PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr. T-208
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019–2023 M. KADENCIJOS
DARBŲ PROGRAMA
SITUACIJA
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 m. kadencijos darbų programa yra
neatsiejama nuo pagrindinių Savivaldybės dokumentų:
1. Savivaldybės strateginio plėtros plano, kuris yra ilgesnės kaip 3 metų trukmės
strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai
Savivaldybės teritorijoje numatyti;
2. Savivaldybės strateginio veiklos plano, kuris yra 3 metų trukmės strateginio
planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų
ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės
finansinius ir žmogiškuosius išteklius;
3. Kitų Savivaldybės planavimo dokumentų.
Šiuo metu Savivaldybė sprendimus priima, darbus planuoja, vykdo remdamasi Biržų rajono
savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginiu planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-234. Taip pat trimečiu Biržų rajono
savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-1, patvirtintu Savivaldybės
biudžetu, kitais Tarybos patvirtintais darbų planavimo dokumentais bei atsižvelgdama į
Savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos (koalicijos) programines nuostatas.
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019–2023 M. KADENCIJOS
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:
1. Užtikrinti jau numatytų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginių tikslų
įgyvendinimą, kontroliuoti darbų vykdymą, nedelsiant spręsti iškilusius finansinius,
reikiamų dokumentų parengimo, derinimo bei kitus sudėtingus klausimus.
2. Tinkamai, kruopščiai ir atsakingai parengti Biržų rajono savivaldybės plėtros
2021–2027 m. strateginį planą, kad visi Biržų rajono gyventojai galėtų naudotis Biržų
krašto darnaus vystymosi laimėjimais ir drauge kurti teisingą, įtraukią, pilietišką
bendruomenę. Plane nustatyti tolesnes Biržų rajono savivaldybės veiklos kryptis ir
būdus vykdyti Savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus,
veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
3. Kontroliuoti būsimos Biržų rajono savivaldybės plėtros strategijos ir joje numatytų
uždavinių įgyvendinimą, stiprinant gyventojų pasididžiavimą savo kraštu,
pasitikėjimą valdžia, užtikrinant Biržų rajono savivaldybės rajono gyventojų
maksimalų pasitenkinimą savo krašto gyvenimo sąlygomis.
4. Rengti Savivaldybės tarybos pusmečio darbų planus, kontroliuoti numatytų drabų
vykdymą.
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I. PAGRINDINIŲ DARBŲ, NUMATYTŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2016–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS BEI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2019–2021 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANE BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS
DARBŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ. NUMATOMI PAGRINDINIAI DARBAI,
VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS.
Bendradarbiaujant su Vyriausybe, Seimo nariais, atitinkamomis ministerijomis, kitomis
institucijomis, struktūromis kontroliuoti, užtikrinti svarbiausių projektų, kitų
neatidėliotinų darbų įgyvendinimą:
Projektai, darbai
Išsamesni paaiškinimai / pastabos
1. Atsakingas Savivaldybės biudžeto
planavimas,
prioritetą
skiriant
strateginiams savivaldybės tikslams
įgyvendinti
2. Miesto ir kaimo infrastruktūros,
gyvenamosios aplinkos gerinimas,
teritorijų planavimas
2.1. Sporto ir sveikatingumo
komplekso statyba
2.2. Biržų rajono savivaldybės Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos patalpų
klausimo svarstymas, sprendimų
priėmimas
2.3. Viešųjų erdvių mieste ir kaimuose
sutvarkymas, teritorijų planavimas
Vykdomi / planuojami darbai:
1) Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio
parko teritorijoje, modernizavimas ir
pritaikymas bendruomenės veiklai,
laisvalaikio užimtumui ir poilsiui;

(Spręsti statybos ir finansavimo klausimus)
(Vyksta derybos su AB „Lietuvos paštas“
dėl pastato įsigijimo, kurį planuojama
pritaikyti Biržų rajono savivaldybės Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos reikmėms)

(J. Janonio aikštės rekonstrukcija:
esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų,
apšvietimo,
želdinių
sutvarkymas,
fontano, stebėjimo kamerų įrengimas, su
aikšte
besiribojančių
gatvių
rekonstravimas, viešojo tualeto statyba,
aikštės funkcinis susiejimas su Biržų
kultūros centro prieigomis; skvero ties
Kęstučio g. ir Vytauto g. sankryža
įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių,
apšvietimo
įrengimas,
želdinių
sutvarkymas; (Rengiamas techninis
projektas. Projektavimo darbai vėluoja,
nes sutartis pasirašyta 2018-11-15,
o nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m.
kovo 1 d. neišduoti leidimai atlikti
archeologinių tyrimų. Šiuo metu parengti
projektiniai pasiūlymai ir jiems pritarta
bei atlikti archeologiniai tyrimai.
2019-09-01 pateikta projekto paraiška
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
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finansavimui gauti. Projektą planuojama
įgyvendinti iki 2021 m. pab.)
2) Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės
teritorijoje ir prieigose modernizavimas,
pritaikymas bendruomenės veiklai,
sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui;

(Teritorijos prie buvusio technikos sporto
klubo pastato ir sporto mokyklos pastato
sutvarkymas: pėsčiųjų takų, automobilių
stovėjimo aikštelės, universalaus sporto
aikštyno, apšvietimo įrengimas, želdinių
sutvarkymas; piliavietės teritorijoje
esančio pliažo reljefo pertvarkymas,
laiptų ir tiltelio nuo pliažo į pilies kiemą
įrengimas,
Radvilos
gatvės
rekonstravimas, automobilių stovėjimo
aikštelės prie pilies modernizavimas,
apšvietimo įrengimas; stebėjimo kamerų,
aikštelės laikinam paslaugų ar prekybos
statiniui įrengimas; (Rengiamas techninis
projektas.
Projektavimo
darbai
vėluoja,
nes
sutartis pasirašyta
2018-11-15, o nuo 2018 m. gruodžio 1 d.
iki 2019 m. kovo 1 d. neišduoti leidimai
atlikti archeologinių tyrimų. Šiuo metu
parengti projektiniai pasiūlymai ir jiems
pritarta bei atlikti archeologiniai tyrimai.
2019-09-01 pateikta projekto paraiška ES
struktūrinių fondų finansavimui gauti.
Projektą planuojama įgyvendinti iki
2022 m. pab.)

3) Biržų Astravo dvaro sodybos parko
sutvarkymas;

(Planuojama atkurti istorinius želdynus,
vizualinį ryšį tarp rūmų ir ežero,
regeneruojant vandens telkinių sistemą ir
atkuriant
mažuosius
kraštovaizdžio
architektūros statinius (lieptelius, tiltelius,
laiptus į krantinę, prieplauką), atkurti takų
tinklą, įrengti suolelius, šiukšliadėžes,
dekoratyvinį ir funkcinį apšvietimą ir kt.;
parko plotas – 18,09 ha);(Pasirašyta rangos
darbų sutartis. Darbus planuojama baigti iki
2021 m. I pusm.)

4) Buvusios Biržų miesto estrados
teritorijos konversija, pritaikant
teritoriją socialinei infrastruktūrai ir
bendruomenės veiklai, sudarant
prielaidas privačioms investicijoms;

(Pėsčiųjų takų, poilsio, žaidimų aikštelių,
automobilių
stovėjimo
aikštelės,
apšvietimo, pėsčiųjų tilto per Apaščios
upę,
infrastruktūros,
reikalingos
sezoninėms prekybos ar paslaugų vietoms
sukurti, stebėjimo kamerų įrengimas,
želdinių sodinimas, J. Bielinio g. ir

4

Reformatų g. rekonstrukcija; (Rengiamas
techninis projektas. Projektavimo darbai
vėluoja, nes sutartis pasirašyta 2018-1115, o nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki
2019 m. kovo 1 d. neišduoti leidimai
atlikti archeologinių tyrimų. Šiuo metu
parengti projektiniai pasiūlymai ir jiems
pritarta bei atlikti archeologiniai tyrimai.
2019-09-01 pateikta projekto paraiška ES
struktūrinių fondų finansavimui gauti.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022
m. pab.)
5) Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio
formavimas ir ekologinės būklės
gerinimas;

(A. Dauguviečio parko (40 ha) tvarkymas:
parko želdinių būklės gerinimas, naujų
želdinių sodinimas, senų retinimas, esamos
„eilinės“ sodinimo struktūros keitimas,
chaotiškai išsidėsčiusių pėsčiųjų takelių
sujungimas į sistemą, prie kraštovaizdžio
pritaikytų mažosios architektūros elementų
įrengimas, priėjimų prie vandens
suformavimas ir kt.; Darbai vykdomi, juos
numatoma baigti 2020 m. I pusm).

6) Kokybiškas Interreg V-A Latvijos
ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programos projektų vykdymas;

Darbai:
1. Apaščios upės pakrantės nuo
Respublikos g. iki J. Janonio g. Biržuose
sutvarkymai
(pradedamos
viešojo
pirkimo procedūros, darbus planuojama
baigti 2020 m. I pusm.).
2. Biržų A. Dauguviečio parke apšvietimo
ir vaizdo stebėjimo kamerų (vieną vaizdo
stebėjimo
kamerą
sumontuoti
Germaniškio k.) įrengimas (rangos
darbai atlikti, projekto pabaiga – 2019 m.
gruodis).
3. Vaizdo kamerų įrengimas 7 kaimiškose
Biržų rajono seniūnijose (pateikta
paraiška).
4. Kapinių skaitmenininmas, elektroninių
kapinių žemėlapių ir duomenų apie
palaidotus asmenis paieškos sistemų
kūrimas (pateikta paraiška.
5. Planuojama suremontuoti Germaniškio
mokyklos– universalaus daugiafunkcio
centro sporto salę (pateikta paraiška).
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7) Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių
atnaujinimas;

(Planuojama įrengti viešąją erdvę Širvėnos
ežero pakrantėje, pėsčiųjų ir dviračių taką
palei Širvėnos ežerą, P. Kalpoko gatvės
pėsčiųjų ir dviračių taką, Alyvų gatvės
šaligatvį, atnaujinti Liepų gatvės asfalto
dangą, įrengti šaligatvį (kartu sutvarkant
įvažiavimą į Biržų rajono lopšelį-darželį
„Rugelis“), įrengti vaikų žaidimo aikštelę.
(Parengtas techninis projektas, vykdomos
statybą leidžiančio dokumento gavimo
procedūros, jį gavus bus skelbiamas rangos
darbų konkursas. Planuojama projekto
trukmė iki 2020 m. pab.)

8) Kirkilų karstinių ežerėlių teritorijos
sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų
poreikiams;

(Planuojama įrengti žaidimų, pažintines
aikšteles, poilsio zoną, viešųjų erdvių
paslaugų stotelę (rengiamas techninis
projektas; planuojama projekto trukmė iki
2020 m. liepos mėn.)

9) Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono
savivaldybėje;

(Planuojama keisti Biržų rajono
savivaldybės teritorijos bendrąjį planą,
ypatingą dėmesį skiriant kraštovaizdžio
apsaugos klausimams (žr. 2.3 dalies 17
punktas).
Taip pat numatoma likviduoti 11
kraštovaizdį darkančių bešeimininkių
apleistų statinių.)

10) Užterštų teritorijų Biržų r. sav.
Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių
k. sutvarkymas;

(Vykdomos sutvarkymo darbų viešojo
pirkimo procedūros, rengiama paraiška ES
struktūrinių fondų finansavimui gauti.
Planuojamas projekto įgyvendinimo
laikotarpis: 2020-2021 m.)

11) Laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų
erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
kaimo gyventojų poreikiams;

(Prisidėti prie bendruomenių projektų,
įgyvendinamų pagal Biržų r. VVG
strategiją, finansavimo savivaldybės
lėšomis. Planuojamas projektų
įgyvendinimo terminas 2020–2021 m.
Paraiškas jau pateikė: Gaižiūnų kaimo,
Germaniškio, Gulbinų, Kilučių, Kvetkų,
Pabiržės, Pačeriaukštės, Skrebiškių,
Kratiškių kaimo bendruomenės)
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12) Gyvenamosios vietovės, kuriai
siekiama Likėnų kurortinės teritorijos
statuso, bendrojo plano rengimas;

(Teritorijų planavimo dokumentas yra
privalomas teikiant Savivaldybės tarybos
pasiūlymą Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl
Likėnų kurortinės teritorijos statuso
suteikimo. Planuojama, kad iki 2019 m.
pabaigos bus atlikti visi parengiamieji
darbai, reikalingi paslaugos viešajam
pirkimui paskelbti, o per 2020-2021 metus
bus parengtas šis planas)

13) Biržų rajono savivaldybės
teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros
plano keitimas;

(Planuojama, kad iki 2019 m. pabaigos bus
atlikti visi parengiamieji darbai
(parengiamieji darbai jau pradėti ir juos
galima stebėti www.tpdris.lt ), reikalingi
paslaugos viešajam pirkimui paskelbti, o
per 2020-2021 metus bus parengtas šis
planas)

14) Žemės sklypų formavimas prie
daugiabučių gyvenamųjų namų;

(Siekiant nustatyti daugiabučiams
gyvenamiesiems namams eksploatuoti
reikalingų sklypų ribas ir tuo pačiu
nustatyti teritorijas, už kurių priežiūrą būtų
atsakingi šių namų gyventojai, Savivaldybės
administracijos direktorius inicijuoja šių
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų rengimą. Įvertinant turimą
finansavimą bei žmogiškuosius išteklius,
per metus suformuojami sklypai 5 – 7
namams eksploatuoti (viename sklype gali
būti keletas daugiabučių namų)

15) Vabalninko miesto teritorijos
bendrojo plano parengimas;

(Šiuo metu jau yra užbaigtas planavimo
parengiamasis etapas ir pradėtas rengimo
etapas: atlikta esamos būklės analizė,
atliktas strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas, parengta koncepcija, atliktos
jos viešinimo procedūros. Minimi
dokumentai skelbiami www.tpdris.lt.
Vabalninko miesto bendrojo plano rengėjas
UAB ,,Urbanistika“ Savivaldybės
administracijai peržiūrai jau yra pateikusi
sprendinių projektą. Plano parengimo
terminas – 2020 m. sausio mėn.)
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16) Biržų rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimas.

(Šiuo metu jau yra užbaigtas planavimo
parengiamasis etapas ir pradėtas rengimo
etapas: atlikta esamos būklės analizė, kuri
skelbiama www.tpdris.lt, parengtas
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
apimties nustatymo dokumentas, pradėta
bendrųjų sprendinių formavimo stadija.
Plano parengimo terminas – 2020 m. liepos
mėn.)

2.4. Gatvių, aikštelių, tiltų tvarkymas,
įrengimas, perėjų ir gatvių apšvietimo
bei kitų eismo saugumo priemonių
įgyvendinimo, efektyvaus ir patogaus
viešojo transporto užtikrinimas.
Vykdomi / planuojami darbai:
1) Gyventojams skaidrios ir aiškios
miesto ir kaimo kelių apšvietimo bei
gatvių asfaltavimo, tvarkymo
programų parengimas ir
patvirtinimas. Programos vykdymo
užtikrinimas;

(Tinkama žvyrkelių priežiūra, skiriant
seniūnijoms reikiamą finansavimą iš
Savivaldybės biudžeto. Rūpintis, kad būtų
užtikrintas finansavimas iš valstybės
biudžeto)

2) UAB „Biržų autobusų parkas“
autobusų parko atnaujinimas;

(Kartu su UAB „Biržų autobusų parkas“
spręsti autobusų parko atnaujinimo
klausimą)

3) Gyvenamosios aplinkos gerinimas
gyvenamuosiuose daugiabučių namų
rajonuose Biržų mieste;

(Dalies teritorijos tarp Vilniaus g. ir
Vytauto g. sutvarkymas: Vilniaus gatvės
atkarpos rekonstravimas, šaligatvių
rekonstrukcija, automobilių stovėjimo vietų,
lauko apšvietimo inžinerinių tinklų,
pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo
aikštelių, vaikų žaidimų aikštelės, kiemų
takų įrengimas, želdinių sutvarkymas;
Vykdomos rangos darbų viešojo pirkimo
procedūros. Planuojama projektą
įgyvendinti iki 2020 m. spalio mėn.)

4) Susisiekimo komunikacijų (gatvių)
Biržų m. D. Poškos, J. Šimkaus g. ir P.
Jakubėno g. rekonstravimas;

(Rekonstruojamos D. Poškos gatvės ilgis
– 520 m, plotis – 5,5 m, kairėje gatvės
pusėje numatoma įrengti pėsčiųjų taką,
kurio plotis 1,5 m. Šalimais vaikų
darželio numatoma įrengti automobilių
stovėjimo vietas. Rekonstruojamos J.
Šimkaus gatvės ilgis – 222 m, plotis – 5,5
m, dešinėje gatvės pusėje numatoma
įrengti pėsčiųjų taką, kurio plotis 1,5 m.
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Rekonstruojamos P. Jakubėno gatvės
ilgis – 130 m, plotis – 5,5 m, dešinėje
gatvės pusėje numatoma įrengti pėsčiųjų
taką, kurio plotis 1,5 m, kairėje
numatoma įrengti 3,0 m pločio.
Jau parinktas rangovas darbams atlikti.
Rengiamasi kvartalo vandentiekio tinklų
statybos projekto viešiesiems pirkimams.
Planuojama projekto pabaiga – 2021 m.
I ketv).
5) Susisiekimo komunikacijų (gatvių)
Biržų m. Aušros g. (nuo Skaistkalnės
g. iki V. Kudirkos g.) rekonstravimas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-06-06, darbai turi būti baigti
2019 m. gruodžio 1 d.)

6) Susisiekimo komunikacijų (gatvių)
Biržų m. J. Nastopkos g.
rekonstravimas;

(Nuo Kęstučio g. iki kapinių)
Pasirašyta rangos sutartis 2018-10-08,
Darbai turi būti baigti 2019 m. spalio
8 d.);

7) Susisiekimo komunikacijų (gatvių)
eismo saugumo gerinimo priemonių
rekonstruojant šaligatvius ir
apšvietimą Biržuose, Kęstučio g. (nuo
Rotušės g. iki Vabalninko g.),
rekonstravimas;

(Šiuo metu rekonstruojami šaligatviai)

8) Susisiekimo komunikacijų (gatvių)
Biržų m. Stoties g. rekonstravimas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-07-25, darbai turi būti baigti
2019 m. gruodžio 1d.)

9) Susisiekimo komunikacijų (gatvių)
Biržų m. Žemosios g. rekonstravimas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-08-27, darbai turi būti baigti
2019 m. gruodžio 1 d.)

10) Biržų miesto Agluonos gatvės
kapitalinis remontas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-08-20, darbai turi būti baigti
2020 m. rugpjūčio 22 d.).

11) Biržų miesto Geležinkelio gatvės
kapitalinis remontas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-08-20, darbai turi būti baigti
2020 m. rugpjūčio 22 d.)

12) Biržų miesto J. Nastopkos gatvės
kapitalinis remontas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-08-20, darbai turi būti baigti
2020 m. rugpjūčio 22 d.)
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13) Biržų miesto Žalgirio gatvės
Kapitalinio remonto aprašo parengimas;

(Pasirašyta pagrindinė rangos sutartis
2019-08-20, Darbai turi būti baigti
2020 m. rugpjūčio 22 d.)

14) Susisiekimo komunikacijų kelių
(gatvių) paskirties statinių p. Kalpoko,
Liepų ir Alyvų gatvių rekonstravimo,
kitų inžinerinių statinių statybos ir
Širvėnos ežero pakrantės sutvarkymo
Biržų r. sav., Biržų kaime, projekto
parengimas;

(žr. 4 dalis „Viešųjų erdvių mieste ir
kaimuose sutvarkymas“, vykdomų /
planuojamų darbų 7 punktas)

15) Vietinės reikšmės kaimo kelių ar
gatvių remontas ar rekonstrukcija;

(Įgyvendinti projektą „Biržų rajono Biržų
kaimo Liepų gatvės kapitalinis remontas;
Savivaldybės projektas finansuojamas ES ir
Savivaldybės biudžeto lėšomis 20 proc. (50
tūkst. Eur)

16) Dviračių ir pėsčiųjų tako
įrengimas Jaunimo g. Biržų m.;

(Bus teikiama paraiška ES fondų
finansavimui gauti. Projekto
įgyvendinimo terminas 2020 –2021 m.)

17) Vilniaus g. šaligatvių kapitalinis
remontas;

(2020 m. planuojama pradėti remonto
darbus)

18) Biržų m. Plento g. rekonstravimas.

(2019 m. planuojama pradėti projektavimo
darbus)

19) Vilniaus g. šaligatvio prie Ligoninės
ir praėjimo tarp Ligoninės ir Poliklinikos
šaligatvio remontas.

(2020 m. planuojama pradėti remonto
darbus)

20) Respublikos – Vytauto g. sankryžos
rekonstrukcija
2.5. Pastatų, melioracijos, vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymas /
modernizavimas

(2021 m. planuojama pradėti
rekonstrukcijos darbus)

Vykdomi ir planuojami darbai:
1) Daugiabučių namų renovacijos
darbų užtikrinimas;
2) Vabalninko miesto daugiabučių
namų šildymo problemos svarstymas,
sprendimų priėmimas;

(Didelis dėmesys – tinkamiems architektūros
sprendiniams, darbų atlikimo terminams,
darbų kokybei)
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3) Nenaudojamos kitos paskirties pastato
Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas
kultūros reikmėms;

(Planuojamas pastato kapitalinis remontas,
pritaikant pastatą kultūros reikmėms ir
aprūpinant veiklai reikalinga įranga.
Vykdomi rangos darbai, juos planuojama
atlikti iki 2020 m. liepos mėn.)

4) Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos
modernizavimas;

(Planuojama Biržų „Aušros“ pagrindinėje
mokykloje modernizuoti sporto salę, įrengti
naujas patalpas aerobikos užsiėmimams ir
svarsčiams kilnoti. Vykdomi rangos darbai,
juos planuojama atlikti iki 2020 m. kovo
mėn.)

5) Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo infrastruktūros
modernizavimas;

(Planuojama 2 vaikų grupių paprastojo
remonto darbus bei įsigyti įrangos ir baldų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
veiklai vykdyti; Rangos darbai vykdomi,
juos planuojama atlikti ir įrangą bei baldus
įsigyti iki 2020 m. balandžio mėn.)

6) Biržų lopšelio - darželio „Genys“
skyriaus „Rugelis“ pastato
modernizavimas didinant energinį
efektyvumą
7) Kultūros paveldo objektų – pastato
(vad. Baltąja vaistine) bei rūsio
Biržuose, J. Bielinio g. 1, tvarkybos
darbų projekto parengimas;

(Pastatą ateityje planuojama pritaikyti
kultūros reikmėms; Šiuo metu paraiška jau
pateikta ir tikrinama Kultūros paveldo
departamente prie Kultūros ministerijos)

8) Neformalaus ugdymo galimybių
plėtojimas, modernizuojant Biržų
kūno kultūros ir sporto centro
infrastruktūrą;

(Planuojama atlikti Biržų rajono kūno
kultūros ir sporto centro salės,
Karaimų g. 5, Biržai, kai kuriuos
paprastojo remonto darbus (atnaujinti
stogą, salės apšvietimą, įėjimą ir kt.);
Parengtas techninis projektas, vykdomo
darbų viešojo pirkimo procedūros. Projektą
planuojama užbaigti iki 2020 m. pab.)

9) Vabalninko vandens ir
kanalizacijos tinklų plėtros projekto
įgyvendinimas;

(Planuojama Vabalninko mieste pastatyti
naujus vandens gerinimo bei nuotekų
valymo įrenginius, naujai nutiesti 3,386
km nuotekų ir 2,556 km vandentiekio
tinklų. Projektas įgyvendinamas, darbus
planuojama atlikti iki 2022 m. pab.)
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10) Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir
rekonstrukcija Biržų rajone;

(Biržų m. – rekonstruoti 0,816 km nuotekų
ir 1,071 km vandentiekio tinklų,
inventorizuoti apie 100 km vandentiekio
ir nuotekų tinklų (2019 m. atnaujinta
2016-12-22 d. pateikta paraiška – į ją
įtraukta nauja veikla – vandentiekio ir
nuotekų
tinklų
inventorizavimas.
Projektas
įgyvendinamas,
darbus
planuojama atlikti iki 2022 m. pab.)

11) Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Biržų
mieste ir Biržų kaime pasinaudojant
Vandentvarkos fondo parama
12) Biržų rajono Ramongalių kaimo
paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios
infrastruktūros rekonstravimas;

(Planuojama
sutvarkyti
drenažo
infrastruktūrą. Darbus planuojama atlikti
iki 2019 m. pab.)

13) Biržų rajono Klausučių kaimo
geriamojo vandens tiekimo sistemų,
įskaitant vandens kokybės gerinimą,
nauja statyba;

(Darbus planuojama atlikti 2020 –2021 m.)

14) Melioracijos prioritetinių darbų
programos parengimas ir vykdymas;

(Užtikrinti tinkamą Biržų rajono
melioracijos statinių būklę (prioritetų
sąraše – Smilgių ir Obelaukių gyvenvietės
drenažo sistemų rekonstrukcijos projekto
parengimas 2019 m. Savivaldybės biudžeto
lėšomis)

15) Žemės ūkio vandentvarkos
projektų įgyvendinimas
rekonstruojant melioracijos griovius ir
tiltus;

(Savivaldybės ir melioracijos statinių
naudotojų asociacijų projektai
finansuojami ES ir Savivaldybės biudžeto
lėšomis)

16) Nusausintų plotų būklės
pagerinimas ir melioracijos statinių
funkcionalumo užtikrinimas;

(Melioracijos programa finansuojama
Valstybės biudžeto lėšomis)

17) Kaimo bendruomenių materialinės
bazės stiprinimas ir veiklos rėmimas;

(Prisidėti prie projektų, kuriuos teikia
kaimo bendruomenės pagal Žemės ūkio
ministerijos programą „Parama kaimo
bendruomenėms“ 10 proc. (iki 500 Eur 1
projektui). Paramą gauna 5-6
bendruomenės)
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18) Prisijungimo prie įrengtų
kanalizacijos ir vandentiekio tinklų
plano parengimas
19) Biržų miesto D. Poškaus, J.
Šimkaus ir P. Jakubėno g.
vandentiekio tinklų statybos techninio
darbo projekto parengimas;
20) Perimti geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
objektus iš bendruomenių ir kitų
asmenų, kurie tokiai veiklai vykdyti
neturi licencijų, ir perduoti juos
viešajam geriamojo vandens tiekėjui.

(Organizuoti vandentvarkos infrastruktūros
objektų perėmimą, skirti lėšų
bendruomenėms ir kitiems asmenims
infrastruktūros perdavimui reikalingiems
dokumentams parengti)

21) UAB „Biržų vandenys“ geriamojo (Padėti UAB „Biržų vandenys“ spręsti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimą dėl kompensacijų pastatų
infrastruktūros
objektų
išpirkimas savininkams už prisijungimą prie geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo
(neatlygintinas perėmimas).
infrastruktūros skyrimo)
3. Kontrolė ir priežiūra socialinės,
sveikatos, vaiko gerovės srityje.
Vykdomi /planuojami darbai:
1) Sveikatos, socialinių įstaigų paslaugų
kokybės stebėsena, užtikrinimas;

(Padėti sveikatos, socialinėms įstaigoms
parengti ilgalaikę veiklos strategiją,
padėti spręsti iškilusius klausimus, teikti
konsultacijas ir rengti dokumentus,
susijusius su vykdomais ir planuojamais
projektais)

2) Kokybiškų Kompleksinių paslaugų
šeimai Biržų rajone teikimas;

(Teikiamos paslaugos: mediacija,
individualios ir grupinės psichologo
konsultacijos, socialinio darbuotojo
konsultacijos, vaikų priežiūra, šeimų
stovyklos ir kt.), spręsti teikiamų paslaugų
tęstinumo klausimą pasibaigus
Kompleksinių paslaugų šeimai projektui)

3) Sklandus perėjimas nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų žmonėms, turintiems
negalią, ir likusiems be tėvų globos
vaikams;

(Įgyvendinant Europos Sąjungos projektą
įsteigti bendruomeninius vaikų globos
namus, norint tėvų globos netekusiems
vaikams užtikrinti gyvenimo sąlygas kuo
artimesnes šeimai)
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4) Vaikų dienos centrų tinklo plėtros
poreikio analizė;

(Prireikus plėsti vaikų dienos centrų
paslaugas rajone, kad jos būtų prieinamos
visiems rajono vaikams)

5) Pagalbos pinigų socialiniams
globėjams ir šeimynoms užtikrinimas;

(Užtikrinti pagalbos pinigų mokėjimą
socialiniams globėjams ir šeimynoms)

6) Neįgaliųjų socialinė integracija ir
socialinė globa;

(Užtikrinti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus
asmenims prieinamas kokybiškas socialinės
globos paslaugas)

7) Biržų rajono Legailių globos namų
socialinių paslaugų infrastruktūros,
paslaugų plėtros poreikio analizė;

(Prireikus steigti naujas ar stiprinti esamas
socialines paslaugas )

8)
Pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų
rajono savivaldybės poliklinikoje;

(Užtikrinti lėšas, reikalingas VšĮ Biržų
rajono
savivaldybės
poliklinikos
projektui,
kuriame
Savivaldybės
administracija
dalyvauja
partnerio
teisėmis, vykdyti: bus įsigyta kompiuterių,
medicininės įrangos, automobilis, kuris
reikalingas vykti pas ligonius namuose,
profilaktinėms programoms vykdyti
kaimo vietovėse. (ES, savivaldybės
lėšomis baigti visi projekte numatyti
poliklinikos remonto darbai: įrengtas
keltuvas,
pandusai
neįgaliesiems,
slankiojančios
automatinės
durys,
atliktas sienų dažymas, suremontuoti
ištrupėję laiptai, įrengti turėklai,
suremontuoti odontologiniai kabinetai,
vaikų ligų ir gydytojų kabinetuose
įrengiamos
ritininės
užuolaidos,
kondicionieriai; Pabiržės ambulatorijoje
įrengti
kondicionieriai;
atnaujinta
medicininė ir kompiuterinė įranga, skirta
vaikų ir suaugusiųjų ligų prevencijai,
gydymui ir ankstyvajai diagnostikai, taip
pat lankant pacientus namuose)

9) Biržų rajono savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtra;

(Iš suplanuotų įsigyti 25 socialinių būstų,
jau įsigyta 19. Planuojama įsigyti dar 6
socialinius būstus. Vyksta būstų pirkimo
procedūros. Projektą planuojama užbaigti
2020 m.)
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10) Sveikatos ugdymo priemonių
įgyvendinimas Biržų rajono
savivaldybėje;

(Biržų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro planuojami sveikatinimo
renginiai (stovyklos, informaciniai fizinio
aktyvumo renginiai), informacijos apie
pagrindinius rizikos veiksnius ir jų
mažinimą, sveikos mitybos skatinimą,
prevencines priemones sklaida per
informacinius terminalus ir naujai sukurtą
išmaniąją programėlę)

11) Kryptingi veiksmai siekiant
Likėnų kurortinės teritorijos statuso
suteikimo;

(Bendradarbiauti su VšĮ Respublikine
Panevėžio ligonine siekiant išsaugoti
Likėnų reabilitacinę ligoninę.
Bendradarbiaujant su Vyriausybe ir
Sveikatos apsaugos ministerija spręsti
finansavimo
klausimus,
vykdant
priemones, reikalingas Likėnų kurortinės
teritorijos statusui gauti).

12) Biržų rajono savivaldybės socialinių
paslaugų plane numatytų socialinių
paslaugų kokybės ir prieinamumo Biržų
rajono gyventojams užtikrinimas;

(Svarstyti naujų socialinių paslaugų
teikimą,
atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius)

13) Pagrindinių viešųjų erdvių objektų
pasiekiamumo didinimas žmonėms su
negalia, šeimoms su mažais vaikais
(vežimėliuose) – nuovažų / liftų / keltuvų
įrengimas;
14) Policijos prevencinių programų
rėmimas;
15) Trumpalaikės ir ilgalaikės globos
senyvo amžiaus ir suaugusiems
su negalia asmenims užtikrinimas;
16) Integralios slaugos projekto
tęstinumo užtikrinimas;
17) Biržų rajono savivaldybės viešųjų
įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė)
vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

(LR Vietos savivaldos įstatyme nustatyta,
kad parastoji Savivaldybės tarybos
kompetencija yra viešųjų įstaigų (kurių
savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės
tvarkos nustatymas)
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18) Socialines, sveikatos paslaugas
teikiančių įstaigų veiklos analizė,
vertinimas;

(Kasmet analizuoti Savivaldybės
administracijos pateiktą apibendrintą
informaciją apie Biržų rajone teikiamas
socialines paslaugas, paslaugų teikimo
kokybę, poreikius ir kt., prireikus teikti
rekomendacijas socialinių, sveikatos
paslaugų įstaigoms, Administracijai, priimti
atitinkamus sprendimus)

19) VšĮ Biržų rajono
savivaldybės poliklinikos medicinos
punktų ir ambulatorijų tolesnės veiklos
perspektyvų klausimo svarstymas;
20) Socialinių ir sveikatos įstaigų vadovų
metinių veiklos ataskaitų vertinimas,
sprendimų dėl šių ataskaitų priėmimas.
4. Turizmo ir verslo plėtra
Vykdomi ir planuojami darbai:
1) Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir
Rokiškio rajonų savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra;
2) Biržų rajono savivaldybės turizmo
plėtros studijos atnaujinimo klausimo
svarstymas;

(Savivaldybės teritorijoje planuojama
įrengti 7 informacinius stendus. Vykdomos
viešojo pirkimo procedūros, stendus
planuojama įrengti iki 2019 m. pab.; Pagal
šį projektą jau įrengti 32 informaciniai
ženklai ir 7 krypties rodyklės)
(Priimant sprendimus remtis Biržų rajono
savivaldybės turizmo plėtros studijoje
numatytu Biržų rajono savivaldybės
turizmo plėtros priemonių planu)

3) Tarptautinių ir vietinių turizmo srities
projektų (renginių) inicijavimas,
planavimas ir įgyvendinimas;
medicininio
programos

(Rengiant programą bendradarbiauti su
Respublikine Panevėžio ligonine, Lietuvos
turizmo asociacija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybe bei verslo atstovais)

5) Reguliarūs Savivaldybės atstovų
susitikimai su Biržų turizmo klasterio,
Biržų rajono verslo atstovais;

(Susitikimais stiprinti savivaldos ir verslo
bendradarbiavimą, įtvirtinti diskusijų
tradiciją, pasidalyti pasiūlymais ir
idėjomis)

4) Likėnų bei Biržų
turizmo
plėtros
parengimas;
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6) Patrauklių sąlygų verslui ir
investicijoms užtikrinimas;

(Vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų
peržiūrėjimas, Mokesčių lengvatų teikimo
verslo subjektams taisyklių parengimas ir
svarstymas)

7) Biržų rajono savivaldybėje veikiančių
įstaigų, įmonių ir organizacijų,
prisidedančių prie miesto estetinio vaizdo
formavimo, skatinimas;

(Biržų rajono savivaldybėje veikiančių
įstaigų, įmonių ir organizacijų,
prisidedančių prie miesto estetinio vaizdo
formavimo, skatinimo tvarkos aprašo
parengimas ir svarstymas)

8) Sklypo Biržų m., Plento g. 2C
įrengimas, sukuriant palankią
infrastruktūrą privačioms investicijoms.

(Įgyvendinant Projektą planuojamos atlikti
veiklos: Sklypo teritorijos išvalymas,
planiravimas, apželdinimas; privažiavimo
prie teritorijos sutvarkymas (dalies Plento
gatvės (apie 0,55 km) rekonstravimas);
naujų inžinerinių tinklų nutiesimas
(vandentiekio (apie 330 m), nuotekų
šalinimo (apie 400 m) tinklai, elektros
perdavimo ir dujų tiekimo linijos su jų
maitinimo šaltiniais ir įrenginiais);
automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas;
Sklypo teritorijos aptvėrimas ir
apšvietimas; Projektui gavus ES fondų
finansavimą, investuotojas skaidriai ir
viešai bus parenkamas įstatymų nustatyta
tvarka)

5. Ugdymo kokybės užtikrinimas
Vykdomi / planuojami darbai:
1) Mokyklų tinklo optimizavimo
klausimo svarstymas, kryptingi ir
apgalvoti sprendimai, siekiant
veiksmingai naudoti švietimo išteklius,
galimybes jauniems žmonėms ugdytis ir
mokytis geriausiai jo poreikius
tenkinančioje ugdymo aplinkoje;

(Reikiamų darbo grupių, komisijų mokyklų
tinklo optimizavimo klausimui spręsti
sudarymas, jų efektyvios veiklos
užtikrinimas. Parengto bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos plano 2021–2024
metams projekto svarstymas Tarybos
komitetuose, Taryboje)

2) Visos dienos mokyklos kūrimo
klausimo svarstymas;

(Mokyklos / Savivaldybės taryba /
Administracija
analizuodami
esamą
konkrečios mokyklos situaciją, gali pateikti
siūlymą dėl ugdymo proceso organizavimo
mokykloje VDM būdu. Iniciatyva kurti VDM
gali kilti iš mokyklos bendruomenės poreikių
(nepalankus
socialinis
ekonominis
kontekstas, žemi mokinių pasiekimai,
netenkinami mokinių individualūs poreikiai
ir kt.). Ugdymo proceso organizavimas
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VDM būdu gali būti vykdomas visoje
mokykloje ar atskirose klasėse / grupėse)
3) Pasižymėjusių sportininkų, trenerių,
sporto specialistų ir sporto
visuomenininkų apdovanojimo, jų
skatinimo tvarkos aprašo parengimas;
4) Asmenų priėmimo į Savivaldybės
ikimokyklines įstaigas centralizuotos
sistemos įdiegimo klausimo svarstymas;
5) Didžiausią pažangą padariusių
mokyklų bei mokinių ir juos ruošusių
mokytojų vertinimo ir skatinimo tvarkos
aprašo parengimas;
6) Švietimo būklės Biržų rajono (Kasmet analizuoti Savivaldybės
administracijos pateiktą apibendrintą
savivaldybėje analizė, vertinimas;
informaciją apie švietimo būklę Biržų rajone
(mokyklų ugdymosi pasiekimus, kokybę,
pažangą, ugdymo įstaigų materialinę bazę,
pedagogų bei kitus poreikius ir kt.) ir
pokyčius, siekiant strateginių Lietuvos ir
Savivaldybės švietimo plėtros tikslų.
Prireikus teikti rekomendacijas, pasiūlymus
švietimo įstaigoms, Administracijai, priimti
atitinkamus sprendimus)
7) Švietimo įstaigų vadovų metinių
veiklos ataskaitų vertinimas, sprendimų
dėl šių ataskaitų priėmimas.
6. Kokybiškų ir prieinamų kultūros
paslaugų ir meno sklaidos, jaunimo
veiklos, kūno kultūros ir sporto plėtra
Planuojami / vykdomi darbai:
1) Atmintinų dienų, etnografinių,
valstybinių švenčių, Biržų miesto
šventės, sporto renginių rengimas,
tobulinimas,
renginių
įvairovės
skatinimas;
2)
Jaunimo
rėmimas;

veiklos

skatinimas,

(Sudaryti tinkamas sąlygas jauniems
žmonėms įgyvendinti programas, kuriomis
skatinamos jaunimo, su jaunimu dirbančių
organizacijų bei jaunų žmonių iniciatyvos)
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3) Lėšų, reikalingų
jaunimo
savanoriškos tarnybos Savivaldybėje
įgyvendinimui, užtikrinimas;
4) Klausimo dėl Atvirojo jaunimo
centro prie Biržų švietimo pagalbos
tarnybos įkūrimo svarstymas;
5) Jaunimo problemų sprendimo
priemonių
plano
(2020–2023)
parengimas ir įgyvendinimas;

(Plano pagrindiniai tikslai: sukurti darnią
aplinką ir prielaidas vystyti tęstinę jaunimo
politiką užtikrinant esamų priemonių plėtrą,
kylančių problemų sprendimą, naujų
priemonių atsiradimą ir šių priemonių
efektyvų veikimą)

6) Etninės kultūros plėtros Biržų rajono
savivaldybėje programos patvirtinimas;
7) Nevyriausybinių organizacijų,
religinių bendrijų veiklos rėmimas;
8) Sporto šakų plėtojimo Biržų rajone
plano parengimas ir svarstymas;
9) Bendradarbiavimas su šalies ir
užsienio partneriais kultūros srityje;
10) Jono Meko meno centro įkūrimas;
11) Kultūros ir sporto būklės Biržų
rajono
savivaldybėje
analizė,
vertinimas;

12) Biržų rajono savivaldybės Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos filialų
tinklo optimizavimo
klausimo
svarstymas;
13) Kultūros ir sporto įstaigų vadovų
metinių veiklos ataskaitų vertinimas,
sprendimų dėl šių ataskaitų priėmimas.

(Kasmet analizuoti Savivaldybės
administracijos pateiktą apibendrintą
informaciją apie kultūros ir sporto būklę
Biržų rajone, teikti rekomendacijas ir
pasiūlymus kultūros įstaigoms,
Administracijai veiklos gerinimo
klausimais, prireikus priimti atitinkamus
sprendimus)
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nepriklausomiems
šilumos
7. Priemonių šilumos kainai sumažinti (Sąlygų
tiekėjams
prisijungti
prie
šilumos
tinklų
svarstymas,
sprendimų
priėmimas,
sudarymas)
taikymas
(Svarstyti šilumos ūkio pertvarkos klausimą)
8. Savivaldybės administracijos veiklos (Savivaldybės administracijos skyrių
funkcijų analizė, Savivaldybės
efektyvinimas
administracijos organizacinės struktūros
atitikties strategijai analizė,
Administracijos struktūros optimizavimo
svarstymas)
9. Savivaldybės administracijos
direktoriaus ir Savivaldybės
administracijos metinių veiklos ataskaitų
svarstymas, sprendimų dėl šių ataskaitų
priėmimas
(Inicijuoti Savivaldybės bendrovių, įmonių
10. Savivaldybės bendrovių, įmonių
veiklos auditus, identifikuoti problemas,
veiklos efektyvinimas, vadovų ataskaitų
išklausymas, sprendimų dėl šių ataskaitų teikti siūlymus, rekomendacijas veiklos
efektyvinimo klausimais)
priėmimas
II. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2021–2027 M. STRATEGINIO
PLANO PARENGIMAS, VYKDYMAS
UŽDUOTIS: IKI 2020 M. PABAIGOS PARENGTI BIRŽŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2021–2027 M. STRATEGINĮ PLANĄ (TOLIAU–
PLANAS), PADEDANTĮ UŽTIKRINTI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
DARNŲ VYSTYMĄSI, RACIONALŲ TERITORIJŲ, LĖŠŲ IR KITŲ IŠTEKLIŲ
PANAUDOJIMĄ.
SVARBŪS ŽINGSNIAI:
1. kontroliuoti atsakingųjų už Biržų rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio veiklos
plano parengimą asmenų veiklą, kad Plano rengimo organizaciniai-koordinaciniai darbai
būtų savalaikiai, atviri, skaidrūs, paremti bendradarbiavimu ir organizuojami nepažeidžiant
Savivaldybės patvirtinto Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo
bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių strateginių dokumentų rengimą, tvarkos;
2. Savivaldybės strateginį plėtros planą pradėti rengti likus metams iki jų galiojimo
pabaigos ir patvirtinti iki Savivaldybės strateginio veiklos plano projekto parengimo, kad
būtų galima suplanuoti jų įgyvendinimą;
3. užtikrinti, kad rengiant Planą būtų reguliariai organizuojami darbiniai susitikimai su
Biržų rajono savivaldybės tarybos nariais, Biržų rajono savivaldybės administracijos
vadovais, Administracijos skyrių vedėjais, specialistais, rajono viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų vadovais ir darbuotojais, seniūnais, seniūnaičiais, visuomeninės
veikėjais, kitais socialiniais, ekonominiais partneriais.
4. Rengiant Planą atsakingai:
4.1. išanalizuoti Biržų rajono savivaldybės sritis: socialinius veiksnius, demografinę
situaciją, užimtumą ir darbo rinką, viešąjį saugumą, sveikatos apsaugą, švietimą, kultūrą,
sportą, transportą, inžinerinę ir energetinę infrastruktūrą, statybą ir gyvenamąjį fondą,
paveldosaugą ir turizmą, aplinkosaugą, ekonominius veiksnius, bendruosius ekonominius

20

rodiklius, verslą, finansinius išteklius, teisinę bazę, žmogiškuosius išteklius, ryšių sistemą,
informacines ir komunikavimo sistemas ir t. t.
4.2. suformuoti Biržų rajono savivaldybės viziją ir prioritetus, numatyti ilgalaikius
strateginius tikslus, galimybes, stiprybes, numatyti Savivaldybės silpnybes ir grėsmes.
4.3. nustatyti Savivaldybės veiklos prioritetus, sutartinai remtis pamatiniais visų interesų
grupių, valdančiosios Tarybos daugumos bei opozicijos veiklos programiniais siekiais.
5. Kontroliuoti, kaip Savivaldybės administracija įgyvendina Biržų rajono savivaldybės
2021–2027 m. strateginį veiklos planą, rengia ir įgyvendina kituose strateginio planavimo
dokumentuose numatytus darbus.
III. VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRIIMANT SAVIVALDYBĖS SPRENDIMUS,
OPERATYVAUS GYVENTOJŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO, JŲ ĮTRAUKIMO Į
SPRENDIMŲ
PRIĖMIMĄ
BEI
INFORMAVIMO
UŽTIKRINIMAS.
SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS STIPRINIMAS
1. Operatyviai viešinti Savivaldybės vadovų, Tarybos, komisijų, komitetų, darbo grupių,
Savivaldybės pavaldžių įstaigų / įmonių veiklą, priimtus sprendimus, vykdomus darbus.
Tobulinti Savivaldybės internetinį tinklalapį, kad jis būtų patogus, aiškus, informatyvus,
prieinamas kiekvienam suinteresuotam asmeniui. Gyventojams suteikti galimybę
Savivaldybės internetiniame tinklalapyje greitai rasti aktualią informaciją, Savivaldybės
tarybos priimtus sprendimus, rengiamus sprendimų projektus suteikti galimybę išsakyti
savo nuomonę, užtikrinti atsakymų pateikimą.
2. Seniūnijose rengti mokymus seniūnaičiams: pasiekti, kad seniūnaičiai įgytų daugiau
žinių, kaip rūpintis savo seniūnaitijos gyventojais, padėti spręsti jų problemas, atstovauti jų
interesams. Skatinti seniūnaičius būti tikrais gyventojų atstovais, organizuoti gyventojus
spręsti problemas ir būti tarpininkas tarp gyventojų ir vietos valdžios.
3. Didelį dėmesį skirti gyventojų, jų grupių prašymų, siūlymų nagrinėjimo kontrolei, kurti
priemones, reikalingas aktyvesniam žmonių dalyvavimui sprendžiant aktualius gyventojų
klausimus.
4. Reguliariai rengti Biržų rajono savivaldybės vadovų, Tarybos narių susitikimus su
gyventojais.
5. Skatinti bendruomenių veiklą. Teikti paramą projektus vykdančioms bendruomenėms.
6. Įdiegti programas, suteikiančias gyventojams prieigas prie atvirųjų duomenų realiuoju
laiku (informacija apie vykdomus gatvių remontus, kelių valymo grafikus ir kt.)
7. Užtikrinti deramą atstovavimą Biržų rajono savivaldybei, ginti jos interesus
bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su Lietuvos Vyriausybe, ministerijomis,
valdžios ir valstybiniais administraciniais subjektais, teisėsaugos institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.
IV. DALYVAVIMAS ŽURNALO „STRUCTUM“ ORGANIZUOJAMAME
PROJEKTE „IŠMANUSIS MIESTAS VI“
Ketinama dalyvauti žurnalo ,,Structum“ organizuojamame projekte ,,Išmanusis
miestas VI“.
Šis projektas kasmet kuria platformą, kurioje susitinka Lietuvos savivaldybės ir
geriausi architektūros, urbanistikos, inžinerijos, statybos profesionalai bei jaunieji,
aukštosiose mokslo įstaigose besimokantys studentai. Dalyviai turi pateikti idėjas ir
projektus, atitinkančius projekte dalyvaujančių savivaldybių poreikius bei lūkesčius.
Biržų rajono savivaldybė minimam projektui pateikė 4 erdves (objektus):
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1) Laisvalaikio ir pramogų zona Biržuose
Planuojamo objekto vieta: Biržų r. sav., Biržų m., Skratiškių g. 9. Sklypo plotas – 14,2478
ha. Problematika: apie 1960 m. Biržų miesto centre, greta evangelikų reformatų bažnyčios
buvo įrengta miesto estrada (aikštė renginiams, tribūna, pylimai su suolais žiūrovams),
kurios įrenginiai užstojo valstybės saugomą kultūros paveldo objektą – evangelikų
reformatų bažnyčią. Po ilgų diskusijų, bei atsižvelgus į miesto gyventojų nuomonę,
minimos estrados pylimai buvo išardyti. Tačiau iškilo problema dėl miesto švenčių ir įvairių
kitų renginių organizavimo vietos. 2014 m. UAB ,,Urbanistika“, rengdama Biržų miesto
bendrąjį planą, pasiūlė erdvę įvairiems miesto renginiams formuoti tuo metu laisvoje
valstybinėje žemėje, greta Skratiškių gatvės. Tuo tikslu buvo suformuotas žemės sklypas.
Šis sklypas (gali būti nagrinėjamas kartu su prieigomis), įrengus visą reikalingą
infrastruktūrą (automobilių stovėjimo aikštelės, tribūna, estrada, žiūrovams skirta vieta, kita
reikalinga infrastruktūra, želdynų masyvai ir pan.) gali būti puiki vieta gyventojų poilsiui
bei pramoginiams renginiams, įvairioms šventėms organizuoti.
2) Gyvenamoji teritorija, kuriai ketinama siekti Likėnų kurortinės teritorijos statuso
Šią teritoriją sudaro dalys Likėnų ir Kiršonių kaimų bei dalis Pabiržės miestelio, esančių
Pabiržės sen., Biržų r. sav. Teritorijos plotas – 123,28 ha. Reikalavimų kurorto ir kurortinės
teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 350 ,,Dėl Reikalavimų
kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustato
reikalavimų visumą (tame tarpe specialiosios infrastruktūros, paslaugų, gamtinių veiksnių
reikalavimus), kurie yra privalomi gyvenamajai vietovei, kuriai siekiama kurortinės
teritorijos statuso. Dalis šių reikalavimų nėra įgyvendinti dėl įvairių priežasčių –
savivaldybės biudžeto lėšų stokos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti, o nesant
įrengtų šių objektų galima kurortine teritorija nesidomi ir verslo subjektai. Be to vis dar
neužbaigti Likėnų reabilitacinės ligoninės modernizavimo darbai. Rengiant šios teritorijos
vystymo priešprojektinius pasiūlymus, bus nustatytos galimos jos vystymo perspektyvos,
atitinkančios Aprašo keliamus reikalavimus, ir kurių įgyvendinimas sudarytų sąlygas gauti
kurortinės teritorijos statusą.
3) Biržų miesto centrinėje dalyje esanti apleistas pramoninis rajonas (buvusios pieno
perdirbimo įmonės teritorija) su prieigomis (nuo Respublikos iki Kęstučio gatvių)
Teritorijos vieta: Parodos g. 21, 21A, Dvaro g. 15, 21, 23, 32, 34, bei greta esančios
teritorijos: Dvaro gatvė, Parodos gatvė, želdynai esantys abipus Agluonos upės.
Preliminarus nagrinėjamos teritorijos plotas – 9,0 ha. Problematika: nagrinėjamoje
teritorijoje yra apleistų gamybinių pastatų, kurių didžioji dalis priklauso AB ,,Pieno
žvaigždės“. Teritorija yra tankiai urbanizuotoje miesto dalyje, neturi privažiavimo nuo
valstybinės reikšmės kelio Biržai – Rokiškis (Respublikos gatvės), bei dalis teritorijos
patenka į Biržų regioninio parko, Biržų senojo miesto vietos (3219) bei Biržų istorinės
miesto dalies (17073) teritorijas. Didžiosios dalies pastatų būklė yra labai bloga ir jų
rekonstravimo galimybės yra abejotinos tiek technine, tiek finansine prasme. Visi šie
veiksniai sukelia papildomų apribojimų galimam teritorijos vystymui. Atsižvelgiant į tai,
kad teritorija yra miesto centre, ribojasi ir su vaizdinga Agluonos upės pakrante bei joje
esančiais želdynais, tikimasi, kad projekto dalyviai pateiks šios teritorijos vystymo
koncepciją, numatant konversiją į gyventojų aptarnavimui ir poilsiui skirtą teritoriją,
suformuojant racionalius pasiūlymus susisiekimo (transporto ir pėsčiųjų eismo) sistemai
vystyti.
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4) Jono Meko meno centro kūrimas
Teritorijos vieta: Biržai, Vytauto g. 23. Sklypas yra Biržų miesto centre ir patenka į Biržų
regioninio parko, Biržų senojo miesto vietos (3219) bei Biržų istorinės miesto dalies
(17073) teritorijas. Sklypo plotas – 0,1402 ha. Problematika: pastatas iki šių metų buvo
naudojamas pašto paslaugoms teikti, tačiau prieš keletą mėnesių AB ,,Lietuvos paštas“
įsigijo kitas patalpas Biržų mieste, ir šiuo metu pastatas jau nenaudojamas. Pašto pastatas
dešimtmečius buvo neremontuojamas. Paskutiniais metais labai pablogėjo pastato fasadų
būklė - pradėjo trupėti dekoratyvinių elementų dalys, todėl siekiant apsaugoti pašto
paslaugų gavėjus nuo galimo sužalojimo, prie pagrindinio įėjimo buvo įrengta medinė
stoginė, kuri ne tik pablogino pastato išvaizdą, bet ir turi neigiamą reikšmę Biržų miesto
centro įvaizdžiui. Atsižvelgiant į tai, kad minimas kultūros paveldo objektas yra Biržų
miesto centre bei būtina atlikti jo tvarkybos ir remonto darbus, kilo idėja dabar jau
nenaudojamą pašto pastatą pritaikyti visuomenės reikmėms – iškilaus Biržų kraštiečio
J. Meko meno centrui įkurti. Rengiant šio pastato pritaikymo visuomenės poreikiams
koncepciją projekto dalyviai kartu turės pateikti ir pastatui priskirto sklypo (o reikalui esant
ir gretimybių) sutvarkymo projektinius pasiūlymus.

____________________

