PRITARTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-145
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
Įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario
27 d. sprendimu Nr. T-20, 2017 m. buvo vykdytos 7 strateginio veiklos plano programos.
01 STRATEGINIS TIKSLAS – išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė. Įgyvendinant šį tikslą vykdomos programos:
01 „Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas“
02 „Kultūros ir sporto plėtra“
03 „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“
02 STRATEGINIS TIKSLAS – rajono konkurencingumo didinimas. Įgyvendinant šį tikslą vykdomos programos:
04 „Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas“
05 „Seniūnijų veiklos užtikrinimas“
13 „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“
03 STRATEGINIS TIKSLAS – darni gyvenamosios aplinkos plėtra. Įgyvendinant šį tikslą vykdoma programa:
12 „Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas“
Ataskaitoje pateikiamas kiekvienos iš programų įvykdymas (lentelė Nr. 1). 2017 metais buvo planuojama vykdyti 157 priemones, įvykdyta pagal planą
priemonių – 144. Priemonių įvykdymo proc. – 91,7. Priemonių įgyvendinimui planuotų lėšų įsisavinimo proc. – 93,1.
Lentelė Nr. 1
Programa
01 Švietimo
paslaugų
kokybės
gerinimas

2017 m.
planuotų
priemonių
skaičius
17

2017 m.
įgyvendintų
priemonių
skaičius
17

2017 m. asignavimų
planas tūkst. Eur

2017 m. panaudotos
lėšos (kasinės
išlaidos) tūkst. Eur

9552,9 iš jų:
SB(VB) – 5463,8
SB – 3543,1
SB(BIP) – 416,0
SB(VBK) – 56,3

9355,2 iš jų:
SB(VB) – 5295,8
SB – 3542,6
SB(BIP) – 416,0
SB(VBK) – 56,3

Pastabos
01 programos įgyvendinimui panaudota 97,9 proc. planuotų
lėšų.
Programos lėšų įsisavinimą įtakojo lėtesnis priemonės 01 02 02
„Žagarės gimnazijos pastato rekonstrukcija“ įgyvendinimas nei
buvo planuota.

2
SB(P) – 31,0
ES – 42,7

SB(P) – 25,4
ES – 19,1

Priemonių 03 01 04 „Erasmus+ Gataučių M. Katiliūtės mokykla“;
03 01 05 „Erasmus+ Gasčiūnų pagrindinė mokykla“
įgyvendinimo ataskaita 2018-2020 metų strateginiame veiklos
plane nepateikta, atsižvelgiant į LR finansų ministerijos pateiktą
išaiškinimą, kad Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamos
Erasmus+ programos neturi būti įtrauktos į savivaldybių
biudžetus. Priemonės įgyvendintos, planuoti rodikliai pasiekti.
01 programa papildyta 1 priemone 01 02 24 „Joniškio r.
Skaistgirio gimnazijos pastato remontas“, kuri įgyvendinta,
planuoti rodikliai pasiekti.

02 Kultūros ir
sporto plėtra

03 Socialinės
paramos
įgyvendinimas
ir sveikatos
paslaugų
gerinimas

20

41

20

36

2434,8 iš jų:
SB – 1318,4
SB(VB) – 602,0
SB(BIP) – 11,4
SB(P) – 275,2
ES – 227,8

1769,6 iš jų:
SB – 1423,3
SB(VB) – 256,6
SB(BIP) – 11,0
SB(P) – 58,7
ES – 20,0

02 programos įgyvendinimui panaudota 72,6 proc.
lėšų.
Programos lėšų įsisavinimą įtakojo lėtesnis priemonių
„Joniškio kultūros centro modernizavimas“, 02 02 13
gimnazijos stadiono modernizavimas“ įgyvendinimas
planuota.

7984,8 iš jų:
SB(VB) – 886,9
SB(P) – 5,2
SB – 2093,6
SB(BIP) – 6,3
SB(VBK) – 883,0
ES – 136,7
Kt – 10,4
LRVB – 3962,7

7960,9iš jų:
SB(VB) – 931,3
SB(P) – 0,0
SB – 1703,8
SB(BIP) – 10,0
SB(VBK) – 883,0
ES – 57,6
Kt – 10,4
LRVB – 4364,8

03 programos įgyvendinimui panaudota 99,7 proc. planuotų
lėšų. Lėšų įsisavinimo procentinį dydį įtakojo metų eigoje
padidėjęs priemonių finansavimas iš valstybės biudžeto.

planuotų
01 01 01
„Aušros“
nei buvo

Dėl nesamo paslaugų poreikio, 2017 metais priemonė 01 03 25
„Dienos ir trumpalaikės socialinės globos suaugusiems
neįgaliems asmenims teikimas“ nebuvo įgyvendinta.
Dėl užsitęsusios partnerio atrankos procedūros, priemonės 01 02
11 „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“
įgyvendinimas perkeltas į 2018 metus.
Dėl neįvykusio būsto įsigijimo viešojo konkurso (pateikti
pasiūlymai viršijo planuotą biudžetą), priemonės 01 02 08
„Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas“ įgyvendinimas
perkeltas į 2018 metus.

3

Sveikatos apsaugos ministerijai paskelbus kvietimus teikti
projektinius pasiūlymus gerokai vėliau nei buvo planuota,
priemonių 02 01 20 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros efektyvumo didinimas(Nr. 08.1.3.- CPVA-R-609)“, 02
01 21 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
efektyvumo didinimas (Nr. 08.4.2.- ESFA-R-626)“ įgyvendinimas
perkeltas į 2018 metus.
03 programa papildyta 3 priemonėmis (01 03 26 „Vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
tvarkymą lengvatoms kompensuoti“, 01 03 27 „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 01 03 28 „Dienos
socialinės globos paslaugų teikimas Žagarės specialiojoje
mokykloje“), kurios įgyvendintos, planuoti rodikliai pasiekti.
04
Savivaldybės
ir viešojo
valdymo
paslaugų
užtikrinimas ir
gerinimas

05 Seniūnijų
veiklos
užtikrinimas

28

8

27

8

3241,1 iš jų:
SB(VB) – 807,4
SB – 2416,7
SB(BIP) – 17,0

1159,9 iš jų:
SB(VB) – 54,8
SB – 1060,2
SB(BIP) – 44,9

4050,1 iš jų:
SB(VB) – 906,8
SB – 2545,7
SB(BIP) – 25,1
SB(P) – 572,5

1145,4 iš jų:
SB(VB) – 54,8
SB – 1064,9
SB(BIP) – 25,7

04 programos įgyvendinimui panaudota (124,9 proc.) lėšų
daugiau negu buvo planuota, tai įtakojo metų eigoje padidėjęs
priemonių finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.
Dėl nesamo poreikio, 2017 metais priemonė 01 02 18 „Valstybinei
žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise“ nebuvo įgyvendinta.
04 programa papildyta 1 priemone (01 02 15 „Privalomųjų
biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės
ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą
organizavimo išlaidoms“), kuri įgyvendinta, planuoti rodikliai
pasiekti.
05 programos įgyvendinimui panaudota 98,7 proc. planuotų
lėšų, visos priemonės įgyvendintos, planuoti rodikliai pasiekti.

4
12
Gyvenamosios
aplinkos
kokybės
gerinimas

32

27

4692,7 iš jų:
SB(VB) – 1526,4
SB – 1105,8
SB(BIP) – 14,0
SB(P) – 477,0
ES – 1362,4
LRVB – 207,1

3089,8 iš jų:
SB(VB) – 1430,7
SB – 936,3
SB(BIP) – 14,0
SB(P) – 273,0
ES – 417,3
LRVB – 18,5

12 programos įgyvendinimui panaudota 65,8 proc. planuotų
lėšų.
Dėl užtrukusių teisinių dokumentų rengimo, priemonės 01 07 13
„Kompleksinio planavimo dokumentų rengimas, koregavimas ir
papildymas“ įgyvendinimas perkeltas į 2018 metus.
Dėl projektui vykdyti neskirtų lėšų (projektas įtrauktas į rezervinį
sąrašą), priemonės 02 01 12 „Vandens gerinimo, geležies šalinimo
sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“ (dotacija
UAB "Joniškio vandenys"), įgyvendinimas perkeltas į 2018 metus.
Dėl rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir darbų
sutarties nutraukimo, priemonės 04 02 01 „Joniškio miesto gatvių
ir daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apšvietimo sistemos
rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinimas perkeltas į 2018 metus.
Dėl užtrukusio projekto paraiškos vertinimo paraišką
įgyvendinančiojoje institucijoje (NMA), priemonės 04 02 05
„Apšvietimo inžinierinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio r.
kaimo vietovėse“ įgyvendinimas perkeltas į 2018 metus.
Paraiškos vertinimo metu paaiškėjus, kad priemonės vykdymo
finansavimas nėra tinkamas, priemonė 03 02 03 „Paviršinio ir
gruntinio vandens surinkimas ir nuleidimas nuo viešųjų kaimo
teritorijų Joniškio r. kaimo vietovėse“ nebuvo įgyvendinta.
12 programoje atliktas priemonės 01 06 15 „Prekybos aikštelės
įrengimas Upytės g.“ pakeitimas, priemonės vykdymą perkeliant į
2018 metus.
Lėtesne nei planuota sparta, vyko 5 priemonių (01 06 12
„Kraštovaizdžio kompleksų tvarkymas ir atkūrimas Joniškio
rajone“, 02 05 03 Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra", 01 06 11 „Viešosios infrastruktūros

5

13 Kultūros
paveldo
puoselėjimas.
Turizmas.
Verslas

11

9

485,9 iš jų:
SB – 96,0
SB(P) – 36,4
ES – 93,2
SB(VB) – 250
LRVB – 10,3

166,1 iš jų:
SB – 102,0
SB(P) – 6,4
ES – 57,7

atnaujinimas Joniškio r. kaimo vietovėse“, 04 01 03 „Joniškio
miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr.152 JoniškisLinkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys
statyba“, 04 01 05 „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas
teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir
Žemaičių gatves“) įgyvendinimas, kuris tai taip pat turėjo įtakos
programos lėšų įsisavinimui. Priemonių įgyvendinimas tęsiamas
2018 metais.
Baigus įgyvendinti priemonę 01 06 10 „Kompleksinis Joniškio
miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“, po
įvykusių viešųjų pirkimų buvo sutaupyta 211,6 tūkst. Eur planuotų
lėšų.
13 programos įgyvendinimui panaudota 34,1 proc. planuotų
lėšų.
Dėl negauto finansavimo iš LAT-LIT programos, priemonė 02 01
05 „Lietuvos valstybės istorinio įvykio Saulės (Šiaulių) mūšio
pergalės įamžinimas memorialiniu parku“ nebuvo įgyvendinta.
2018 metais, Kultūros ministerijai pateiktas Saulės mūšio pergalės
įamžinimo memorialiniu kompleksu, rinkodaros planas.
Dėl užtrukusių derinimo procedūrų su LVPA, priemonės 02 02 03
„Kelias savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės sistemos plėtojimas“, įgyvendinimas prasidėjo vėliau
nei buvo planuota. Projekto veiklos vykdomos 2018 metais.
Baigus įgyvendinti priemonę 02 01 02 „Joniškio baltosios
sinagogos pritaikymas visuomeniniams poreikiams“ buvo
sutaupyta 25,4 tūkst. Eur planuotų lėšų.

Iš viso

157

144

29552,1 iš jų:
SB(VB) – 9591,3
SB – 11633,8
SB(BIP) – 509,6
SB(VBK) – 939,3
SB(P) – 824,8

27537,1 iš jų:
SB(VB) – 8876,0
SB – 11318,6
SB(BIP) – 501,8
SB(VBK) – 939,3
SB(P) – 936,0

Įgyvendinant 7 strateginio veiklos plano programas buvo
panaudota 93,1 proc. planuotų lėšų.
Ilgas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas, projektų paraiškų
tikslinimas ir derinimas su projektų paraiškas įgyvendinančiomis
institucijomis (pvz, CPVA, NMA, TID ir kt.), bei rangovų
neefektyvus darbų planavimas, įtakojo priemonių įgyvendinimo ir

6
ES – 1862,8
LRVB – 4180,1
Kt – 10,4

ES – 571,70
LRVB – 4383,3
Kt – 10,4

lėšų įsisavinimo spartą. Priemonių įgyvendinimas ir lėšų
panaudojimas perkeltas į 2018 metus.

_________________________________

