narių skaičius 

Žemės ūkio 

valdų narių skaičius 

Ūkininkų ūkių 

narių skaičius 

Žemės ūkio 

valdų narių skaičius 

Ūkininkų ūkių 

narių skaičius 

1. 2014 273480 127924 31941 12094 3204 1610 

2. 2013 276113 125111 32614 11850 3263 1605 

3. 2012 294554 122354 34966 11560 3612 1580 

4. 2011 414681 120122 53443 11213 6303 1551 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

59 lentelė. Ūkininkų pasiskirstymas pagal amžių savivaldybėse 2012–2014 m. sausio 1 d. 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

2012 2013 2014 

Iki 40 m. 
Nuo 40 m. iki 

55 m. 
Virš 55 m. Iki 40 m. 

Nuo 40 m. iki 

55 m. 
Virš 55 m. Iki 40 m. 

Nuo 40 m. iki 

55 m. 
Virš 55 m. 

1. Šiaulių m. sav. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

2. Akmenės r. sav. 148 257 363 144 274 392 140 296 424 

3. Joniškio r. sav. 290 483 627 276 494 673 259 493 716 

4. Kelmės r. sav. 479 918 1383 464 957 1485 435 998 1593 

5. Pakruojo r. sav. 280 471 734 268 477 774 264 484 800 

6. Radviliškio r. sav. 301 587 697 303 601 761 279 629 825 

7. Šiaulių r. sav. 422 650 1112 421 678 1197 404 494 1278 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
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60 lentelė. Valdų pasiskirstymas pagal ūkininkų amžiaus grupes ir valdomus plotus 2011–2014 m. sausio 1 d. 

Metai 

Joniškio r. sav. 

iki 40 m. 41-60 m. Daugiau kaip 60 m. 

iki 10* 11-50 51-100 virš 100 iki 10 11-50 51-100 virš 100 iki 10 11-50 51-100 virš 100 

2014 181 87 49 33 788 190 73 69 650 91 14 14 

2013 206 95 45 33 805 187 72 69 634 89 13 16 

2012 244 100 43 35 903 189 75 70 687 95 14 12 

2011 316 110 52 79 1081 196 72 277 1190 117 13 26 

* - valdų plotų dydis matuojamas hektarais (ha). 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

61 lentelė. Valdų valdytojų išsilavinimas sausio 1 d. 

Eil. 

Nr. 
Metai 

Lietuvos Respublikoje Šiaulių apskr. Joniškio r. sav. 
Aukšta-

sis 

universi-

tetinis 

Aukštasis 

neuniversi-

tetinis 

Aukštes-

nysis 

Profe-

sinis 

Minima-

lus 

profesinis 

Aukštasis 

universi-

tetinis 

Aukštasis 

neuniver-

sitetinis 

Aukštes-

nysis 

Profe-

sinis 

Minima-

lus 

profesinis 

Aukštasis 

universi-

tetinis 

Aukštasis 

neuniver-

sitetinis 

Aukštes-

nysis 

Profe-

sinis 

Minima-

lus profe-

sinis 

1. 2014 4360 1418 11138 7523 10805 538 153 1286 730 1087 73 40 157 126 159 

2. 2013 4335 1428 11303 7614 10721 534 159 1304 740 1072 71 42 160 127 163 

3. 2012 4440 1480 11829 7938 10897 545 164 1371 769 1080 72 46 171 136 166 

4. 2011 5083 1724 13813 9063 12134 641 195 1672 924 1126 86 59 222 162 192 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis:VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
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62  lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius, apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Apgyvendinimo įstaigų skaičius Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 

2011 m. 2014 m. 2011 m. 2014 m. 

1. Akmenės r. sav. 2 3 2160 1604 

2. Joniškio r. sav. 2 2 1969 2671 

3. Kelmės r. sav. 5 10 3027 4246 

4. Pakruojo r. sav. 2 2 871 2906 

5. Radviliškio r. sav. 4 6 6558 7249 

6. Šiaulių m. sav. 18 18 34714 58737 

7. Šiaulių r. sav. 11 10 6631 7909 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas. 

 

63 lentelė. VVG teritorijos NVO skaičius ir jų įgyvendinti projektai 

Eil. 

Nr. 
Seniūnija 

NVO skaičius NVO įgyvendintų vietos projektų skaičių NVO įgyvendintų vietos projektų vertės, Lt 
2000 m. 2007 m. 2011 m. 2014 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.  2013 m. 2014 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

1. Gaižaičių   3 5 5 3  4  1  407880  226839  36847  

2. Gataučių 2 4 7 7 2 3 7 4   45765 18362 344270 225433   

3. Joniškio  5 6 8 1 1 8 4 2 1 35556 10000 311080 50735 50330 20000 

4. Kepalių  4 7 7 1 3 4 3 1 3 38900 43800 58100 55150 277778 69200 

5. Kriukų  7 7 7 1  8    32020  523500    

6. Rudiškių  3 5 5 3  3    27000  249950    

7. Satkūnų  3 3 4 1  4    54297  100010    

8. Saugėlaukio  3 3 3 1  6   1 38900  335622   25000 

9. Skaistgirio 1 7 10 11 1  4 3 3 1 99993  256720 20880 85690 400 

10. Žagarės 2 7 9 12   3 1 2 3   564360 10000 119780 75818 

 Viso: 5 46 62 69 14 7 51 15 9 9 780311 72162 2970451 362198 570425 190418 

Šaltinis: NVO duomenys. (Duomenys gauti apklausiant NVO  ir VVG apibendrinti, saugomi VVG būstinėje). 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas
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64 lentelė. Švietimo įstaigos 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir lankančių skaičius Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų skaičius 

Vietų skaičius, tenkantis 

100 vaikų, lankančių 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas 

Bendrojo  ugdymo 

mokyklų  skaičius 

Bendrojo  ugdymo 

mokyklų  mokinių 

skaičius 

2011 m. 2013 m. 2014 m. 2011 m. 2013 m. 2014 m. 2011 m. 2013 m. 2014 m. 2011 m. 2013 m. 2014 m. 

1. Akmenės r. sav. 4 4 3 121 113 107 9 9 9 3537 3126 2986 

2. Joniškio r. sav. 5 6 6 104 106 102 13 12 12 3565 3029 2855 

3. Kelmės r. sav. 3 4 4 101 109 114 25 19 18 4465 3800 3547 

4. Pakruojo r. sav. 9 9 9 104 117 112 15 12 13 3292 2848 2615 

5. Radviliškio r. sav. 4 4 4 109 106 109 21 19 18 5821 5211 4956 

6. Šiaulių m. sav. 30 32 33 95 99 99 41 37 36 15454 14088 13660 

7. Šiaulių r. sav. 10 9 9 119 121 112 26 25 25 4957 4281 4008 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas. 

 

65 lentelė. Švietimo įstaigos ir vaikų skaičius rugsėjo 1 d. 

Seniūnija Švietimo įstaigos 
Vaikų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Joniškio 

Joniškio „Aušros“ gimnazija 505 557 536 515 

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla 847 826 744 711 

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija 612 449 417 401 

Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla 153 130 110 100 

Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ Priešmok. - 29 

Ikimok.  - 111 

Iš viso: 140 

Priešmok. - 28 

Ikimok.  - 112 

Iš viso: 140 

Priešmok. - 33 

Ikimok.  - 121 

Iš viso: 154 

Priešmok. - 32 

Ikimok.  - 119 

Iš viso: 151 

Joniškio vaikų lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“ 
Priešmok. - 28 

Ikimok.  - 97 

Iš viso: 125 

Priešmok. - 33 

Ikimok.  - 107 

Iš viso: 140 

Priešmok. - 31 

Ikimok.  - 113 

Iš viso: 144 

Priešmok. - 26 

Ikimok.  - 130 

Iš viso: 156 

Joniškio vaikų lopšelis–darželis „Saulutė“ Priešmok. - 44 

Ikimok. - 147 

Iš viso: 191 

Priešmok. - 39 

Ikimok. - 153 

Iš viso: 192 

Priešmok. - 34 

Ikimok.  - 160 

Iš viso: 194 

Priešmok. - 46 

Ikimok. - 139 

Iš viso: 185 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas
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Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla 349 340 332 303 

Joniškio sporto centras 354 356 335 314 

Iš viso seniūnijoje: 2573 2434 2299 2219 

Žagarės 

Joniškio r. Žagarės gimnazija 374 337 326 297 

Joniškio r. Žagarės gimnazijos Daukšių skyrius 

24 
Iš jų: 

priešmok - 3 

ikimok. - 7 

– – – 

Žagarės specialioji mokykla 54 50 51 37 

Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelis–darželis 

„Vyšniukas“ 

Priešmok. - 15 

Ikimok. - 41 

Iš viso: 56 

Priešmok. - 20 

Ikimok. - 47 

Iš viso: 67 

Priešmok. - 12 

Ikimok. - 48 

Iš viso: 60 

Priešmok. - 12 

Ikimok. - 42 

Iš viso: 54 

Iš viso seniūnijoje: 508 454 437 388 

Skaistgirio 
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija 

347 
Iš jų: 14 

priešmok. 

330 
Iš jų: 21 

priešmok. 

296 
Iš jų: 9 

priešmok. 

295 
Iš jų: 16 

priešmok. 

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 
27 28 27 27 

Iš viso seniūnijoje: 374 358 323 322 

Gaižaičių Joniškio r. Gaižaičių pagrindinė mokykla 69 61 – – 

Joniškio r. Žagarės gimnazijos Gaižaičių skyrius 
– – 

48 
Iš jų: 

priešmok. - 5 

38 
Iš jų: 

priešmok. - 5 

Iš viso seniūnijoje: 69 61 48 38 

Kepalių Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokykla 141 
Iš jų: 

priešmok. - 9 

ikimok. - 12 

149 
Iš jų: 

priešmok. - 14 

ikimok. - 15 

144 
Iš jų: 

priešmok. - 8 

ikimok. - 20 

145 
Iš jų: 

priešmok. - 6 

ikimok. - 19 

Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos Kirnaičių 

skyrius 

26 
Iš jų: 

ikimok. - 10 

18 
Iš jų: 

ikimok. - 9 

18 
Iš jų: 

ikimok. - 13 

8 
Iš jų: 

ikimok. - 8 

Iš viso seniūnijoje: 167 167 162 153 

Gataučių Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla 
170 
Iš jų: 

priešmok. - 10 

203 
Iš jų: 

priešmok. - 13 

ikimok. - 17 

203 
Iš jų: 

priešmok. - 9 

ikimok. - 36 

202 
Iš jų: 

priešmok. - 11 

ikimok. - 49 

Iš viso seniūnijoje: 170 203 203 202 

Kriukų Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla 173 162 138 146 
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Iš jų: 

priešmok. - 9 

ikimok. - 13 

Iš jų: 

priešmok. - 9 

ikimok. - 13 

Iš jų: 

priešmok. - 6 

ikimok. - 12 

Iš jų: 

priešmok. - 11 

ikimok. - 15 

Iš viso seniūnijoje: 173 162 138 146 

Saugėlaukio Joniškio r. Mindaugių pagrindinė mokykla 91 
Iš jų: 

priešmok. - 5 

80 
Iš jų: 

priešmok. - 5 

78 71 

Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželis 
Priešmok. - 3 

Ikimok. - 9 

Iš viso: 12 

Priešmok. - 5 

Ikimok. - 13 

Iš viso: 18 

Priešmok. - 3 

Ikimok. - 16 

Iš viso: 19 

Priešmok. - 4 

Ikimok. - 15 

Iš viso: 19 

Iš viso seniūnijoje: 103 98 97 90 

 

Satkūnų 

 

Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos Kalvių 

skyrius 

70 
Iš jų: 

priešmok. - 9 

ikimok. - 14 

– – – 

Joniškio r. Plikiškių mokykla–daugiafunkcinis centras 

– 

53 
Iš jų: 

priešmok. - 8 

ikimok. - 10 

53 
Iš jų: 

priešmok. - 7 

ikimok. - 9 

46 
Iš jų: 

priešmok. - 2 

ikimok. - 15 

Iš viso seniūnijoje: 70 53 53 46 

Rudiškių 

Joniškio r. Rudiškių pagrindinė mokykla 35 
Iš jų: 

priešmok. - 3 

ikimok. - 13 

– – – 

Iš viso seniūnijoje: 35 – – – 

Iš viso rajone: 4 242 3 990 3 760 3 604 

Pastaba. Meno mokyklos ir Sporto centro auklėtiniai įeina į bendrojo ugdymo įstaigų sąrašą. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru, 

tačiau pateikimi ir pagal atskiras seniūnijas, t.y. pagal šią lentelę galima nustatyti VVG teritorijos duomenis. 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 
 

66 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų skaičius, parengta specialistų profesinio mokymo įstaigose 

Eil. 

Nr. 

 

Savivaldybė 

Profesinio mokymo įstaigų 

skaičius 

Parengta specialistų profesinio mokymo 

įstaigose 

2011 m. 2013 m. 2014 m. 2011 m. 2013 m. 2014 m. 

1. Akmenės r. sav. - - - - - - 
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2. Joniškio r. sav. 1 1 1 165 139 112 

3. Kelmės r. sav. 1 1 1 150 162 135 

4. Pakruojo r. sav. 1 1 1 103 83 79 

5. Radviliškio r. sav. 1 1 1 121 118 117 

6. Šiaulių m. sav. 1 1 1 926 854 812 

7. Šiaulių r. sav. 1 1 1 150 164 156 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt,  http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas. 

 

 

67 lentelė. Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas 
 

Eil. 

Nr. 

Socialinių 

paslaugų 

įstaigos tipas 

pagal žmonių 

socialines 

grupes 

Socialinių paslaugų įstaigos 

pavadinimas 

Įstaigų skaičius Patvirtintas vietų 

skaičius 

Faktinis paslaugų gavėjų 

skaičius 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Joniškio rajono savivaldybėje 

1. Socialinės 

globos namai 

 

Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių 

globos namai „Santara“, Beržėnų senjorų 

namai, Žagarės socialinių paslaugų centro 

Vaikų globos skyrius,  Žagarės vaikų 

lopšelio–darželio „Vyšniukas“ socialinės 

globos grupė,  Jurdaičių pensionatas 

5 5 5 5 394 394 394 404 380 380 384 389 

2. Šeimynos Vidos Ercupienės šeimyna  1 1 1 1 9 9 12 12 9 9 12 12 

3. Laikinas 

apgyvendinimas 

 

 

Joniškio rajono savivaldybės specialiosios 

gyvenamosios patalpos, Joniškio krizių 

centras ir nakvynės namai (VšĮ Joniškio 

socialinių paslaugų ir užimtumo centro 

padalinys) 

2 2 2 2 35    33 34 35 34 

4. Dienos 

socialinės 

globos centrai 

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

Dienos užimtumo centras, Joniškio vaikų 

lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ dienos 

7 7 7 7 177 177 177 177 170 158 160 159 

http://www.stat.gov.lt/
http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas
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Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

 

 socialinės globos grupė, Žagarės 

specialiosios mokyklos Dienos užimtumo 

centras, VšĮ Joniškio ligoninė, vaikų raidos 

sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos 

stacionaras, VšĮ Joniškio socialinių 

paslaugų ir užimtumo centras, Žagarės 

socialinių paslaugų centro Dienos 

užimtumo centras, Žagarės socialinių 

paslaugų centro dienos užimtumo grupė 

asmenims su psichine negalia 

5. Socialinių 

paslaugų centras  

VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir 

užimtumo centras, Žagarės socialinių 

paslaugų centras 

2 2 2 2     523 538 540 510 

6. Stacionarios 

slaugos 

paslaugos  

VšĮ Joniškio ligoninės Palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyrius  1 1 1 1     6 0 0 0 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

1. Socialinės 

globos namai  

 

Beržėnų senjorų namai, Žagarės socialinių 

paslaugų centro Vaikų globos skyrius,  

Žagarės vaikų lopšelio–darželio 

„Vyšniukas“ socialinės globos grupė,  

Jurdaičių pensionatas 

4 4 4 4 369 369 369 369 358 358 359 358 

2. Šeimynos  Vidos Ercupienės šeimyna  1 1 1 1 9 9 12 12 9 9 12 12 

3. Dienos 

socialinės 

globos centrai  

 

Žagarės socialinių paslaugų centro Dienos 

užimtumo centras, Žagarės socialinių 

paslaugų centro dienos užimtumo grupė 

asmenims su psichine negalia, Žagarės 

specialiosios mokyklos Dienos užimtumo 

centras 

3 3 3 3 74 74 74 74 70 57 41 33 

4. Socialinių 

paslaugų centras  

Žagarės socialinių paslaugų centras 
1 1 1 1     25 24 30 45 
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68 lentelė. Kultūros įstaigos 

Eil. 

Nr. 

 

Savivaldybė 

Bibliotekų skaičius Kultūros centrų skaičius Muziejų skaičius 

2011 m. 2013 m. 2014 m. 2011 m. 2013 m. 2014 m. 2011 m. 2013 m. 2014 m. 

1. Akmenės r. sav. 11 14 14 9 6 7 1 1 1 

2. Joniškio r. sav. 21 20 20 11 12 14 1 1 1 

3. Kelmės r. sav. 24 26 26 14 14 14 2 2 2 

4. Pakruojo r. sav. 23 24 24 15 16 14 – – – 

5. Radviliškio r. sav. 26 26 26 2 2 2 1 1 1 

6. Šiaulių m. sav. 9 9 9 2 2 2 2 2 2 

7. Šiaulių r. sav. 30 30 30 15 15 14 1 1 1 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt,  http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas.      

 

 

69 lentelė. Bibliotekos lankytojų ir apsilankymų skaičius sausio 1 d. 
 

 2011 2012 2013 2014 

Įstaigų 

skaičius 

Registruotų 

vartotojų 

skaičius 

Apsilan-

kymų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Registruotų 

vartotojų 

skaičius 

Apsilan-

kymų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Registruotų 

vartotojų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Registruotų 

vartotojų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 

Joniškio rajono savivaldybėje 

Viešojoje 

biblioteka 
1 3600 59892 1 3593 58525 1 3594 58554 1 3578 61121 

Žagarės 

m. filialas 
1 719 13911 1 673 15440 1 662 15440 1 660 15595 

Kaimo 

filialai 
19 4298 75715 19 4123 73243 18 3910 67140 18 3737 59834 

Viso: 21 8617 149518 21 8389 147208 20 8166 141134 20 7975 136550 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

http://www.stat.gov.lt/
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Žagarės 

m. filialas 
1 719 13911 1 673 15440 1 662 15440 1 660 15595 

Kaimo 

filialai 
19 4298 75715 19 4123 73243 18 3910 67140 18 3737 59834 

Viso: 20 5017 89626 20 4796 88683 19 4572 82580 19 4397 75429 

Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

70 lentelė. Kultūros centrų, renginių, dalyvių skaičius sausio 1 d.  
 

 2011 2012 2013 2014 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Joniškio rajono savivaldybėje 

Joniškio kultūros 

centras 
1 228 31964 1 227 54258 1 232 78670 1 301 118839 

Joniškio kultūros 

centro padaliniai:  

Gataučių, Kriukų, 

Skaistgirio,Jakiški

ų, Kirnaičių, 

Lieporų,Maldenių, 

Rudiškių, Satkūnų 

9 278 14933 9 290 8478 9 323 43063 9 307 47314 

Žagarės kultūros 

centras 
1 151 7225 1 152 7585 1 82 7184 1 40 136 

Žagarės kultūros 

centro padaliniai: 

Daukšių, Stungių 

2 – – 2 – – 2 – – 2 29 100 

Viso: 13 657 54122 13 669 70321 13 637 128917 14 677 166289 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

Joniškio kultūros 

centro padaliniai: 

Gataučių, Kriukų, 

Skaistgirio, 

Jakiškių,Kirnaičių,

Lieporų,Maldenių, 

Rudiškių, Satkūnų 

9 278 14933 9 290 8478 9 323 43063 9 307 47314 
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Žagarės kultūros 

centras ir jo 

padaliniai: 

Daukšių, Stungių 

3 151 7225 3 152 7585 3 82 7184 3 69 236 

Viso: 12 429 22158 12 442 16063 12 405 50247 12 376 47450 

Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 

 

 

71 lentelė. Muziejų, renginių, dalyvių skaičius sausio 1 d. 

 
 2011 2012 2013 2014 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Renginių 

dalyvių 

skaičius 

Joniškio rajono savivaldybėje 

Joniškio istorijos ir 

kultūros muziejus 
1 2 796 1 10 1715 1 15 4164 1 18 4069 

 Joniškio istorijos ir 

kultūros muziejaus 

padaliniai: 

            

Mato Slančiausko 

sodyba–muziejus 

(Skaisgirio sen.) 

– 1 900 – 1 1500 – 4 1671 – 4 2027 

Rudiškių muziejus  

(Rudiškių sen.) 
– 2 441  2 288 – 2 349 – 2 432 

Joniškio Raudonoji 

ir Baltoji sinagogos 
1 2 761 1 2 89 1 4 393 1 4 1007 

Viso: 2 7 2898 2 15 3592 2 25 6577 2 28 7535 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

Joniškio istorijos ir 

kultūros muziejaus 

padaliniai: 

            

Mato Slančiausko 

sodyba–muziejus 

(Skaisgirio sen.) 

– 2 900 – 1 1500 – 3 1671 – 4 2027 

Rudiškių muziejus  

(Rudiškių sen.) 
– 2 441 – 2 288 – 2 349 – 2 432 

Viso: – 4 1341 – 3 1788 – 5 2020 – 6 2459 
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Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje).  

 

 

72 lentelė. Įstaigos, susijusios su visuomenės sveikatos gerinimu, sausio 1 d. 

 

Eil. 

Nr. 

  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Joniškio rajono savivaldybėje 
  Įstaigų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Apsilankymų 

skaičius 

1. Ligoninės ir centrai:         

 VšĮ Joniškio ligoninė 1 35985 1 37990 1 39882 1 41520 

 VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros 

centras 
1 62210 1 64256 1 49151 1 52081 

 VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras 1 8432 1 8475 2 10425 2 10390 

 VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios 

medicinos pagalbos stotis 
1 6329 1 5971 1 6129 1 5873 

 UAB ,,Saulenė“ 1 22594 1 26166 1 26324 1 34779 

 IĮ V. Neverauskienės ,,Šeimos sveikatos 

centras“ 
1 17 161 1 16 709 1 19 488 1 17 446 

2. Ambulatorijos:         

 Žagarės 1 11148 1 11031 1 6898 1 7818 

 Kriukų 1 1396 1 1020 1 937 1 846 

 Gataučių 1 1803 1 2126 1 2074 1 2132 

 Skaistgirio 1 3193 1 3888 1 3568 1 3497 

3. Kaimo bendruomenės medicinos punktai:         

 Bariūnų 1 2047 1 2336 1 2155 1 2216 

 Linkaičių 1 1818 1 2494 1 3225 1 2394 

 Kepalių 1 1518 1 2380 1 1874 1 1774 

 Plikiškių 1 2027 1 1570 1 1374 1 1201 

 Kalnelio 1 2727 1 2478 1 2309 1 2295 

 Gasčiūnų 1 1400 1 1400 1 1191 1 1232 

 Daunoravos 1 1434 1 1072 1 848 1 763 

 Rudiškių 1 2333 1 2280 1 2157 1 2265 
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 Stupurų 1 1537 1 1697 1 1744 1 1538 

 Bučiūnų 1 1503 1 1772 1 1562 1 1696 

 Pavirčiuvės 1 1869 1 2956 1 2649 1 2945 

 Ąžuolynės 1 2530 1 2060 1 1970 1 1800 

 Stungių 1 2218 1 1847 1 1872 1 2409 

 Gaižaičių 1 3079 1 3393 1 3319 1 2845 

4. Dantų priežiūros įstaigos:         

 VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros 

centras 
4 4204 4 4356 4 3582 4 3853 

 UAB ,,Saulenė“ 1 1289 1 2647 1 2863 1 3209 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

1. Ligoninės:         

 UAB ,,Saulenė“ (Žagarėje) – – 1 369 1 4176 1 4606 

2. Ambulatorijos:         

 Žagarės 1 11148 1 11031 1 6898 1 7818 

 Kriukų 1 1396 1 1020 1 937 1 846 

 Gataučių 1 1803 1 2126 1 2074 1 2132 

 Skaistgirio 1 3193 1 3888 1 3568 1 3497 

3. Kaimo bendruomenės medicinos punktai:         

 Bariūnų 1 2047 1 2336 1 2155 1 2216 

 Linkaičių 1 1818 1 2494 1 3225 1 2394 

 Kepalių 1 1518 1 2380 1 1874 1 1774 

 Plikiškių 1 2027 1 1570 1 1374 1 1201 

 Kalnelio 1 2727 1 2478 1 2309 1 2295 

 Gasčiūnų 1 1400 1 1400 1 1191 1 1232 

 Daunoravos 1 1434 1 1072 1 848 1 763 
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Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 

 

 

73 lentelė. Policijos rėmėjai 

 

 2011 2012 2013 2014 

Policijos rėmėjai (suaugusieji) 41 45 33 41 

Jaunieji policijos rėmėjai 56 38 21 42 

Saugios kaimynystės grupės 14 16 28 38 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: Joniškio rajono policijos komisariato duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
 

 
 
 

 Rudiškių 1 2333 1 2280 1 2157 1 2265 

 Stupurų 1 1537 1 1697 1 1744 1 1538 

 Bučiūnų 1 1503 1 1772 1 1562 1 1696 

 Pavirčiuvės 1 1869 1 2956 1 2649 1 2945 

 Ąžuolynės 1 2530 1 2060 1 1970 1 1800 

 Stungių 1 2218 1 1847 1 1872 1 2409 

 Gaižaičių 1 3079 1 3393 1 3319 1 2845 

4. Dantų priežiūros įstaigos:         

 UAB ,,Saulenė“ (Žagarėje) – – 1 1283 1 1309 1 1473 
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74 lentelė. Nusikalstamumas 
 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

2011 m. 2014 m. 

Pokytis 2011–2014 m., 

proc. 

Užregistruotas 

nusikalstamų veikų 

skaičius 

Ištirtų 

nusikalstamų 

veikų dalis, 

proc. 

Užregistruotas 

nusikalstamų veikų 

skaičius 

Ištirtų 

nusikalstamų veikų 

dalis, proc. 

1. Akmenės r. sav. 394 61 681 60 +73 

2. Joniškio r. sav. 558 48 903 67 +62 

3. Kelmės r. sav. 512 56 821 74 +60 

4. Pakruojo r. sav. 590 63 728 60 +23 

5. Radviliškio r. sav. 894 59 1079 67 +21 

6. Šiaulių m. sav. 3107 55 3131 61 +0,01 

7. Šiaulių r. sav. 915 49 806 67 –12,00 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt,  http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas.      
 

75 lentelės. Priešgaisrinės apsaugos įstaigos ir gaisrai sausio 1 d.  

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Įstaigų 

skaičius 

Gaisrų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Gaisrų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Gaisrų 

skaičius 

Įstaigų 

skaičius 

Gaisrų 

skaičius 

Joniškio rajono savivaldybėje 

1. Biudžetinė įstaiga Joniškio rajono 

savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 

1 127 1 149 1 139 1 96 

2. Ugniagesių komandos: 8 127 8 149 6 139 6 96 

 Gaižaičių ugniagesių komanda, 

Joniškio raj., Gaižaičių sen. Gaižaičių 

k. 

 

Kepalių ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Kepalių sen. Kepalių k. 

1 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

28 

 

1 

 

 

 

1 

 

7 

 

 

 

31 

 

0 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

31 

 

0 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

26 

 

http://www.stat.gov.lt/
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Kriukų ugniagesių komanda, Joniškio 

raj. Kriukų sen. Kriukų miest.   

 

Rudiškių ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Rudiškių sen., Rudiškių k. 

 

Satkūnų ugniagesių komanda., Joniškio 

raj., Satkūnų sen.Satkūnų k. 

 

Skaistgirio ugniagesių komanda 

Joniškio raj., Skaistgirio miest.  

 

Stupurų ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Gataučių sen., Stupurų k. 

 

Žagarės ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Žagarės miest. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

15 

 

 

 

19 

 

17 

 

 

26 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

 

13 

 

 

 

22 

 

17 

 

 

26 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

23 

 

 

 

23 

 

0 

 

 

32 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

0 

 

 

13 

 Joniškio rajono ugniagesių savanorių 

draugija 

0 0 0 0 0 0 1 0 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

3. Ugniagesių komandos: 8 127 8 132 7 139 6 96 

 Gaižaičių ugniagesių komanda, 

Joniškio raj., Gaižaičių sen. Gaižaičių 

k. 

 

Kepalių ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Kepalių sen. .Kepalių k. 

 

Kriukų ugniagesių komanda, Joniškio 

raj. Kriukų sen. Kriukų miest.   

 

Rudiškių ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Rudiškių sen., Rudiškių k. 

 

Satkūnų ugniagesių komanda., Joniškio 

raj., Satkūnų sen.Satkūnų k. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

28 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

15 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

7 

 

 

 

31 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

15 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

31 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

23 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

26 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

 

12 
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Skaistgirio ugniagesių komanda 

Joniškio raj., Skaistgirio miest.  

 

Stupurų ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Gataučių sen., Stupurų k. 

 

Žagarės ugniagesių komanda, Joniškio 

raj., Žagarės miest. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

19 

 

 

17 

 

 

26 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

19 

 

 

17 

 

 

26 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

23 

 

 

0 

 

 

32 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

13 

Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnybos duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

76 lentelė. Sporto organizacijos sausio 1 d. 

 

Eil. 

Nr. 
Organizacijos pavadinimas 

 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Sporto 

organizacijų 

skaičius 

Narių 

skaičius 

Sporto 

organizacijų 

skaičius 

Narių 

skaičius 

Sporto 

organizacijų 

skaičius 

Narių 

skaičius 

Sporto 

organizacijų 

skaičius 

Narių 

skaičius 

Joniškio rajono savivaldybėje 

1. „Žvelgaitis“  1 84 1 83 1 85 1 85 

2. „Žagarės malūnas“  1 22 1 23 1 20 1 20 

3. „Skaistgirio olimpietis“  1 50 1 55 1 58 1 60 

4. Jurdaičių SOK 1 46 1 48 1 43 1 45 

5. „Gasčiūnai“  1 67 1 65 1 65 1 70 

6. „Žaibuolys“  1 30 1 30 1 32 1 32 

7. „Ąžuolas“ 1 30 1 28 1 28 1 27 

8. „Atžala“ 1 15 1 18 1 20 1 20 

9. „Audruvis“ 1 20 1 20 1 20 1 20 

10. „Siekis“ 1 20 1 20 1 20 1 20 

11. VŠĮ „Varūna“ 1 50 1 67 1 69 1 70 

12. „Žemyna“ 1 89 1 95 1 110 1 105 

13. „Čia ir dabar“ 1 40 1 45 1 53 1 53 

14. „Žygis“ 1 25 1 25 1 25 1 25 

15. „Du taktai“ 1 10 1 10 1 10 1 10 

16. „Forsažas“ 1 15 1 15 1 15 1 15 
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17. „Saulė“ 1 36 1 30 1 37 1 35 

18. „Sportukas“ 1 45 1 48 1 52 1 50 

19. „Startas“  1 12 1 12 1 12 1 12 

20. Šaškių–šachmatų klubas 1 32 1 31 1 31 1 31 

21. „Kova“ 1 47 1 54 1 50 1 50 

22. „Avantiūra+“ 1 50 1 52 1 54 1 54 

23. „Sidabra“ 1 40 1 38 1 38 1 38 

24. „Krepšinio legendos“ 1 3 1 3 1 3 1 3 

25. Aiwa 1 20 1 28 25 23 1 25 

26. Joniškio sporto centras 1 332 1 354 1 356 1 335 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

1. Žvelgaitis“  1 84 1 83 1 85 1 85 

2. „Žagarės malūnas“  1 22 1 23 1 20 1 20 

3. „Skaistgirio olimpietis“  1 50 1 55 1 58 1 60 

4. Jurdaičių SOK 1 46 1 48 1 43 1 45 

5. „Gasčiūnai“  1 67 1 65 1 65 1 70 

6. „Žaibuolys“  1 30 1 30 1 32 1 32 

7. „Audruvis“ 1 20 1 20 1 20 1 20 

Šaltinis: Joniškio r. sav.  duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

77 lentelė. Meno mėgėjų kolektyvai, jų dalyviai, renginių ir dalyvių skaičius 
 

Eil. 

Nr. 

Kultūros 

centrai, 

padaliniai 

Meno mėgėjų kolektyvai, 

studijos, būreliai 

Meno mėgėjų kolektyvų, 

studijų, būrelių dalyvių 

skaičius 

Suorganizuotų renginių 

skaičius 

Dalyvavusių renginiuose 

žiūrovų skaičius 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Joniškio rajono savivaldybėje 

1. Joniškio kultūros 

centras 

23 21 35 24 423 274 470 370 199 204 65 81 24692 48492 18348 28720 

2. Joniškio kultūros 

centro padaliniai: 

Gataučių, Kriukų, 

Skaistgirio, 

Jakiškių, Kirnaičių, 

30 27 24 25 305 259 240 250 83 90 90 71 7800 8508 8508 10879 
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Lieporų, Maldenių, 

Rudiškių, Satkūnų 

3. Žagarės kultūros 

centras 

9 6 6 7 85 66 66 78 15 13 12 0 845 810 760 - 

4. Žagarės kultūros 

centro padaliniai: 

Daukšių, Stungių 

4 5 5 2 30 34 34 14 4 4 6 6 290 288 350 315 

 Viso: 66 59 70 58 843 633 810 712 301 311 173 158 33627 58098 27966 39914 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 
1. Joniškio kultūros 

centro padaliniai: 

Gataučių, Kriukų, 

Skaistgirio, 

Jakiškių, Kirnaičių, 

Lieporų, Maldenių, 

Rudiškių, Satkūnų 

Žagarės kultūros 

centras ir jo  

padaliniai:Daukšių, 

Stungių 

43 38 35 34 420 359 340 342 102 107 108 77 8935 9606 9618 11194 

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

78 lentelė. Sertifikuoti tautinio paveldo produktai 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė/ Įmonė Pavadinimas–porūšis Produktų kiekis 

1. Stefa Strakšienė Grietinė, sviestas, varškė, varškės sūris, saldus sūris, rūkytas sūris, keptas sūris 7 

2. Rimantas Arlauskas Vytelių pintinės 8 

3. Aušra Petrauskienė Medžiaginiai žaislai 9 

4. Valija Šurnaitė Šiaudinės žvaigždės, šiaudiniai eglutės žaisliukai, girliandos, šiaudiniai sodai 13 

5. Virginijus Padgurskis Moliniai žaislai 14 

6. Gintautas Strakšas Varškės sūris, saldus sūris, džiovintas sūris, rūkytas sūris, keptas sūris 19 

7. Žiurių kaimo bendruomenė Virtiniai 20 

8. Dalius Udrakis Kryžiai, skulptūros, Rankšluostinės, lazdos, kočėlai 25 

9. Jonas Lingevičius Paprasta rauginta duona 26 

10. Bronius Vasiliauskas Uogų vynas, vaisių vynas 38 



177 

 

 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.marketing-europe.eu 
 
 

79 lentelė. NVO kultūrinė veikla  

Eil. 

Nr. 
Seniūnija 

Veikiančios nevyriausybinės 

organizacijos 
Kultūros renginiai, vidutinis lankytojų skaičius 

1. Gaižaičių 

seniūnija 

Gaižaičių kaimo bendruomenė Meno kolektyvų draugystės vakaras Gaižaičiuose – 70-80 dalyvių; 

Motinos dienos paminėjimas Gaižaičiuose – 30-40; 

Antaninės ir kraštiečių susitikimas Žukančiuose – 100; 

Kalėdinė eglutė vaikams Gaižaičiuose – 25; 

Adventinė popietė Gaižaičiuose – 50-60; 

Joninių šventė Juodeikiuose, vidutinis lankytojų skaičius – 100-150; 

Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos paminėjimas Juodeikiuose – 50-100; 

Juodeikių kaimo bendruomenė 

Daugiavaikių šeimų bendrija 

Gaižaičių jaunimo klubas 

Gaižaičių mokyklos pynėjai „Žilvitis“, 

„Žilvitėlis“ 

2. Gataučių 

seniūnija 

Asociacija „Gataučių bendruomenė“ Joninių šventė Gataučiuose – 70-90; 

Derliaus pabaigtuvių Gataučiuose – 60; 

Jono Nepomuko atlaidai ir po jų renginiai Gataučių bendruomenėje – 100 ir daugiau žmonių; 

Advento įprasminimo vakarai Gataučiuose  – apie 70; 

Joninės Mekiuose – apie 150; 

Užgavėnės Mekiuose – apie 100; 

Moters dienos šventė Mekiuose – 50, Kalėdos Mekiuose – 50; 

Vaikų velykėlės Stupuruose – vidutinis dalyvių skaičius 30; 

Senolių lankymas prieš Kalėdas Stupuruose – vidutiniškai 30. 

Asociacija „Jauniūnų kaimo bendruomenė“ 

Mekių kaimo bendruomenė 

Stupurų kaimo bendruomenė 

Joniškio rajono Stupurų skyriaus ūkininkių 

draugija 

Gataučių rajono neįgaliųjų draugijos skyrius 

Jaunimo klubas „Neleiskim vienas kitam 

numirti“ 

11. Ugnė Vaineikienė Augaliniais dažais dažyti margučiai, vašku marginti margučiai, vytinės juostos, midus, vaisių vynas 43 

12. Arūnas Činčys Saldumynai su natūraliais produktais, lašiniai, kumpis, vyšnių uogienės, mėsos sriubos, sula, vaisių 

vynas, virtiniai, miežinis alus 

52 

13. Aleksandras Laukutis Uogų vynas, vaisių vynas 60 

14. Danutė Laukutienė Uogų vynas, vaisių vynas 68 

15. Genovaitė Ramutienė Uogų vynas,  vaisių vynas 78 

16. Inga Šutkienė Žolelių arbatos, dilgėlės, čiobreliai, raudonėliai, mėtos, erškėčiai, jonažolės, paprastieji kiečiai, 

kraujažolės, lazdyno lapai, kiaulpienės, raskilos, raudonieji dobilai, gysločiai, gaktažolės, šalpusniai, 

vingiorykštė, avietės, beržai, vaistinės noteros 

98 

17. Jurgita Burauskienė Skarų audiniai, sermėgų audiniai, kelnių audiniai, autai, šiurkščiavilnės 103 

 Viso:  – 681 
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3. Joniškio 

seniūnija 

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ Žiemgalių istorinės atminties atgaivinimo dabartyje renginys „Sidabrės miesto sudeginimas“ – apie 

2 000; 

Vaikų Velykėlės Kalnelyje – 30; 

Joninės Kalnelyje – 100-150; 

Šeimos diena - sporto šventė Kalnelyje – 100; 

Tradicinė rudens vakaronė Kalnelyje – 70; 

Kalėdinis apšvietimo konkursas Kalnelyje – 100; 

Kalėdinė eglutė vaikams Kalnelyje – 50; 

Pavasario šventė Ziniūnuose – 30-40; 

Obuolių šventė Ziniūnuose – 30-60; 

Viktorinos jaunimui Jakiškių-Maironių bendruomenėje – apie 30;  

Adventinė popietė Jakiškių-Maironių bendruomenėje – 20;  

Kalėdiniai renginiai Jakiškiuose – 40; 

Vaikų gynimo dienai skirtas renginys Jakiškiuose – 20-30;   

Atvelykio šventė Jakiškių-Maironių bendruomenėje – 20-30;  

Jakiškių-Maironių Joninės – 50-60; 

Romansų vakaras Jakiškių dvare – apie 200; 

Užgavėnės Linkačiuose – 20-30 dalyvių; 

Meilės diena Linkaičiuose – 70-80 dalyvių; 

Jurginės Mikolaičiūnuose – apie 100; 

Tradicinė Joniškio seniūnijos bendruomenių sporto šventė (kasmet kitoje bendruomenėje) – 

lankytojų skaičius 150-200 žmonių; 

Tradicinė Joninių šventė Bertaučiuose – vidutinis lankytojų skaičius 70; 

Vaikų velykėlės Bertaučiuose – vidutinis lankytojų skaičius 30; 

Cepelinų balius Bertaučiuose – vidutiniškai 90. 

Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ 

Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė 

Linkaičių kaimo bendruomenė 

Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė 

Linkaičių moterų draugija 

Linkaičių jaunųjų skaitovų būrelis 

Bertaučių kaimo bendruomenė „Platonis“ 

4. Kepalių 

seniūnija 

Kirnaičių kaimo bendruomenė; Sporto klubas 

„Gasčiūnai“ 

Kaimo bendruomenių festivalis Kirnaičiuose – 2 000 žmonių; 

Kaimų futbolo lyga – 300; 

Užgavėnės Kepaliuose – vidutiniškai 20 dalyvių; 

Motinos dienos minėjimas Kepaliuose – apie 40; 

Joninės Kepaliuose – vidutiniškai 30 dalyvių;   

Tradicinė derliaus šventė ,,Buvo gera gaspadinė" – apie 80; 

Kalėdinė vakaronė – apie 40; 

Teatrų festivalis Gasčiūnuose – apie 100-150; 

Amatų diena kartu su Jėzaus Kristaus širdies atlaidais – iki 150; 

Gegužinių giedojimų pabaigtuvės Kirnaičių klėtyje – 200-300; 

Giedorių klubo „Klėčia“ Advento vakarai Joniškio rajone – 200-250; 

Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“ 

Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ 

Mėgėjų teatras „Žibintas“ 

Giedorių klubas „Klėčia“ 

Moterų klubas „ERIM“ 

Jaunimo klubas „ATEINAM“ 
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Jurginės  Kirnaičiuose – 50. 

5. Kriukų 

seniūnija 

 Tradicinė Advento šventė, kasmet vykstanti vis kitame kaime, vidutinis dalyvių skaičius – 50; 

Tradicinė „Derliaus šventė“, kasmet vykstanti vis kitame kaime, vidutinis dalyvių skaičius – 50; 

Kraštiečių šventė Kriukuose per Škapliernos atlaidus – 300-500 dalyvių; 

Jurginės Kriukuose – 30; 

Užgavėnės Kriukuose – 30-40; 

Eglutės įžiebimas Kriukuose – 100; 

Tradicinė Žolinių šventė Skakuose, vidutinis dalyvių skaičius – 80; 

Tradicinė Kriukų seniūnijos bendruomenių sporto šventė Skakuose, vidutinis dalyvių skaičius – 200; 

Tradicinės Vaikų Kalėdos Skakuose, vidutinis dalyvių skaičius – 50; 

Motinos diena Darginiuose – apie 30; 

Kalėdinė eglutė vaikams Darginiuose – apie 30; 

Naujųjų Metų sutikimas Darginiuose – 50; 

Joninės Darginiuose – 30-50; 

Valentino dienos šventė Darginiuose – 20-40; 

Kaimynų diena Darginiuose – 40-50. 

Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“ 

Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė 

„Ąžuolynas“ 

Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“ 

Skakų kaimo bendruomenė 

Darginių kaimo bendruomenė „Šilas“ 

Bučiūnų kaimo bendruomenė „Lagūna“ 

Joniškio skyrius Kriukų seniūnijos Lietuvos 

pagyvenusių žmonių asociacija 

6. Rudiškių 

seniūnija 

Jankūnų kaimo bendruomenė Jankūnų kaimo kraštiečių susitikimas – 200; 

Šventė Rudiškiuose Vasario 16-tai atminti – 60;  

Užgavėnių Rudiškiuose šventė – 100; 

Šventė moterims Rudiškiuose – 50; 

Atvelykio šventė  Rudiškiuose – 40; 

Motinos diena Rudiškiuose – 70; 

Šventė vaikams Rudiškiuose – 100; 

Joninių šventė Rudiškiuose – 300; 

Rudens šventė Rudiškiuose – 200; 

Šventė pagyvenusiems žmonėms Rudiškiuose – 60; 

Sporto šventė Rudiškiuose – 150. 

Rudiškių kaimo bendruomenė 

Folkloro kolektyvas „Rūdbala“ 

Rajono neįgaliųjų Rudiškių padalinys 

Pagyvenusių žmonių asociacijos Rudiškių 

skyrius 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 

Rudiškių padalinys 

7. Satkūnų 

seniūnija 

Daunoravos kaimo bendruomenė Joninių šventė Daunoravoje – apie 100; 

Naujų metų šventė Plikiškiuose – 50-70;  

Užgavėnės Plikiškiuose – apie 50; 

Joninės Plikiškiuose – apie 60;  

Vasaros palydos Plikiškiuose – 50-70; 

Plikiškių teatro premjeros – iki 100. 

Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“ 

Plikiškių kaimo bendruomenė 

Drąsutaičių kaimo bendruomenė 

8. Saugėlaukio 

seniūnija 

Asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“ „Sūrių šventė“ Pošupiuose – 200-300 dalyvių; 

Kasmetinis dviračių žygis po Joniškio rajoną – 50-60;  Bariūnų kaimo bendruomenė 
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Mindaugių kaimo bendruomenė Atvelykis Pošupiuose – 50;  

Naujų metų sutikimas Pošupiuose – 30-40; 

Užgavėnės Bariūnuose, vidutinis lankytojų skaičius – 30-40; 

Vaikų vėlykėlės Bariūnuose,,vidutinis lankytojų skaičius – 25; 

Vasaros sporto šventė Bariūnuose, vidutinis lankytojų skaičius – 80; 

Jonų ir Janinų sveikinimas Bariūnuose,vidutinis lankytojų skaičius – 20; 

Kalėdinė vakaronė Bariūnuose, vidutinis lankytojų skaičius – 70; 

Tradicinė šventė Mindauginės – apie 100; 

Moters diena Mindaugiuose – 50; 

Vyrų diena Mindaugiuose – 50. 

9. Skaistgirio 

seniūnija 

 

Maldenių kaimo bendruomenė Kraštiečių šventė Maldeniuose „Aš čia pažįstu kiekvieną taką“ – 70-150; 

Tautiškos giesmės giedojimas Maldeniuose – 50; 

Sporto ir kultūros šventė Maldeniuose „Gandrus ir vasarą palydint“ – 40-70; 

Atvelykis Maldeniuose – 40-50; 

Vietos amatininkų parodos Skaistgiryje – vidutiniškai 20 amatininkų; 

Užgavėnės Reibiniuose – 20-30; 

Amatų diena Reibiniuose (kartu su Joniškio muziejumi) – apie 300 žmonių; 

Kalėdinė eglutė Reibiniuose – 30-40 dalyvių; 

Moters diena Reibinių – apie 40 dalyvių; 

Reibinių kaimo gyventojų susitikimas (kas dešimt metų) – apie 100; 

Sporto – meno šventė Lankaičiuose – apie 100; 

Kalėdos Lankaičiuose – 50; 

Velykos Lankaičiuose – apie 50; 

Naujametinė šventė Lankaičiuose – 50 dalyvių; 

Sportinės varžytuvės vaikams Jurdaičiuose, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai – 20-40; 

Skaistgirio seniūnijos bendruomenių parko tinklinio varžybos Jurdaičiuose – 80-100; 

Skaistgirio seniūnijos bendruomenių sportinės – turistinės estafetės, skirtos Valstybės dienai 

paminėti – 75-100; 

Naujametinė šventė vaikams Jurdaičiuose – 15-40; 

Filmų peržiūra vaikams „Mini- kinas Jurdaičiuose“ – 15- 25; 

Donorų dienos Skaistgiryje 4 kartus metuose. Kiekvienoje Donorų dienoje duoda kraują 25–30 

donorų; 

Tarptautinės Moters dienos minėjimas Skaistgiryje – 100-120; 

Literatūrinės popietės (2–3 per metus, kiekvienoje 25 – 30); 

Sveikatingumo valandėlės – 30-50 dalyvių; 

Vasario 16 d. renginys Skaistgiryje – 100 -150; 

Skaistgirio miestelio bendruomenė 

Reibinių kaimo bendruomenė 

Alsių kaimo bendruomenė 

Lankaičiu kaimo bendruomenė 

Ramoškių kaimo bendruomenė 

Jurdaičių kaimo bendruomenė 

Lietuvos ūkininkių draugijos Maldenių 

skyrius 

Skaistgirio moterų draugija „Versmė“ 

Skaistgirio jaunimo klubas 

Normantėlių kaimo bendruomenė 
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Padėkos diena Skaistgiryje – 150-200; 

Kovo 11-oji Skaistgiryje, instaliacijų kūrimas – apie 100; 

Atvelykio šventė Skaistgiryje – iki 50; 

Motinos diena Skaistgiryje – 50-70; 

Šv. Jurgis Skaistgiryje – iki 100 žmonių;  

Sekminės Skaistgiryje – iki 200- 250;  

Joninės Skaistgiryje – iki 30 žmonių; 

Žolinė  Skaistgiryje –  iki 100 žmonių; 

Šv. Martyno  Kermošius Skaistgiryje – iki 200; 

Advento popietė Skaistgiryje – iki 30. 

10. Žagarės 

seniūnija 

Maželių kaimo bendruomenė Tradicinis Maželių kaimo kraštiečių susitikimas – 100-150; 

Naujametinė eglutė Daukšiuose – 20-30; 

Vasaros sporto šventė Stungiuose – 50-70, Užgavėnės Stungiuose – 30-50; 

Velykų šventė Stungiuose – 30-40; 

Kraštiečių šventė Stungiuose kas penkeri metai – vidutiniškai 200; 

Tradicinė Žiurių kaimo Kleckų šventė – vidutinis lankytojų skaičius 500; 

„Vyšnių festivalis“ (kartu su Žagarės regioniniu parku, bendruomenė „Veidė“ vienas iš 

organizatorių) – dalyvių 15 000–20 000); 

Vasario 16-osios d. paminėjimas ir maudymasis eketėje („Stebuklingo vandens naktis“) – 200-300; 

Neįgaliųjų sporto šventė – 100; 

Neįgaliųjų klubo „Vyšnelė“ narių rankdarbių parodos – 20; 

Futbolo varžybos per Vyšnių festivalį – 100-150 žaidėjų; 

Futbolo varžybos per Žagarės miesto šventę – 40 žaidėjų; 

Krepšinio varžybos – 40-200 žaidėjų; 

Vaikų futbolo varžybos – apie 100 žaidėjų; 

Lengvosios atletikos varžybos rajono moksleiviams – vidutiniškai 100; 

Žvelgaičių kaimo kraštiečių susitikimas – 80-100; 

„Kaliausių manija“ per Vyšnių festivalį – 200-350; 

Instaliacija „Kalėdinis angelas“ – apie 50. 

Daukšių kaimo bendruomenė 

Stungių kaimo bendruomenė 

Žiurių kaimo bendruomenė 

Žagarės bendruomenė „Veidė“ 

Žagarės miesto bendruomenė „Žagarė“ 

Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių 

žmonių klubas „Švėtė“ 

Neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“ 

Sporto klubas „Žvelgaitis“ 

Žagarės jaunimo klubas 

Žvelgaičių kaimo bendruomenė 

Veršių kaimo bendruomenė „Senas ąžuolas“ 

Visuomeninė organizacija „Spalvotas veidas“  

Asociacija „Amatų miestelis“ 

Pastaba. Duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: Joniškio r. sav. kaimo bendruomenių duomenys. (Duomenys gauti apklausiant NVO  ir VVG apibendrinti, saugomi VVG būstinėje). 
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80 lentelė. Lietuvos Respublikos žemės fondo sudėtis 2014 m. sausio 1d. pagal apskritis ir savivaldybes, ha 

Eil. 

Nr. 
 

Lietuvos Respublika Šiaulių apskritis Joniškio r. sav. 

Plotas, ha Struktūra, proc. Plotas, ha Struktūra, proc. Plotas, ha Struktūra, proc. 

1. Bendras plotas 6530023,32 100,00 854010,28 100,00 115224,80 100,00 

2. Žemės ūkio naudmenos: 3461942,22 53,02 531495,99 62,24 83074,83 72,10 

 Iš jų:       

 ariama žemė 2925110,74 84,49* 480612,81 90,43* 80366,30 96,74* 

 sodai 58247,91 1,68* 5705,36 1,07* 1149,98 1,38* 

 pievos ir natūralios ganyklos 478583,57 13,82* 45177,82 8,50* 1558,55 1,88* 

3. Miškai (miško žemė) 2130209,55 32,62 226760,93 26,55 23048,20 20,00 

4. Keliai 131385,45 2,01 15360,22 1,80 1912,00 1,66 

5. Užstatyta teritorija 181988,39 2,79 21472,46 2,51 2569,59 2,23 

6. Vandenys 262538,75 4,02 20724,11 2,43 2348,69 2,04 

7. Kita žemė 361958,96 5,54 38196,57 4,47 2271,49 1,97 

*skaičiuojama nuo žemės ūkio naudmenų. 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos duomenys, Lietuvos respublikos žemės fondas  2014 m. sausio 1 d. 
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7 pav. Suremontuota melioracijos statinių Joniškio r. sav.  

Šaltinis: Joniškio r. sav. duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 

 

81 lentelė. Žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame ekologiškai ūkininkaujama 
 

Eil. 

Nr. 
Metai 

Lietuvos Respublikoje Šiaulių apskr. Joniškio r. sav. 

ŽŪN, ha 
Iš jų: 

ŽŪN, ha 
Iš jų: 

ŽŪN, ha 
Iš jų: 

Javai, ha Bulvės, ha Daržovės, ha Kiti, ha Javai, ha Bulvės, ha Daržovės, ha Kiti, ha Javai, ha Bulvės, ha Daržovės, ha Kiti, ha 

1. 2014 157057,42 95873,63 220,22 141,38 60822,19 6439,87 2928,99 6,41 19,25 3485,22 1029,85 564,88 0,12 0 464,85 

2. 2013 163812,89 98595,11 258,26 186,24 64773,28 6929,99 3503 8,12 17,19 3401,68 1029,64 670,79 0,15 0 358,7 

3. 2012 155781,65 96320,04 302,15 202,28 58957,18 6487 3460,88 13,65 15,56 2996,91 998,01 580,69 0,2 0 417,12 

4. 2011 150720,39 79595,44 338,17 153,21 70633,57 7796,87 4160,1 19,28 8,84 3608,65 1120,33 613,49 0,2 0 506,64 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami be savivaldybės centro. 

Šaltinis: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. (Pateikti el. paštu, saugomi VVG būstinėje). 
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82 lentelė. Vandens ištekliai 

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė 

Sunaudota vandens,  

tūkst. m3 

Paimta vandens,  

tūkst. m3 

Ūkio, buities ir gamybos 

nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, 

tūkst. m3 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

1. Akmenės r. sav. 798,00 901,00 986,00 1081,00 1003,00 1037,00 

2. Joniškio r. sav. 332,00 350,00 405,00 414,00 1050,00 876,00 

3. Kelmės r. sav. 3963,00 3931,00 4027,00 3986,00 3505,00 3688,00 

4. Pakruojo r. sav. 200,00 207,00 226,00 236,00 445,00 462,00 

5. Radviliškio r. sav. 677,00 677,00 843,00 871,00 1346,00 1383,00 

6. Šiaulių m. sav. 3754,00 3777,00 4909,00 4752,00 8900,00 8622,00 

7. Šiaulių r. sav. 1037,00 963,00 1097,00 1021,00 2428,00 2304,00 

Pastaba. Joniškio r. sav.  duomenys pateikiami su savivaldybės centru. 

Šaltinis: www.stat.gov.lt, http://osp.stat.gov.lt/interaktyvusis-atlasas. 
 

 

 

83 lentelė. Atsinaujinančių energijos šaltiniai  
 

Eil. 

Nr. 
 

Objektų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Joniškio rajono savivaldybėje 

 Saulės energija, fotoelektra: – – 2 2 

1. Satkūnų seniūnijoje saulės 

baterijos 29,7 KW galingumo 
  1 1 

 Kepalių seniūnijoje saulės 

baterijos iki 30 KW galingumo 
  1 1 

2. Vėjas (vėjo energija): – – 1 1 

 Satkūnų seniūnijoje 

vėjo jėgainė 250 KW galingumo 
  1 1 

VVG teritorijoje (Joniškio rajono savivaldybėje be Joniškio miesto duomenų) 

1. Saulės energija, Fotoelektra: – – 2 2 

http://www.stat.gov.lt/
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 Satkūnų seniūnijoje saulės 

baterijos 29,7 KW galingumo 
  1 1 

 Kepalių seniūnijoje saulės 

baterijos iki 30 KW galingumo 
  1 1 

2. Vėjas (vėjo energija): – – 1 1 

 Satkūnų seniūnijoje vėjo jėgainė 

250 KW galingumo 
  1 1 

Šaltinis: Joniskio r. sav. duomenys, http://www.enmin.lt/lt/activity/veiklos_kryptys/atsinaujantys_energijos_saltiniai/LG_bendras_lentele.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enmin.lt/lt/activity/veiklos_kryptys/atsinaujantys_energijos_saltiniai/LG_bendras_lentele.pdf
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8 pav. Informacijos teikimas 

Šaltinis: VVG duomenys. 

 

 

 

VVG 

administratoriai 

VVG 

finansininkas 

VVG viešųjų ryšių  

specialistas 

 

 

VVG 

administracijos vadovas/ 

pirmininkas 

VVG 

valdyba ir valdybos pirmininkas 

VVG nariai, 

narių visuotinis susirinkimas 

Visuomenės ir potencialių vietos 

projektų vykdytojų informavimas 
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9 pav. Atsakomybės paskirstymas 

                                                                                                  Šaltinis: VVG duomenys. 

 

 

VVG viešųjų ryšių  

specialistas 

VVG pirmininkas  

VVG valdyba 

VVG 

administratoriai 

VVG 

finansininkas 

VVG visuotinis narių susirinkimas 



188 

 

 

 


