VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS KULTŪROS
PAVELDO APSAUGAI 2014 M.

Eil.
Nr.
I.

II.

Kultūros vertybės
pavadinimas, adresas,
kodas

panaudotų lėšų (tūkst. Lt)
Objekto pavadinimas ir darbų
pobūdis

I. Konkrečių kultūros
vertybių tvarkyba:
1.1. Joniškio Baltoji
sinagoga, esanti Miesto a.
4A, Joniškyje, u. k. 23679

1.1. Joniškio Baltosios sinagogos
pritaikymas visuomeniniams
poreikiams, inžinierinių tinklų
įrengimas, avarinės grėsmės
pašalinimas, restauravimas ir
pritaikymas viešosioms reikmėms

1.2. Joniškio Raudonoji
sinagoga, esanti Miesto a.
4B, Joniškyje, u.k. 23680

1.2. Joniškio Raudonosios
sinagogos avarinės grėsmės
pašalinimas, restauravimas ir
pritaikymas viešosioms
reikmėms. Salės interjero
restauravimo darbai: lubų ir sienų
tinko ir dekoro restauravimas bei
dažymas; lubų išlikusių lipdinių
tvarkyba, sunykusių
restauravimas, atkūrimas. Darbai
pagal rekonstravimo techninį
projektą LP- 221(S-2010) –TPTDP.1 _laida „A“, atliktą 2013 m.
rugsėjo mėn.
Restauravimo darbai priimti
2014-09-23.
1. Neveikiančioms kapinėms
pažymėti pagaminti 5 stogastulpiai
(lėšos – 4999Lt).
Pažymėtos:
1.1. Malgužėlių kaimo senosios
kapinės, esančios Malgūžėlių k.,
Kriukų sen., Joniškio r. sav.;
1.2. Malgūžių kaimo senosios
kapinės, esančios Malgūžių k.,
Kriukų sen., Joniškio r. sav.;
1.3. Butkūnų kaimo senosios
kapinės, esančios Butkūnų k.,
Kriukų sen., Joniškio r. sav.;
1.4. Dilbinėlių kaimo senosios
kapinės, esančios Dilbinų k.12,
Žagarės sen., Joniškio r. sav.;
1.5. Senosios kaimo kapinės,
esančios Dolomito g. , Žagarėje,
Joniškio r. sav.
1.6. Seniūnijų skirtos lėšos
savivaldybės piliakalnių, parkų,
neveikiančių kapinių priežiūrai:
1.6.1. Gaižaičių seniūnijos
neveikiančių kapinių šienavimas
(0,3 tūkst. Lt)
1.6.2. Skaistgirio seniūnijos
neveikiančių kapinių šienavimas
(1,2 tūkst. Lt)
1.6. 3.Žagarės seniūnijos

II. Kultūros vertybių ir jų
teritorijų priežiūra:
1) Neveikiančios kapinės ir
laidojimo bei žuvimo
vietos

Savivaldybės

Valstybės

Tarptauti
nių
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neveikiančių kapinių šienavimas ir
medžių genėjimas (4,8 tūkst. Lt)
1.6.4.Gataučių seniūnijos
neveikiančių kapinių šienavimas,
želdynų genėjimas (0,4 tūkst. Lt)
1.6.5.Rudiškių seniūnijos
neveikiančių kapinių, kultūros
paveldo objektų teritorijų
šienavimas (0,2 tūkst. Lt)
1.6.6.Satkūnų seniūnijos
neveikiančių kapinių šienavimas,
želdynų genėjimas (4,4 tūkst. Lt)
1.6.7. Kepalių seniūnijos
neveikiančių kapinių, senkapių
teritorijų šienavimas, želdynų
genėjimas (5,3 tūkst. Lt)
1.6.8.Kriukų seniūnijos
neveikiančių kapinių ir paminklo
kariams žuvusiems už Lietuvos
Nepriklausomybę priežiūra (1,0
tūkst. Lt)
1.6.9.Saugėlaukio seniūnijos
neveikiančių kapinių priežiūra
(0,2 tūkst. Lt)
1.6.10. Joniškio m. ir seniūnijos
neveikiančių kapinių šienavimas,
medžių, krūmų genėjimas (0,5
tūkst. Lt)
2) archeologinės vietos
3) kitos kultūros vertybės:
3.1. Žagarės piliakalnio su
gyvenviete, piliakalnio
vadinamu Žvelgaičiu
(u.v. 23857, 2034)
3.2. Minčaičių (u.v. 20659,
VS) koplytstulpis
3.3. Raktuvės (u.v. 1359,
VS) koplytstulpis
3.4. Jakiškių dvaro sodybos parkas ( u.k. 23269)
3.5. Piliakalnis XIII a.
Sidabrės pilies bei kovų su
Livonijos ordinu vieta (u.k.
10855)
3 .6. Buvusio dvaro sodybos fragmentai, (u.k. 135),
esantys Malgūžių, Kriukų
mstl., Joniškio r. sav.
3.7. Mato Slančiausko
kapas (u. k. 10856), esantis
Rudiškių k., Rudiškių sen.,
Joniškio r.
3.8. Sodybos vieta( Mato
Jono Slančiausko gimtinė)
(u. k. 28180), esanti
Trumpaičių k., Rudiškių
sen., Joniškio r.

0,0
Seniūnijų lėšos – Žagarės
piliakalnio vadinamu Žvelgaičiu,
šienavimas, Minčaičių ir
Raktuvės koplytstulpio priežiūros
darbai: nuvalymas,
nukalkinimas, perdažymas,
sustiprintas pamatas,
aplink koplytstulpį aikštelės
įrengimas;
Jakiškių dvaro sodybos parko ir
Piliakalnio XIII a. Sidabrės pilies
bei kovų su Livonijos ordinu
vietos šienavimas.

iš paveldosaugos programos skirta
1000 Lt informacinės lentos
„Malgūžių dvaro sodyba“
pagaminimui
iš Joniškio rajono savivaldybės
administracijos 13 programos
„Kultūros paveldo puoselėjimas.
Turizmas. Verslas.“ programos
priemonės „ 02.01.07 „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo,
sklaidos ir atgaivinimo,
priežiūros, tvarkybos ir vertinimo
programa“. Priežiūros darbams
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1,0
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3.9. Archeologo Juozapo
Žiogo kapas ( u. k. 10857)
esantis, Rudiškių k.,
Rudiškių sen., Joniškio r.

III.

IV.

III. Kultūros paveldo
inventorizavimas, tyrimai,
dokumentų rengimas
(archeologiniai, istoriniai,
menotyriniai ir kitokie
paveldo tyrimai, kultūros
paveldo vertingųjų savybių
nustatymas ir tikslinimas,
paveldosauginių planų
rengimas ir pan.)
IV. Pažinimas ir sklaida
(visuomenės informavimas,
leidinių leidyba, renginių
apie kultūros vertybės
organizavimas ir pan.)

atlikti laikantis paveldosaugos
reikalavimų skirta 3 objektams –
422 Lt. Mato Jono Slančiausko
kapo tvorelės perdažymas ir
paminklo nuvalymas, Sodybos
vietos Mato Jono Slančiausko
gimtinės koplytstulpio
antiseptikavimas, Archeologo
Juozapo Žiogo kapavietės
sutvarkymas

0,0

Joniškio rajono savivaldybės
biudžete skirta Nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo,
sklaidos ir atgaivinimo projektams
7 470 Lt:
1.1. asociacijos „Amatų miestelis“
projektui „Medinės architektūros
tradicijos Žagarės mieste
pristatymas“ – 1000 Lt;
1.2. Joniškio istorijos ir kultūros
muziejaus projektui „Senųjų
neveikiančių kapinių tyrinėjimai“ –
600 Lt;
1.3. Joniškio istorijos ir kultūros
muziejaus projektui „Senųjų
šventviečių ir mitologinio paveldo
paieškos Joniškio krašte“ – 2 050
Lt;
1.4. Žagarės kultūros centro
projektui „Europos paveldo dienų
paminėjimas „Istorijos ir
architektūros ratą pasukus Vytauto
Didžiojo paminklo ir Jono
Krikštytojo bažnyčios link“ – 2 700
Lt;
1.5. Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos projektui „Europos
paveldo dienų paminėjimas
„Vienos nuotraukos motyvais
(Vilniaus gatvės pradžia
tarpukariu)“ – 1. 120 Lt.
2. EPD dienoms organizuota
konferencija „XX a. pradžios
skonis Joniškio krašto
architektūroje”, kuris vyko naujai
restauruotoje Raudonojoje
sinagogoje;
2014 m. Balandžio 24 d.
organizuotas Joniškio miesto

7,5

4

jaunimo moksleivių ir Šiaulių
universiteto studentų, dėstytojų ir
skyriaus specialistų susitikimas,
edukacija „Pažinkime savo
paveldą”;
Rengti straipsniai žiniasklaidai:
Dėl Joniškio paveldo kryžių ir
koplytstulpių, Dėl Joniškio paveldo
dvarų; Dėl Raudonosios sinagogos
tvarkybos darbų; Naujienos,
aktualijos iš dalyvautų renginių.
Teiktas Lietuvos TV tiesioginis
interviu apie Raudonosios
sinagogos avarinės būklės
likvidavimą ir salės interjero
restauravimą.
Informacija socialiniame tinkle
„Facebook“.
Iš viso panaudota tvarkybai:
Iš viso panaudota priežiūrai:
Iš seniūnijos:
Iš paveldosaugos programos:
Iš viso panaudota sklaidai:
Bendra panaudotų lėšų suma:

172,1
29,2
22,8
6,4

71,8
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Vilma Bartašienė, tel. (8 426) 69 146, el. p. vilma.bartasiene@joniskis.lt

