PROJEKTAI
Stomatologinis projektas (1998-2004 m.)
1998 metų spalio mėn. Vimerbio Rotary klubas pranešė apie rengimąsi pradėti stomatologinį
projektą mūsų rajone. Spalio mėn. Švedijoje lankėsi gydytojai E. Baltakis, K. Rusteika, V. Kutka.
Jie aptarė būsimąjį projektą. Pirmoji stomatologo darbo vieta buvo įrengta Skaistgiryje, gyd. V.
Kutkos kabinete, 1999 metų birželio mėnesį. 2004 m. projektas buvo užbaigtas. Projekto metu
buvo įrengtos 6 stomatologų darbo vietos.
Socialinis projektas (1999-2000 m.)
Projekto tikslas buvo kelti socialinės rūpybos ir pensionatų darbuotojų kvalifikaciją Joniškyje ir
Vimerbyje, padėti pagerinti Joniškio rajono socialinės tarnybos ir lankomosios slaugos darbą,
sukurti Joniškyje metodiką, kaip galima pasirūpinti žmonėmis su įvairiais socialiniais poreikiais.
Projekte dalyvavo pagyvenusių žmonių globos ir socialinės tarnybos darbuotojai: vadovai ir jų
pavaldiniai.
Projektas vyko keliais etapais:
1999 m. - parengiamasis etapas.
1999-2000 m. projekto vykdymas. Šis periodas taip pat buvo suskirstytas į 6 etapus.
1999 metų sausio mėn. buvo pradėtas vykdyti mažasis studijų socialinės srities projektas.
Projekto metu socialinių skyrių darbuotojai keitėsi informacija apie socialinį darbą, socialines
paslaugas kiekvienoje savivaldybėje. Vizitų metu lankėsi abiejų savivaldybių įvairiose
socialinėse įstaigose, dalijosi problemomis ir rengė medžiagą didesniam socialiniam projektui
tarp Vimerbio ir Joniškio savivaldybių socialinių darbuotojų. Didžiojo projekto metu 30
socialinių darbuotojų klausė paskaitas apie Švedijos socialinę sistemą, socialinių paslaugų
teikimą vaikams ir pagyvenusiems žmonėms stacionariose įstaigose ir namuose.
Projekto rezultatai:
Joniškio rajono socialiniai darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją darbo su įvairiomis socialinėmis
grupėmis srityse. Lankydamiesi Švedijoje darbuotojai išplėtė akiratį ir pasisėmė naujų idėjų, kėlė
savo kvalifikaciją vertindami švedų veiklą ir ieškodami darbo gerinimo būdų, nereikalaujančių
didelių išlaidų. Vimerbio socialiniai darbuotojai sukaupė profesinės patirties, rengdami kolegų iš
Lietuvos mokymo planą. Išsiplėtė ryšiai tarp savivaldybių, užsimezgė asmeniniai kontaktai.
Padidėjo solidarumo jausmas tarp dviejų administracijos įstaigų.
Projektą finansavo Švedijos savivaldybių asociacija. Projektui buvo numatyta 400 000 SEK
suma, tačiau išleista 338 049 SEK.
Joniškio rajono savivaldybė projekte dalyvavo kaip partnerė, prie įgyvendinimo prisidėjusi tokiu
būdu: dviejų apsilankymų metu organizuotos kelionės į / iš Rygos orouostą; suteiktas visas
transportas dviejų apsilankymų Joniškyje metu (iš viso 10 dienų); suteiktas maistas ir nakvynė
švedų dalyviams dviejų apsilankymų metu (iš viso 10 dienų); asmeninis skyrių vadovų indėlis;
rajono mero parama ir dalyvavimas baigiamajame etape. Įsitraukimo lygis buvo pakankamas, 1015 žmonių iš Joniškio delegacija 3 kartus lankėsi Vimerbyje, 2 kartus priėmė švedus Joniškyje.

Demokratijos plėtros projektas (2000-2004 m.)
2001 metų kovo mėnesį buvo pateikta paraiška naujo projekto finansavimui. Kadangi po 2000
metų rinkimų į vietines savivaldybių tarybas Joniškio rajono savivaldybės taryboje iš 25 narių 14
buvo naujai išrinkti, buvo nuspręsta pradėti demokratijos plėtros tarp Joniškio ir Vimerbio
savivaldybių politikų projektą.
Projekto tikslas buvo žiniomis ir tarpusavio bendravimu plėtoti ir sustiprinti vietinę demokratiją
Joniškio ir Vimerbio savivaldybėse, suteikti praktinių patarimų Joniškio savivaldybės atstovams
apie demokratiškai dirbančių savivaldybių sistemą Švedijoje, kadangi keičiantis savivaldybės
struktūrai pasijautė žinių apie demokratinį savivaldybės valdymą stoka. Projektas turėjo pagilinti
ir pagyvinti demokratinius procesus Vimerbyje. Taip pat siekta stiprinti dviejų miestų
bendradarbiavimą.
Projekto tikslinės grupės: Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai, Vimerbio savivaldybės
nariai ir abiejų savivaldybių administracijos darbuotojai, susiję su tarybos darbu.
Projektas turėjo parengiamąjį etapą, kurio tikslas buvo surinkti žinių apie Lietuvos politinę
sistemą ir padėtį Joniškyje, kad būtų galima suprasti demokratinių procesų poreikį. Todėl
ilgalaikis projekto tikslas buvo pakelti demokratijos lygį Joniškyje. Projektu buvo siekiama
parodyti kaip funkcionuoja Vimerbio savivaldybė, kaip ji demokratiškai valdoma remiantis
demokratijos principais.
Projekto įgyvendinimo laikas 2001-2004 m.
Projekto rezultatai:
1. Projekto dalyviai praplėtė savo supratimą apie demokratijos reikšmę.
2. Joniškio rajono savivaldybėje imti plačiau įgyvendinti demokratijos principai.
3. Įgauta daugiau žinių apie vyraujančių socialinių, švietimo ir kitų problemų sprendimą.
4. Tarybos nariai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie jų darbo pobūdį.
5. Įgytos žinios padėjo Joniškiui pasirengti narystei Europos Sąjungoje.
6. Sustiprintas dviejų miestų bendradarbiavimas.
Projektą finansavo Švedijos savivaldybių asociacija. Projektui išleista 354 458 SEK.
Joniškio rajono savivaldybė projekte dalyvavo kaip partnerė, prie projekto įgyvendinimo
prisidėdama transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugomis švedų delegacijoms. Viename
iš baigiamųjų projekto etapų susipažinti su Vimerbio savivaldybės darbu turėjo galimybę visi
Joniškio rajono savivaldybės tarybos nariai ir dalis administracijos darbuotojų.
Pagilintas demokratijos plėtros projektas (2004-2005 m.)
Pagilintas demokratijos plėtros projektas buvo vykdomas keturiais etapais. Taip yra tęsiamas
ankstesnio Vimerbio ir Joniškio demokratijos plėtros projektas, kuris buvo vykdomas 2002-2004
metais. Projekto vykdomąją grupę sudaro politikai ir kiti administracijos darbuotojai, dirbantys
Vimerbio ir Joniškio vykdomuosiuose komitetuose.
Svarbiausias projekto tikslas yra perduoti Joniškiui vadovavimo filosofiją, koreguoti Vimerbio
vadovavimo filosofiją, siekti, kad pasikeitimas patirtimi būtų naudingas abiem pusėms, siekti
palengvinti Joniškio rajonui lengviau adaptuotis ES per pasikeitimą patirtimi su Vimerbio rajonu,

padaryti demokratijos plėtros procesų, vykusių Joniškyje per 2001-2005 metus, apibendrinimą,
aptarti bendro ateities projekto finansavimo per skirtingas ES programas galimybes.
Vimerbis tikisi, kad projektu jie padės Joniškio rajono savivaldybei plėtoti savo organizaciją ir
jos veiklą. Keičiantis patirtimi didėja Vimerbio ir Joniškio politikų ir administracijos darbuotojų
kompetencija. Projekto metu auga bendradarbiavimas tarp Vimmerbio ir Joniškio ir papildomai
stiprėja rajonų tarpusavio ryšiai.
Projekto metu planuojam dirbti su vidaus dokumentais, tokiais kaip vadovavimo filosofija ir
darbo tvarka, kurie galbūt nėra tokie priklausomi nuo taisyklių nuolatinio kitimo ir jų kūrimo, kai
tuo tarpu kitos taisyklės keičiasi ir keičia darbo pobūdį.
2004-ųjų metų pavasarį Lietuva tapo ES nare. Iškilo būtinybė susipažinti su šioje srityje
pažengusių šalių praktika. Švedijos, kuri strategiškai dirba būdama ES nare, dalyvaudama
įvairiose programose ir ieškodama pinigų įnašo iš struktūrinių fondų, patirtis ir parama rašant
projektus bus svari pagalba Joniškiui.
Siekiami rezultatai:
1. Plėsti žinias apie abiejų rajonų demokratijos sistemas
2. Perduoti Joniškio rajonui vadovavimo filosofiją
3. Koreguoti Vimerbio vadovavimo filosofiją ir siekti, kad pasikeitimas patirtimi būtų naudingas
abiems pusėms
4. Palengvinti Joniškio rajonui adaptuotis ES, tai pasiekti keitimosi patirtimi su Vimmerbio
rajonu būdu
5. Padaryti projekto, vykusio 2001-2005 Joniškyje ir Vimerbyje apibendrinimą - taip mes
skirtingais būdais būsime dirbę su demokratijos plėtros klausimais
6. Suplanuoti bendrą ateities projektą, kuris būtų finansuojamas skirtingų ES programų
7. Gilinti asmeninius kontaktus tarp atsakingų Vimerbio ir Joniškio politikų ir administracijos
darbuotojų; Dar labiau stiprinti draugystę tarp Vimerbio ir Joniškio.

