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Skaistgirio miestelis, Joniškio rajono savivaldybė. 

 

 Skaistgirio miestelyje, kuriame gyvena apie 1000 gyventojų, yra įsikūrusi miestelio 

bendruomenė. 

  Skaistgirio seniūnijos administracinis pastatas             Skaistgirio miestelio bendruomenės namai 

                       ir kultūros namai 

 

 Šiuo metu bendruomenėje yra 118 narių. Bendruomenės aktyvo tikslas įtraukti į savo veiklą 

kuo daugiau gyventojų, skatinti jų aktyvumą, sprendžiant aktualias problemas, prisidėti prie 

miestelio socialinės aplinkos gerinimo, skatinti bendruomeniškumą. Įgyvendindama šiuos tikslus 

miestelio bendruomenė, kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir įstaigomis, organizuoja 

ir dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose, tradicinėse mugėse ir parodose. Bendruomenės 

patalpose rengiamos vietos amatininkų ir tautodailininkų darbų parodos. Vienas iš bendruomenės 

tikslų yra įkurti amatų centrą Skaistgiryje, kuris suburtų meno kūrėjus, skatintų juos pristatyti savo 

darbus visuomenei. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bendruomenė palaiko ryšius su kitomis rajono bendruomenėmis, organizuoja išvykas į 

kaimyninius rajonus bei semiasi patirties iš užsienio šalių bendruomenių gyvenimo. Skaistgiriečiai 

ir patys sulaukia svečių iš kaimyninių rajonų ir šalių. Bendruomenės surengtoje amatininkų 

parodoje viešėjo svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos. Jie buvo supažindinti su 

Skaistgirio miesteliu, aplankė gražiausias miestelio sodybas. 
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 Didelis dėmesys yra skiriamas jaunimo įtraukimui į bendruomenės veiklą, prevenciniam 

darbui su jaunimu. Jaunimas aktyviai dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose, bendruomenės centro 

tvarkymo darbuose. Jų iniciatyva buvo surengta inkilų kėlimo šventė, kurioje pagrindiniai dalyviai 

ir inkilų gamintojai buvo miestelio jauni žmonės. 

 Viena iš bendruomenė prioritretinių veiklos sričių yra sveikos gyvensenos propogavimas. 

Bendradarbiaujant su Skaistgirio moterų draugija „Versmė“, organizuojamos lektorių paskaitos apie 

sveiką gyvenseną. Kasmet dalyvaujame dviratiškiausio žmogaus rinkimuose, akcijoje „Diena be 

automobilio“, seniūnijos rengiamose dviračio slalomo varžybose. 

 

 Mugių metu stengiamės pristatyti ekologiškus produktus, sveikos mitybos idėjas. Dauguma 

bendruomenės narių turi savo ūkius, kuriuose augina ekologiškas daržoves, o iš jų pagamintus 

sveikos mitybos patiekalus pristato įvairiuose seniūnijoje ir rajone vykstančiuose renginiuose. 

Miestelis turtingas bitininkais, prekiaujančiais ne tik medumi, bet ir įvairiais bitininkystės 

produktais. Savanorystės idėja ir jos įgyvendinimas yra ypač svarbu kaimo bendruomenės veikloje. 

Bendruomenės nariai savanoriškai prižiūri ir tvarko bendruomenės namų patalpas ir aplinką, 

dalyvauja seniūnijos skelbiamose akcijose: „Puoškime savo miestelį“, kalėdinėje akcijoje  

„Pasidalinkime gerumu“. Bendruomenės nariai neabejingi kitų nelaimėms, geranoriškai padeda tiek 

lėšomis, tiek savo darbu. 

 Miestelio bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Įgyvendinti šie projektai: 

„Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės ir Joensuun (Suomija) regiono vietos veiklos 

grupės bendradarbiavimo stiprinimas“, „Joniškio ir Kandavos (Latvija) vietos veiklos grupių patirtis 

įgyvendinant LEADER metodą“, Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida „Būkime 

matomi ir bendraukime“, „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos 

parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės 

atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietovėje“. Šiuo metu vykdomas projektas „VVG ir potencialių 

pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui“. 
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 2010 m. pateikus prašymą Nyderlandų paramos ir labdaros fondui „Tekantis vanduo“, 

gautas projekto „Ne žodžiais, o darbais mes Skaistgirį mylim“ finansavimas, kurio metu buvo 

sutvarkyta Uolyno tvenkinio pakrantė. 

 Skaistgirio gyventojų socialiniams ir verslo poreikiams tenkinti pritaikyta miestelio 

infrastruktūra, gyventojai ir įmonės naudojasi vandentiekiu, centralizuota vandens nuotekų šalinimo 

sistema, asfaltuotomis gatvėmis, naujai įrengtais šaligatviais. Miestelyje veikia dvi parduotuvės, 

paštas, gaisrinė, ambulatorija, Joniškio kredito unijos Skaistgirio filialas, įsikūrusios dvi žemės ūkio 

bendrovės, AB“Skaistgirio skalda“, individuali medžio apdirbimo įmonė. Laidojimo paslaugas 

teikia individuali įmonė „Skaisti giria“. Džiaugiamės veikiančiu vaikų darželiu, aktyvia kultūros 

namų veikla: mėgėjų teatro kolektyvo spektakliais, kaimo kapelos bei etnografinio ir moterų 

ansamblių koncertais.  

  Koncertuoja Skaistgirio etnografinis kolektyvas    Mėgėjų teatro spektaklis S. Kymantaitės – 

        Čiurlionienės „Kuprotas oželis“ 

 

 2010 m. Skaistgirio vidurinė mokykla atšventė 100 metų jubiliejų. Sumanaus kolektyvo 

dėka mokykloje pasiekiama aukštų mokymosi rezultatų, vyksta aktyvus kultūrinis ir sportinis 

gyvenimas. Mokykloje įkurtas stalo teniso muziejus, kuriame gausu iškovotų prizų ir eksponatų 

apie šią sporto šaką. 

 

 

 Daug lankytojų sulaukia Skaistgirio biblioteka, įsikūrusi jaukiose renovuotose patalpose. 

Bibliotekoje veikia vieša interneto prieiga, kuria naudojasi ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji.  

 Skaistgiriečiai nuo seno turi gražias aplinkos tvarkymo tradicijas, puoselėja ir gražina savo 

gyvenamąją aplinką. Kasmet bendruomenė dalyvauja renkant gražiausias sodybas, tvarkingiausią 



gatvę, įmonę, pavyzdingai besitvarkančią savo teritoriją.  
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      Rūtų gatvė 

 

 Gyventojai didžiuojasi miestelio centre įkurtu 12 ha parku, kuriam 2007 m. buvo suteiktas jo 

įkūrėjo Jono Viliūno vardas. Parke įrengta vasaros estrada, vaikų žaidimo aikšelė, auga per 200 

rūšių medžių ir krūmų.  
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 Miestelį juosia dolomito skaldos karjeras, tvenkiniai, prie jų prigludęs Uolyno kalnas. 

 Bendruomenė savo idėjomis ir savanorišku darbu prisideda prie seniūnijos rengiamo 

pažintinio sveikatingumo tako: kalno papėdėje įrengti suoliukai, sutvarkyta poilsio vieta. Šiais 

metais bus pastatytas apžvalgos bokštelis, įrengtos apžvalgos aikštelės, pastatyti informaciniai 

stendai. Tikimės, kad šis poilsio ir turizmo objektas bus svarbus tiek vietiniams gyventojam, tiek 

atvykstantiems svečiams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Vaizdai nuo Uolyno kalno 
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Poilsiavietės kalno papėdėje 

 

 

    Pažintinio sveikatingumo tako pradžia 

 

 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia, atstatyta 1838 m. yra architektūrinis paminklas. 

Pažymėtinos Kryžiaus kelių stotys. Kiekviena stotis – tai altorėlis, kuriame po stiklu pritvirtintos 

dailiai iš medžio išdrožtos statulėlės, vaizduojančios kiekvienai stočiai skirtą gyvą vaizdą. Šiuo 

metu statulėlės restauruotos ir eksponuojamos Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje.  
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 Vietos gyventojus ir svečius džiugina sutvarkyti miestelio skverai ir gėlynai, medžio 

skulptūros, puošiantys gatves iš dolomito įrengti gėlių vazonai. 

 

       Skulptūra „Skaistgirys“ pastatyta minint                   Skulptūra „Šv. Florijonas“ pastatyta  

       Skaistgirio miestelio 585 metų jubiliejų                     minint Skaistgiriio gaisrinės 80-metį 

 

 Skulptūra skirta Lietuvos 1000-mečiui  Skveras Kaštonų gatvėje 

   paminėti 
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                    Aušros gatvė     Skveras Kaštonų gatvėje 

 

 Į miestelio gyvenimo kokybės gerinimą aktyviai įsijungia ir vietos verslininkai bei 

ūkininkai. Jie aktyvūs kultūrinių renginių rėmėjai, savo technika prisideda prie miestelio tvarkymo 

darbų.  

 Didžiuojamės, kad gyvename Skaistgiryje, džiaugiamės jaukia ir patrauklia aplinka, patogia 

infrastruktūra, etnokultūros tradicijų puoselėjimu. Čia gera ir jauku gyventi, auginti vaikus ir 

sulaukti ramios senatvės. 

 

Skaistgirio miestelio bendruomenė 

Aušros G. 5, LT-84385, Skaistgirys 

Tel. Nr. (8 426) 68499, mob. 868788694 

El. paštas kapitonastenkesas@gmail.com  
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