PRITARTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gegužės d.
sprendimu Nr. T BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO, TARYBOS IR SAVIVALDYBĖS
2015 M. VEIKLOS ATASKAITA
Laikydamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir jausdamas
atsakomybę bei atskaitomybės reikalingumą teikiu Savivaldybės tarybai ir visai Biržų rajono
savivaldybės bendruomenei Savivaldybės mero, tarybos ir Savivaldybės 2015 m. veiklos
atskaitą nuo 8-osios Tarybos kadencijos pradžios (2015 m. balandžio 14 d.) iki 2015 m.
pabaigos.
Šioje ataskaitoje pateiksiu savo, Tarybos atliktus pagrindinius darbus, veiklos
rezultatus ir bendrą savivaldybės ekonominę, socialinę, kultūrinę situaciją 2015 m.
2015 m. Biržų rajono savivaldybės gyventojų sprendimu nauja Savivaldybės
taryba suformuota iš 7 politinių partijų atstovų: Respublikonų partija – 8 mandatai,
Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partija – 5 mandatai, Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga – 5 mandatai, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – 3 mandatai,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS) – 2 mandatai, Lietuvos centro partija – 1
mandatas; Darbo partija (DP) – 1 mandatas. Iš viso 25 Tarybos nariai išrinkti ketveriems
metams (1 priedas). Nors ir nebuvo lengva, bet džiaugiuosi, kad pavyko suformuoti stiprią
valdančiąją daugumą iš 5 partijų atstovų: Respublikonų partijos, Tėvynės Sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Socialdemokratų partijos, Lietuvos centro, Darbo
partijos atstovų Taryboje: 17 iš 25 Tarybos narių priklauso valdančiajai daugumai –
koalicijai. Taip pat kreipiausi ir į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Biržų skyrių,
kviečiau dirbti kartu ir rūpintis Biržų rajono gyventojų interesais bei gerove, tačiau jų
sprendimas – dirbti opozicijoje. Valdančioji Tarybos dauguma tikisi racionalaus Valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcijos oponavimo Taryboje ir sutelkto darbo.
Savivaldybės valdančioji dauguma (koalicija) sudarė sutartį, numatė darbų
prioritetines sritis, preliminarią programą, kurios pagrindu buvo parengta ir Taryboje
patvirtinta Savivaldybės tarybos kadencijos darbų programa, apimanti šias sritis:
„Ekonomika. Verslumas. Aplinkos gerinimas. Investicijų pritraukimas“, „Socialinė gerovė.
Saugi aplinka, viešoji tvarka, sveikata, socialinė apsauga“, „Švietimas, jaunų žmonių
gyvenimo aktyvinimas“, „Turizmo ir kultūros paveldo vystymas. Kultūra, sportas,
laisvalaikis“. Su Tarybos kadencijos darbų programa gyventojai gali susipažinti
Savivaldybės internetinėje svetainėje, skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje „Taryba“.
Jausdami atsakomybę už ekonominę ir socialinę padėtį Biržų rajone, ne taip greitai
kaip norėtume, bet vykdėme savo įsipareigojimus rajono gyventojams. Kai kuriuos darbų
rezultatus gyventojai mato jau dabar, taip pat padaryta svarbių žingsnių, kad pažangūs
pasikeitimai įvyktų ateityje. Savivaldybės atsakingo, kokybiško darbo vienas iš rodiklių
– subalansuotas Savivaldybės biudžetas – pradelstų įsiskolinimų beveik nebeliko.
Savivaldybės taryba dirbo sklandžiai ir našiai, užtikrintas savarankiškų bei deleguotų
funkcijų įgyvendinimas, vietos gyventojų ir bendruomenių įtraukimas į savivaldybės
ekonominės ir socialinės gerovės kūrimą. Mero nustatytas sritis kuravo Tarybos paskirta
Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, o Savivaldybės administracijos veiklai
vadovavo Administracijos direktorius Rimantas Pauža bei Tarybos nustatytas pareigas vykdė
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Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Audris Mukas. 2016 m. kovo mėnesį
Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaitė man už savo ir visos Administracijos
veiklą. Taip pat Savivaldybės taryba 2016 m. kovo 24 d. įvykusiame Tarybos posėdyje
pritarė Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus
ir
Savivaldybės
administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai, kuri paskelbta Biržų rajono savivaldybės
internetinėje svetainėje www.birzai.lt, skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, dalyje
„Administracija“. Mano politinio pasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriaus
Rimanto Paužos veiklą, nuveiktus darbus, vertinu pozityviai. Noriu pabrėžti, kad
Administracijos darbo organizavimo gerinimas, kryptinga, produktyvi veikla yra ir mero,
kuris kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų vadovų veiklą,
kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, veiklos
„veidrodis“. Taip pat džiaugiuosi didžiulę patirtį turinčios mano pavaduotojos Irutės
Varzienės veiklos rezultatais. Savivaldybės mero pavaduotoja koordinavo šias mano
potvarkiu nustatytas plačias sritis: Savivaldybės tarybos veiklos gerinimas, švietimo įstaigų
veiklos priežiūra, vaiko ir jaunimo teisių apsauga, sveikatos bei socialinė apsauga, sąlygų
neįgaliems gyventojams socialiai integruoti į bendruomenę sudarymas, kultūrinių renginių,
programų plėtra, bei turizmo vystymas. Mero pavaduotojas tinkamai pagal Savivaldybės
finansines galimybes ir žmogiškuosius išteklius rūpinosi, kad būtų sukurtos priemonės,
padedančios įgyvendinti Savivaldybės tarybos suformuotą politiką, šaukė pasitarimus, teikė
Savivaldybės tarybai, komitetams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos
direktoriui, įstaigoms ir organizacijoms pasiūlymus veiklos gerinimo klausimais,
pirmininkavo, dalyvavo įvairių pasitarimų, Savivaldybės tarybos sprendimais arba mero
potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje. Aišku, kad neįmanoma išvengti
problemų daugelyje savivaldybės veiklos sričių, ypatingai socialinėje, sveikatos srityje, tuo
labiau, kad vyksta Savivaldybės administracijos reorganizacija, trūksta specialistų, skyrių
vadovų, tačiau dirbama kryptingai, kontroliuojama, kad visose srityse situacija gerėtų. Noriu
priminti, kad nors buvo daug nuogąstavimų, ar sugebėsime dirbti būtent tokios sudėties
Tarybos narių valdančiojoje daugumoje – koalicijoje, tačiau galiu užtikrinti, kad bendra
koalicijos partnerių, Savivaldybės vadovų, Tarybos frakcijų, komitetų pirmininkų veikla,
paremta bendradarbiavimu, veiksmų koordinavimu, suderinamumu, kompromisų ieškojimu,
veda Savivaldybę sėkmingų pokyčių, geros ateities link. Dabar gyvename kaitos sąlygomis
(kalbu apie Administracijos reformos pokyčius), tikimės, kad nauja struktūra ir
sukonkretintos pareigybės užtikrins geresnę viešojo administravimo kokybę.
Savivaldybės vadovai viešino Savivaldybės veiklą, skatino gyventojų dalyvavimą
tvarkant viešuosius reikalus: įtraukė visuomenės atstovus į Tarybos sprendimu sudaromas
komisijas ir taip sudarė sąlygas gyventojams dalyvauti komisijoms priimant sprendimus.
Savivaldybės taryba 2015 m. spalio 9 d. patvirtino Biržų rajono savivaldybės plėtros
2016–2020 m. strateginį planą, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti darnų Biržų rajono
plėtros planavimą, gerinant Savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį
administravimą. Rengiant Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginį planą
buvo vadovautasi šiais principais: viešumas, partnerystė, bendruomenės įtraukimas; diskusija
pagrįstas bendradarbiavimas ir kompromiso paieškos; uždavinių aiškumas, apibrėžtumas ir
pagrįstumas; priemonių realumas ir įgyvendinamumas; mokymasis iš geros praktikos
pavyzdžių Lietuvoje ir užsienyje; suderinamumas su Lietuvos nacionalinėmis ir ES plėtros
strategijomis; dėmesys strategijos įgyvendinimui; strateginio planavimo proceso tęstinumas
ir lankstumas. Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano rengime
dalyvavo Biržų rajono savivaldybės politikai, Tarybos nariai, Biržų rajono savivaldybės
administracijos vadovai, skyrių vedėjai, darbuotojai, rajono viešąsias paslaugas teikiančių
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įstaigų vadovai ir darbuotojai, seniūnai, visuomeniniai veikėjai, kiti socialiniai ekonominiai
partneriai. Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginis planas – tai ilgos
trukmės strateginio planavimo dokumentas, numatantis Savivaldybės ilgos trukmės plėtros
prioritetus, tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo veiksmus (priemones) bei stebėsenos
sistemą. Parengtas Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginis planas
prisidės prie teritorinių socialinių skirtumų mažinimo, Savivaldybės veikla taps skaidresnė ir
aiškesnė, labiau orientuota į rezultatus. Projektas prisidės prie teritorinės socialinės
sanglaudos didinimo.
Be to, Biržų rajono savivaldybėje pirmą kartą Lietuvoje taikytas naujoviškas
formatas: visuomenė buvo supažindinta ne su jau parengtais projektais, bet įtraukta į
procesą, išklausytos jų nuomonės nuo pat pradžių. Biržuose vyko beveik du mėnesius
kūrybinės dirbtuvės „Biržų viešųjų erdvių vizija“. Jo metu trys architektūrinės komandos
kartu su biržiečiais kūrė ir Savivaldybės vadovams bei visuomenei pristatė projektus
penkioms viešosioms Biržų miesto erdvėms: Pilies teritorija, parkas greta Reformatų ir J.
Bielinio gatvių, J. Janonio ir Miesto aikštės ir želdynas Žvejų gatvėje. Biržiečiai aktyviai
teikė pasiūlymus ir idėjas dėl miesto ateities vystymo, dalyvavo kūrybinių dirbtuvių metu
vykusioje konferencijoje, diskusijose-pasitarimuose bei pateiktų pasiūlymų aptarime. Jų
išsakytos mintys ir pasiūlymai taps idėjų banku keičiant ir gražinant mūsų Biržus.
Džiaugiuosi kartu su miestelėnais už seniai puoselėtos idėjos įgyvendinimą.
Savivaldybės valdovai: meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius
priėmė gyventojus asmeniniais klausimais, Savivaldybės tinklalapyje gyventojams sudarytos
galimybės paklausti, reikšti savo nuomonę įvairiais rajono bendruomenės gyvenimo
klausimais, teikti pastabas ir pasiūlymus, susipažinti su naujausia Savivaldybės informacija
diskutuoti, keistis nuomonėmis.
Skatinant biržiečių patriotizmą, mano rūpesčiu didelė dalis Savivaldybės įstaigų
atnaujino Lietuvos valstybės vėliavas. Raginau atsakingus asmenis stiprinti visuomenės
atsakomybę, kad Lietuvos valstybės vėliava būtų pagarbiai iškelta valstybinių švenčių
dienomis. Manau, kad vėliavos iškėlimas yra žmonių pilietiškumo išraiška, kurią turime
skatinti ir ugdyti. Šiandien šios pareigos nevykdo nemažai žmonių, o užtikrinti, kad vėliavos
numatytomis dienomis būtų iškeltos ant visų pastatų, gana sudėtinga. Tikiuosi, kad greitai
pradės veikti Viešosios tvarkos skyrius, kuris vykdys vieną iš funkcijų – kontroliuos, kaip yra
vykdomas LR Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo įstatymas.
Nuo 2015 m. balandžio 14 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. sušaukiau 13 Savivaldybės
tarybos posėdžių, kuriuose priimti 205 sprendimai (iš viso 2015 m. – 292) strateginiais,
socialiniais, ekonominiais, personaliniais ir kitais svarbiais rajonui, jo gyventojams bei vietos
bendruomenei aktualiais klausimais. 3 posėdžiai sušaukti skubos tvarka, 1 posėdis
iškilmingas, sušauktas miesto šventės metu, skirtas LDK didžiųjų etmonų – kunigaikščių
Radvilų bei Savivaldos jubiliejiniams metams paminėti. Visi Tarybos sprendimai paskelbti
Savivaldybės internetinėje svetainėje. Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo absoliuti
dauguma Tarybos narių (2 priedas).
2015 m. šioje kadencijoje Panevėžio regiono plėtros taryboje, kuri sprendžia
klausimus, susijusius su regiono socialine ir ekonomine plėtra, Biržų rajono savivaldybei
atstovavau aš ir Tarybos deleguotas savivaldybės tarybos narys Sigutis Štrėmas. 2015 m.
dalyvauta 5 Regiono plėtros tarybos posėdžiuose, taip pat bei pareikšta nuomonė raštu
3 apklausose dėl Regiono plėtros tarybos sprendimų projektų. Posėdžių metu dažniausiai
svarstyti klausimai, susiję su 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
laikotarpio baigiamais įgyvendinti regioniniais projektais. 2015 m. užbaigti visi Savivaldybės
vykdyti minėto laikotarpio regioniniai projektai. Iš viso minėto laikotarpio ES fondų lėšomis

4

įgyvendinti 29 Savivaldybės projektai, kurių vertė – 9 mln. Eur, iš kurių 7,7 mln. Eur – ES
fondų, 0,5 mln. Eur valstybės ir 0,8 mln. Eur Savivaldybės lėšos. 2015 m. taip pat
patvirtintas Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros planas, pritarta Panevėžio regiono
integruotos teritorijų vystymo programos projektui, svarstytos Panevėžio regiono 2014–2020
metų ES fondų finansavimo laikotarpio perspektyvos, aptartos regionų projektų atrankos ir
įgyvendinimo naujovės.
Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime Biržų rajono savivaldybei atstovavau
aš ir Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė. Taip pat priklausau Asociacijos tarybai,
kuri vykdo įstatuose nustatytas bei kitas Suvažiavimo pavestas funkcijas, o mero pavaduotoja
yra LSA Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja. Švietimo ir kultūros
komitetas delegavo Irutę Varzienę į Lietuvos švietimo tarybą. Lietuvos savivaldybių
asociacija 2015 m. minėjo 20-ąsias veiklos metines, kurių ceremonijoje dalyvavo mano
potvarkiu sudaryta delegacija. 2015 m. gegužės 27 d. įvyko Savivaldybių asociacijos XXI
suvažiavimas. Prezidentu ketvirtai kadencijai išrinktas Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas. Suvažiavime akcentuota, kad Vyriausybės programoje regionų
politika yra viena iš prioritetinių krypčių, laikomasi įsipareigojimų skatinti savivaldybių
ekonominę plėtrą, kurti naujas darbo vietas, mažinti socialinius skirtumus, valstybės
planuojamas investicijas tikslingai paskirstyti pagal kiekvieno regiono poreikius ir naudos
perspektyvas. Pabrėžta, kad Vyriausybės sprendimas suteikti daugiau galių ir atsakomybės
savivaldoms pasiteisino. Sumažėjo piktnaudžiavimo pinigine parama atvejų, didėja
gyventojų aktyvumas ir integracija į darbo rinką, sutaupytos lėšos skiriamos socialinėms
paslaugoms teikti, globos namams ir dienos centrams finansuoti, transporto lengvatoms ir
kitoms gyventojų reikmėms tenkinti. Didžiausias savivaldybių laukiantis iššūkis – tinkamas
2014–2020 m. ES paramos panaudojimas. Svarbu orientuotis į tuos projektus, kurie padeda
spręsti esmines problemas ir kurie prisideda prie ekonominės ir socialinės piliečių gerovės.
Atkreiptas dėmesys, kad savarankiškajai savivaldybių funkcijai vykdyti per metus skiriama
230 mln. eurų – nuo 2014 m. pradžios visos savivaldybės savarankiškai skirsto socialines
pašalpas, o nuo 2015 m. sausio 1 d. visoms savivaldybėms perduotas ir būsto šildymo išlaidų
bei išlaidų vandeniui kompensacijų teikimas. Praktika parodė, kad savivaldybėms
savarankiškai teikiant piniginę socialinę paramą, ji tampa tikslingesnė, veiksmingesnė,
pasiekianti tuos, kuriems ji iš tiesų būtina. Suvažiavime surengta apskritojo stalo diskusija
„Tiesioginiai seniūnių rinkimai – „už“ ir „prieš“. Surengti šią diskusiją paskatino Seime
užregistruotas Konstitucijos pataisų projektas, kuriame siūloma įteisinti tiesioginius seniūnų
rinkimus. Pabrėžta, kad siekiant seniūnijų veiklos efektyvumo permainos reikalingos. Tačiau
kilo klausimų, ar tiesioginiai seniūnų rinkimai, kuriems įteisinti reikalingos Konstitucijos
pataisos, yra pagrindinis įrankis geresniam darbui. Siūlymas atsirado atsižvelgiant į
gyventojų norą gauti geresnes seniūnijų paslaugas. Diskusijoje pabrėžta, kad labai svarbu yra
seniūnijų finansinis savarankiškumas ir santykis su žmonėmis. Diskusijos dalyvių
įsitikinimu, būtinas aiškus seniūnijų finansinio savarankiškumo įteisinimas ir funkcijų
peržiūrėjimas. Buvo įvairiausių siūlymų, nuomonių, tačiau prieita išvados, kad nereikia
skubėti priimant sprendimą dėl tiesioginių seniūnų rinkimų: kad tik priėmus galutinį
sprendimą dėl vietos savivaldos institucijos modelio, atsakingai nustačius seniūnui
suteikiamus įgaliojimus ir atsakomybę, galimos tolesnės diskusijos dėl tiesioginių seniūnų
rinkimų. LSA Švietimo ir kultūros komitete svarstyti muziejų, kultūros centrų situacija,
darbuotojų atestacijos, mokinio krepšelio metodikos klausimai. Švietimo taryboje parengtos
rekomendacijos mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinio rengimo temomis.
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Savivaldybės taryba mano teikimu įvairiems klausimams preliminariai nagrinėti ir
išvadoms bei pasiūlymams teikti yra sudariusi 4 Tarybos komitetus, kurie veikė pagal
Savivaldybės tarybos jiems suteiktus įgaliojimus:
Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir biudžeto (Aidas Vaitkevičius
(komiteto pirmininkas); Sigutis Štrėmas (komiteto pirmininko pavaduotojas); Mindaugas
Balčiūnas; Audronė Garšvaitė; Viktoras Kurganovas; Linas Vaitkevičius; Irutė Varzienė).
Įvyko 7 komiteto posėdžiai.
Teiktos rekomendacijos:
2015 m. Komitetas teikė Tarybai svarstyti alternatyvų pasiūlymą: nustatyti 2016 metų
mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifą: 1 procento mokestinės vertės –
juridinių asmenų ir fizinių asmenų nekilnojamajam turtui (išskyrus viešųjų įstaigų,
asociacijų, kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, daugiabučių namų savininkų
bendrijų, garažų eksploatavimo bendrijų ir sodininkų bendrijų, labdaros ir paramos fondų
veiklai naudojamam nekilnojamajam turtui (2015 m. Taryba šiam pasiūlymui nepritarė);
Siekiant išvengti galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto pagal komiteto pateiktą
rekomendaciją pakeisti 2 komisijos asmenys, pretendavę į Konkurso Biržų rajono Nemunėlio
Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
Rekomenduota nepritarti sprendimo projektui, kuriuo siūlyta uždarajai akcinei
bendrovei „Biržų vandenys“ išpirkti bendrovės nuosavybėn viešajam nuotekų tvarkymui
reikalingą ir tinkamą nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą: nuotekų šalinimo tinklus –
nuotekų tinklus iš šio turto savininkės Inos Undzėnienės už kainą, ne didesnę negu
nepriklausomo turto vertintojo nustatyta šio turto rinkos vertė – 14 200 Eur.;
Komiteto siūlymu Taryba pritarė, kad Savivaldybės administracijos direktorius būtų
įpareigotas organizuoti dokumentų, reikalingų kelio servitutui į žemės sklypą Biržų r. sav.,
Pabiržės sen., Pabiržės mstl., Likėnų g. 17 nustatyti, parengimą;
Komitetas nepritarė, kad Kirdonių daugiafunkcis centas būtų atskira biudžetinė
įstaiga.
Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos (Adolfas Rinkūnas (komiteto
pirmininkas); Arūnas Butėnas (komiteto pirmininko pavaduotojas); Dalius Jakubėnas;
Gražina Kučinskienė; Nijolė Šatienė). Įvyko 7 komiteto posėdžiai.
Teiktos rekomendacijos:
Komitetas rekomendavo nepritarti Tarybos veiklos reglamento pakeitimui, t. y. įrašyti
nuostatą, kad savo įgaliojimų laikui meras gali turėti visuomeninių patarėjų;
Komitetas pritarė Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir biudžeto
komiteto rekomendacijai nustatyti 2016 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto
mokesčio tarifą: 1 procento mokestinės vertės – juridinių asmenų ir fizinių asmenų
nekilnojamajam turtui;
Švietimo, kultūros ir sporto (Arūnas Anskinas (komiteto pirmininkas); Aurelija
Sindriūnė (komiteto pirmininko pavaduotoja); Dominyka Tribienė; Ramunė Čigienė; Sigitas
Mitrochinas; Audrys Šimas. Įvyko 8 komiteto posėdžiai. Vienas iš posėdžių nesusijęs su
planuojamais Tarybos posėdyje svarstyti klausimais: jame komiteto narės Ramunės Čigienės
siūlymu svarstyti Kirdonių daugiafunkcinio centro veiklos (posėdyje informaciją apie
tuometinio Pabiržės pagrindinės mokyklos skyrių teikė direktorius Vytautas Armalas), Dėl
mokyklų vadovų darbo krūvio (dėl papildomų darbo sutarčių dėl mokytojo pareigų), Dėl lėšų
švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui. Prašyta Savivaldybės administracijos pateikti
išsamią informaciją apie Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, pedagogų darbo
krūvius, nustatytus vadovų, pedagogų atlyginimų koeficientus.
Teiktos rekomendacijos:
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Komitetas rekomendavo nepritarti Tarybos veiklos reglamento pakeitimui, kad Etikos
ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų pavaduotojus šios komisijos renka iš komisijos narių
tik komisijos pirmininko siūlymu;
Komitetas iškėlė klausimą, ar Tarybos narys, kuris yra ir švietimo įstaigos direktoriaus
pavaduotojas, esant reikalui gali pavaduoti direktorių (dėl to Tarybos nariai Ramunė Čigienė
ir Sigitas Mitrochinas, kurie taip pat yra švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai, nebuvo
įrašyti į Asmenų, pavaduojančių Savivaldybės švietimo įstaigos vadovą ar atliekančių
vadovo funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos ar kitais atvejais, sąrašą).
Komitetas balsų dauguma nepritarė Savivaldybės administracijos struktūros keitimui;
Taryba pritarė Komiteto siūlymui taikyti lengvatas gyventojams įsigyjantiems verslo
liudijimus 2016 metais veiklai vykdyti: vietoj numatytos 50 proc. lengvatos, numatyta 100
proc. lengvata mokiniams (studentams), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma bei
vietoj siūlytos 50 proc. lengvatos, numatyta 60 proc. lengvata neįgaliems asmenims, kuriems
nustatytas: 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);vidutinis neįgalumo
lygis; vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).
Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų: Dalius
Drevinskas (komiteto pirmininkas); Vilus Trečiokas (komiteto pirmininko pavaduotojas);
Kęstutis Armonas; Skirmantė Griciūnienė; Alfridas Jozėnas; Viktoras Rinkevičius. Įvyko 7
komiteto posėdžiai.
Teiktos rekomendacijos:
Komiteto siūlymu pakeistas sprendimo projektas „Dėl pavedimo Administracijos
direktoriui“– komitetas nesutiko, kad Taryba pavestų ne tik Administracijos direktoriui, bet ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam Savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojui atlikti (vykdyti) įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas visas statytojo
(užsakovo) funkcijas kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
Rekomendavo tikslinti pavedimą. Pavedimas patikslintas: Taryba pavedė Savivaldybės
administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo
ir statybos užsakovo funkcijas kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu
turtu.
Komitetas balsų dauguma siūlė Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro
nuostatuose įrašyti, kad Centras yra švietimo įstaiga (Taryba tam nepritarė).
Visų 4 Komitetų posėdžiuose daugiausia buvo svarstomi Tarybos posėdžių
darbotvarkėse numatyti klausimai. Administracijos direktorius, atsižvelgęs į Komitetų
rekomendacinius sprendimus, atsiėmė sprendimo projektą dėl Savivaldybės turto panaudos
sutarties nutraukimo, kuriuo siūlyta, nutraukti neterminuotą Sutartį su viešąja įstaiga
„Tatulos programa“.
Taip pat įstatymo nustatyta tvarka ir terminais sudarytas Kontrolės komitetas:
Audrys Šimas (pirmininkas), Ramunė Čigienė (pirmininko pavaduotoja), Arūnas Anskinas,
Audronė Garšvaitė, Aurelija Sindriūnė. Komiteto pirmininkas A. Šimas, kaip numatyta teisės
aktuose, už komiteto veiklą 2015 m. Tarybai pateikė ataskaitą 2015 m. gruodžio mėn.
Taryba ataskaitai pritarė. Ataskaita skelbiama Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt
skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ skiltyje „Taryba“.
Visi komitetai operatyviai ir dalykiškai gilinasi į Savivaldybės, rajono gyventojų
problemas, pasiūlymus ir pageidavimus. Pagal savo kompetenciją ir kuruojamas sritis teikia
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man, mano pavaduotojai, Savivaldybės administracijai, atskiriems jos skyriams pasiūlymus,
rekomendacijas, rengiant sprendimų projektus. Atsakingai dirba visi Tarybos komitetai.
Įregistruotos 6 Biržų rajono savivaldybės tarybos frakcijos: Respublikonų,
Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Socialdemokratų bei opozicinė
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija. Frakcijoms nepriklauso Savivaldybės tarybos nariai:
Aidas Vaitkevičius, Skirmantė Griciūnienė, Ramunė Čigienė, Dalius Drevinskas.
Taip pat Tarybos sprendimais sudaryta:
Savivaldybės tarybos kolegija Savivaldybės tarybos įgaliojimo laikui iš 9 Tarybos
narių: mero Valdemaro Valkiūno, mero pavaduotojos Irutės Varzienės komitetų pirmininkų
Aido Vaitkevičiaus, Adolfo Rinkūno, Arūno Anskino, Daliaus Drevinsko, Audriaus Šimo,
Socialdemokratų frakcijos pirmininkės Audronės Garšvaitės ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
pirmininko Viktoro Rinkevičiaus. 2015 m. šios kadencijos Kolegija posėdžiavo vieną kartą,
svarstė Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strategijos bei Savivaldybės mero
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo
klausimus. Taip pat Kolegijos siūlymu 2015 m. rugpjūčio 1 d. įvykusiame iškilmingame
Savivaldybės tarybos posėdyje, skirtame LDK didžiųjų etmonų – kunigaikščių Radvilų bei
Savivaldos jubiliejiniams metams paminėti, Savivaldybės mero padėkos raštais už
bendradarbiavimo iniciatyvas, sėkmingai įgyvendintus projektus kartu su Biržų rajono
savivaldybe – Biržų rajono savivaldybės partneres apdovanotos: Aizkrauklės apskrities
savivaldybė (Latvijos Respublika); Didžiosios Lenkijos Grodzisko savivaldybė (Lenkijos
Respublika); Tčevo miesto savivaldybė (Lenkijos Respublika); Verderio (Havelio) miesto
savivaldybė (Vokietijos Federacinė Respublika); Nesvyžiaus rajono savivaldybė (Baltarusijos
Respublika). Taip pat mero padėkos raštas už nuopelnus kuriant Biržų rajono kaimo
bendruomenes ir bendruomenių telkimą bendrai veiklai įteiktas Biržų rajono kaimo
bendruomenių sąjungos pirmininkei Nijolei Šatienei.
5 tarybos: Savivaldybės visuomeninė kūno kultūros ir sporto taryba, Biržų rajono
savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba (skaityti šios ataskaitos skyrių
„Vaiko teisių apsauga“), Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (informacija apie
šios komisijos veiklą pateikta 2016 m. balandžio 28 d. Savivaldybės tarybos posėdyje),
Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, Savivaldybės visuomeninė kultūros taryba –
svarstė regiono kultūros prioritetų, leidybos, tradicinių švenčių (vadybos, turinio, raiškos)
klausimus.
13 komisijų:
Komisija Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti
(pirmininkė Skirmantė Griciūnienė) (Šios Tarybos kadencijos laikotarpiu Komisija
posėdžiavo 2 kartus (iš viso 2015 m. įvyko 4 Komisijos posėdžiai) – šios Komisijos teikiami
sprendimo projektai svarstyti Savivaldybės taryboje (Aktuali Biržų rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento redakcija skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje
www.birzai.lt dalyje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje „Taryba“).
Etikos komisija (pirmininkas – Kęstutis Armonas) (Visi Etikos komisijos sprendimai
paskelbti www.birzai.lt, dalyje „Struktūra ir kontaktai“ (Etikos komisijos sprendimai).
Biržų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija (pirmininkas –
Stanislovas Paškevičius). Šios Tarybos kadencijos laikotarpiu komisija nesirinko, buvo gauti
du skundai: vieną iš jų atsisakyta nagrinėti, nes jis nepriskirtas Komisijos kompetencijai, o
kitą skundą atsisakyta nagrinėti, nes skundo autorius neištaisė skundo prašymo trūkumų –
remtasi Administracinių ginčų komisijų nuostatais.
Biržų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija (pirmininkė – Irutė Varzienė),
kuri posėdžiavo du kartus. Buvo analizuojami būsto pritaikymo, racionalaus patalpų
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naudojimo, įvairių organizacijų bendradarbiavimo, paslaugų prieinamumo ir plėtros
klausimai. Susitarta dėl bendrų renginių, Neįgaliųjų dienos paminėjimo ir kt.
Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (pirmininkas – Kęstutis Knizikevičius). Ši
komisija sudarė Biržų rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo
mažinimo ir prevencijos 2016–2018 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2016
metų priemonių planą, kuris bus įgyvendinamas Biržų rajone 2016 m.
Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo
komisija (sudėtis: Tarybos atstovai: Irutė Varzienė, Aidas Vaitkevičius; Administracijos
atstovai: Audris Mukas (Komisijos pirmininkas), Daina Kolomakienė, verslo atstovai:
Andrius Kurganovas, Saulius Sargautas, Neringa Trinskienė, Virginijus Undzėnas,
Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriaus vedėja Laima Kudukienė, Panevėžio
prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys Arūnas Vaitaitis). Komisija posėdžiavo 1
kartą. Svarstė Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016
metais vykdomai veiklai, nustatymo klausimą. Komisijos teiktiems siūlymams, Taryba
pritarė. Komisijos ir komitetų siūlymų pagrindu 2015 m. lapkričio 26 d. priimtas sprendimas
Nr. T-253 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016
metais vykdomai veiklai“.
Biržų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (pirmininkas – Viktoras
Rinkevičius Komisija už savo veiklą 2015 m. atsiskaitė 2016 m. balandžio mėnesį
įvykusiame Tarybos posėdyje. Komisijos ataskaita skelbiama www.birzai.lt skyriuje STOP
KORUCIJAI.
Balsų skaičiavimo komisija (pirmininkas Aidas Vaitkevičius) rinkosi 4 kartus.
Savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisija vykdė slapto balsavimo procedūras,
nustatytas Balsų skaičiavimo komisijos nuostatuose.
Administracinė komisija (pirmininkė – Irutė Varzienė), per šią Tarybos kadenciją
posėdžiavo 4 kartus. Ataskaitiniais metais iš viso įvyko 5 posėdžiai. Nagrinėta 12
Administracinės teisės pažeidimų bylų. Skirtos 3 administracinės nuobaudos (iš viso 94.50
Eur bauda). 1 administracinio teisės pažeidimo byla perduota nagrinėti kitai institucijai. 8
Administracinio teisės pažeidimo bylos grąžintos institucijai, surašiusiai administracinio
teisės pažeidimo protokolus, trūkumams pašalinti.
Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015-2018 m. Veiklos
rėmimo programos valdymo komisija. Posėdžiavo 1 kartą. Vertino ir atrinko Biržų rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektus, kuriuos pateikė juridiniai ir fiziniai
asmenys. Iš viso paskirstyta 10 tūkst. Eur.
Savivaldybės kaimo rėmimo programos valdymo komisija (pirmininkė – Nijolė
Šatienė) (informacija apie veiklą –3 priede),
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkė –
Nijolė Šatienė (informacija apie Komisijos veiklą - 4 priede).
Biržų rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos,
Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų ir
Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių vertinimo komisija (komisijos pirmininkas –
Rimantas Užuotas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius (ataskaitiniais
metais posėdžių neįvyko).
2015 m. vykdydamas man suteiktus įgaliojimus sprendžiau ne tik Tarybos posėdžių
sušaukimo, bet ir darbo grupių, delegacijų sudarymo, apdovanojimų ir kitus klausimus.
Įteikiau 29 padėkos raštus (iš viso 2015 m. – 44). Apie įteiktas padėkas skelbta Savivaldybės

9

internetinėje svetainėje. Iš viso 2015 m. išleisti 215 mero potvarkiai veiklos, personalo ir
atostogų ir komandiruočių klausimais.
2015 m., vykdant man įstatymo suteiktus įgaliojimus įgaliojau asmenis atstovauti
teisme. Taip pat teismuose įgaliojo atstovauti Savivaldybės administracijos direktorius
(5 priedas).
Ataskaitiniu laikotarpiu organizavau susitikimus su biudžetinių įstaigų vadovais,
savivaldybės kontroliuojamų įmonių, bendrovių vadovais, kurių metu aptarti aktualūs
klausimai, ieškota būdų spręsti įsisenėjusias problemas. Susitikimuose pagal kuruojamas
sritis taip pat dalyvaudavo Savivaldybės mero pavaduotoja, Administracijos direktorius ir jo
pavaduotojas. Taip pat ne kartą vyko susitikimai su policijos vadovu. Dažniausiai buvo
tartasi, kaip sustiprinti gyventojų saugumą rajone. 2016 m. balandžio mėnesį vykusiame
Tarybos posėdyje Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono
policijos komisariato viršininkas Marius Jablonskas pateikė Tarybai informaciją apie
nusikalstamumą ir veiklos rezultatus per 2015 metus (6 priedas).
Savo potvarkiais sudariau 5 darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir spręsti:
dvi iš jų – dviem asmenų skundams ištirti (Z. T. 2015 m. birželio 15 d. skundui bei Biržų
rajono sporto mokyklos direktoriaus galimam darbo drausmės nusižengimui ištirti (pagal ),
kitos trys – aktualiems klausimams spręsti:
1. Darbo grupę kurortinės teritorijos Biržų rajono Pabiržės miesteliui su
aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis statuso suteikimo veiksmams bei statusui
gauti reikiamų įgyvendinti priemonių planui aptarti bei pasiūlymams teikti (Irutė
Varzienė, Savivaldybės mero pavaduotoja (darbo grupės pirmininkė), Arūnas Anskinas,
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Arūnas Butėnas, Socialinių reikalų,
sveikatos ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas, Dalius Drevinskas, Teritorijų
vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Audris
Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas., Adolfas Rinkūnas,
Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas; Sigutis Štrėmas,
Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko
pavaduotojas; Vilus Trečiokas, Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo
reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas; Aidas Vaitkevičius, Investicijų, verslo, turizmo
vystymo, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas; Vita Zurbaitė, Savivaldybės
administracijos Pabiržės seniūnijos seniūnė. Sudarytai darbo grupei pavesta aptarti Likėnų
kurortinės teritorijos statuso suteikimo Biržų rajono Pabiržės miesteliui su aplinkinėmis
gyvenamosiomis vietovėmis studijoje pateiktus Kurortinės teritorijos statuso suteikimo
veiksmus bei statusui gauti reikalingus įgyvendinti priemonių planus ir teikti Savivaldybės
merui konkrečius pasiūlymus, kaip bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis iki
2020 m. įgyvendinti reikiamas priemones.
Darbo grupė aptarė, analizavo jau parengtą Biržų rajono Pabiržės miesteliui su
aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis studiją, jos siūlymu surengiau susitikimą su
Panevėžio Respublikinės ligoninės vadovais, įvyko susitikimas su Anykščių rajono
savivaldybės vadovais dėl kurortinės teritorijos statuso praktinio įgyvendinimo, Įvyko
susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“ specialistais dėl investuotojų paieškos, informacijos
sklaidos.
Remiantis galimybių studijos išvadomis ir darbo grupės pasiūlymais Biržų rajono
savivaldybės Taryboje priimti sprendimai: 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-264
,,Dėl Biržų
rajono
savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialiojo plano
rengimo“ bei 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-265 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės
Pabiržės seniūnijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, kurioms siekiama Likėnų kurortinės
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teritorijos statuso, specialiojo plano rengimo“. Tai yra baziniai dokumentai. Antra užduotis –
rūpintis Pabiržės miestelio ir Likėnų teritorijos infrastruktūra. Reikšminga, kad 2016 m.
pradėta kelio „Biržai–Raubonys“ rekonstrukcija. Rekomenduota Biržų rajono VVG veiklos
strategijoje 2014–2020 numatyti lėšų Pabiržės miestelio viešosioms erdvėms atnaujinti.
2. Darbo grupę Biržų rajono kūno kultūros ir sporto veiklai ir valdymui
išanalizuoti bei išvadoms pateikti (Audris Mukas, Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas (darbo grupės pirmininkas),Viktoras Bagamolovas, Biržų rajono
sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas; Mindaugas Balčiūnas, Savivaldybės tarybos
narys; Dalius Drevinskas, Savivaldybės tarybos narys, Sigitas Mitrochinas, Savivaldybės
tarybos narys, Stanislovas Paškevičius, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo
skyriaus vyriausiasis specialistas, Audrys Šimas, Savivaldybės tarybos narys. Darbo grupė
išanalizavo Biržų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklą ir valdymą bei
perspektyvas. Pateikė išvadas pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui dėl
Biržų rajono kūno kultūros ir sporto veiklos ir valdymo modelio. Darbo grupė konstatavo,
kad Biržų rajono kūno kultūros ir sporto valdymo struktūra nesikeitė nuo 1995 metų, nors
keitėsi finansavimo šaltiniai, sporto politika ir t. t.. Savivaldybei iškilo būtinybė efektyvinti
viso rajono kūno kultūros ir sporto sistemos valdymą, nes šiuo metu veikianti Biržų rajono
sporto valdymo struktūra neužtikrina rajono kūno kultūros ir sporto efektyvaus valdymo:
dubliuojamos funkcijos, lėšos naudojamos neefektyviai, neužtikrinamas sportinės veiklos
tęstinumas, nėra aiškios kūno kultūros ir sporto strategijos, nenumatyti prioritetai.
Atsižvelgdamas į Darbo grupės rekomendaciją inicijavau, kad Taryboje būtų svarstomas
klausimas dėl biudžetinės įstaigos Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras įsteigimo.
Taryba balsų dauguma įsteigė Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą. Centras
koordinuos visą rajono sportinį judėjimą, formuos sporto, sveikatingumo politiką, turės
galimybę efektyviau naudoti lėšas, analizuoti rezultatus, teikti pasiūlymus, įtraukti
nevyriausybines organizacijas.
3. Darbo grupę pasiūlymams dėl Biržų rajono savivaldybėje centralizuotai
tiekiamos šilumos kainos mažinimo pateikti (Dalius Drevinskas, Teritorijų vystymo,
aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas (darbo grupės
pirmininkas), Audris Mukas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (darbo
grupės pirmininko pavaduotojas), Rasa Kučytė, Savivaldybės mero patarėja (darbo grupės
sekretorė); Ivanas Dološickis, UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius, Skirmantė
Griciūnienė, Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komiteto
narė; Vytas Jareckas , Savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijos seniūnas; Dalius
Vadluga, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, Aidas
Vaitkevičius, Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir biudžeto komiteto
pirmininkas. Darbo grupė veikė nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. iki 2016 m. kovo 31 d. ir
pasitelkiant reikiamą pagalbą teikė pasiūlymus Savivaldybės merui ir / ar Savivaldybės
tarybai, kaip sumažinti Biržų rajono savivaldybėje centralizuotai tiekiamos šilumos kainą,
tarėsi su UAB „Litesko“ atstovais dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ audito bei
Savivaldybės sutarties su UAB „Litesko“ persvarstymo tikslingumo. Darbo grupė apie savo
veiklos rezultatus pateikė informaciją 2016 m. kovo mėnesį įvykusiame Tarybos posėdyje.
Apie darbo grupės veiklos rezultatus visuomenė informuota per internetinę svetainę.
Domėjausi galimybėmis spręsti su gyventojų mobilumu susijusias problemas ir gerinti
transporto sistemos efektyvumą rajone. Pasirašiau pritarimą remti Europos Sąjungos
finansuojamą MobileTogether2 projektą. Projektą savivaldybėje įgyvendintų Kelių ir
transporto tyrimo institutas. Projekto metu būtų vykdomi socialiniai tyrimai. Savivaldybė yra
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pasirengusi suteikti visą reikiamą informaciją apie turimą transporto vadybos sistemą ir su
tuo susijusius strateginius ateities planus. Taip pat numatoma parinkti optimaliausią pasiūlytų
mobilumo problemų sprendimų įgyvendinimo/pritaikymo vietą. Įgyvendinant šį projektą
Savivaldybė tarpininkautų ir padėtų surengti suinteresuotų šalių ir vietos gyventojų
susitikimus bei įtraukti pastaruosius į projekto veiklas. Savivaldybė taip pat stengsis pagal
galimybes skatinti ir garsinti projekto veiklas bei motyvuoti gyventojus ir suinteresuotus
asmenis naudotis projekto komandos siūlomais problemų sprendimo variantais. Esame tikri,
kad su savivaldybės pagalba projekto MobileTogether2 veiklos bus įgyvendintos, o pasiekti
rezultatai viršys lūkesčius. Tikimasi, kad projektą bus pradėta įgyvendinti dar šiais metais.
Rūpinantis gyventojų saugumu, dėjau visas pastangas, kad būtų plečiamas miesto
apšvietimas. Mano rūpesčiu gyventojai dabar gali džiaugtis visą naktį šviečiančiomis miesto
gatvėmis. Mieste privalo šviesti visi šviestuvai. Negali likti tamsių miesto vietų. Apšviestos
gatvės ne tik saugumas, bet ir miesto įvaizdis. Taip pat gyventojai džiaugiasi baigtais darbais
Rotušės gatvėje, sparčiai renovuojamais daugiabučiais pastatais, remontuojamais šaligatviais
ir gatvėmis. Negalima nepastebėti dar vieno pokyčio – padidėjusiu turistų srautu ne tik Biržų
mieste, bet ir Kirkiluose, prie smegduobių ar kitose lankytinose vietose.
Pristatau Jums bendrą padėtį Savivaldybėje:
BIUDŽETAS
Savivaldybės 2015 metų biudžetas buvo parengtas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, patvirtintu Savivaldybės strateginiu
veiklos planu, įstaigų pateiktais programų sąmatų projektais.
Savivaldybės Tarybos patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetas –
20377,3 tūkst. Eur pajamų ir 20663,0 tūkst. Eur asignavimų (asignavimai viršija pajamas
285,7 tūkst. Eur).
Savivaldybės Taryba per metus, atsižvelgdama į patvirtinto biudžeto pajamų plano
vykdymą, papildomų išlaidų poreikius bei į valstybės institucijų priimtus teisės aktus,
keitusius 2015 m. savivaldybės biudžetui skirtas valstybės biudžeto lėšas, tikslino
Savivaldybės 2015 metų biudžetą. Patikslintas Savivaldybės biudžeto planas (įskaitant metų
pradžios biudžeto lėšų likučius, skirtus išlaidoms dengti) 2015 m. pabaigai – 21592,1 tūkst.
Eur pajamų ir 23563,9 tūkst. Eur asignavimų (asignavimai viršija pajamas 1971,8 tūkst. Eur;
šį skirtumą sudaro savivaldybės pasiskolintos lėšos investicijų projektams finansuoti bei
ankstesniais metais paimtoms paskoloms refinansuoti).
Per 2015 metus į Savivaldybės biudžetą gauta 21811,7 tūkst. Eur pajamų (įskaitant
metų pradžios biudžeto lėšų likučius, skirtus išlaidoms dengti), patvirtintoms biudžeto
išlaidoms finansuoti išleista 22837,4 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto išlaidos buvo planuojamos šešioms programoms,
apimančioms visas Savivaldybės veiklos sritis, priemonėms bei uždaviniams įgyvendinti.
Daugiausia lėšų buvo skirta Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programai – 9800,2 tūkst. Eur, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimo programai – 3436,2 tūkst. Eur, Savivaldybės pagrindinių funkcijų
vykdymo programai – 4512,6 tūkst. Eur (iš jų paskoloms grąžinti (ir refinansuoti) ir
palūkanoms mokėti – 1584,2 tūkst. Eur). Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir
bendruomenių veiklos aktyvinimo programai panaudota 1481,0 tūkst. Eur, Infrastruktūros
objektų plėtros ir priežiūros programai – 3081,6 tūkst. Eur, Aplinkos apsaugos, verslo
rėmimo ir žemės ūkio plėtros programai – 525,8 tūkst. Eur.
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Savivaldybės įsiskolinimai (mokėtinos sumos) 2015 m. gruodžio 31 d. iš viso sudarė
5592,2 tūkst. Eur, iš jų už prekes ir paslaugas – 135,2 tūkst. Eur. Per metus biudžetinių
įstaigų įsiskolinimai už prekes, paslaugas ir darbus ženkliai sumažinti, pradelstų įsiskolinimų
beveik nebeliko, o prekių ir paslaugų teikėjams įstaigos liko skolingos tik už 2015 m.
gruodžio mėn. suteiktas paslaugas. Įsiskolinimai, kurių įvykdymo terminas pradelstas
daugiau kaip 45 dienas, 2015 m. gruodžio 31 d. iš viso sudaro 7,2 tūkst. Eur (2014 m.
gruodžio 31 d. – 349,5 tūkst. Eur). Negrąžintų paskolų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo
4627,6 tūkst. Eur.
INVESTICIJOS
Svarbesni 2015 m. įgyvendinti projektai, priimti investiciniai sprendimai:
2015 m. sėkmingai užbaigti visi Savivaldybės (įskaitant ir jos įstaigas bei
kontroliuojamas įmones) 2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuoti projektai. Iš viso įgyvendinti 64 projektai, kurių vertė – 24 mln. Eur.
Biržuose, Kaštonų g. pastatyti 20 vietų savarankiško gyvenimo namai. Iš viso įrengta ir
pritaikyta senyvo amžiaus asmenims ar asmenims su negalia 15 butų su atskiromis
virtuvėlėmis, sanitarinėmis patalpomis, baldais, būtiniausia buitine įranga;
Legailių globos namuose pastatytas priestatas, kuriame įrengta 13 gyvenamųjų
kambarių, virtuvėlės patalpa, valgomasis, poilsio zona, įsigyta dalis naujų baldų, buitinės
technikos, įrengta belaidė slaugytojų iškvietimo sistema. Naujame pastate sudaryta galimybė
apgyvendinti 25 globos namų gyventojus;
Užbaigiamas Biržų kultūros centro pastato Biržuose, kapitalinis remontas ir
modernizavimas. Atlikti vidaus patalpų remonto darbai, įsigyta nauja kino filmų
demonstravimo ir garso aparatūra, ekranai, kompiuterinė įranga.
Kirdonių kaime įsteigtas universalus daugiafunkcis centras, kuriame vietos
bendruomenei numatyta teikti švietimo, kultūros, socialines paslaugas, sudarytos sąlygos
aktyviai, turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį tiek suaugusiems, tiek vaikams;
Suremontuoti kultūros namų pastatai Pačeriaukštės ir Nausėdžių kaimuose. Taip pat
Pačeriaukštės kaime įrengtas medinis takas ir aikštelė, o Nausėdžių kaime – sporto aikštelė;
Prie Širvėnos ežero J. Basanavičiaus g. pastatytas kempingas ir 10 metų laikotarpiui
parinktas kempingo valdytojas bei kempingo veiklos vykdytojas.
Biržų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ ir Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje
mokykloje modernizuoti pastatai (pakeisti langai ir lauko durys, apšiltintos išorės sienos,
stogai, Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje rekonstruota šildymo sistema).
Bendra šių projektų vertė – 820 tūkst. Eur.
Vykdomi Kaštonų mokyklos stadiono atnaujinimo bei Nemunėlio Radviliškio vaikų
darželio modernizavimo darbai.
Panaudojus valstybės biudžeto lėšas 2015 m. pradėtas Ligoninės pastato kapitalinio
remontas - atlikta darbų už 107 tūkst. eurų. „Aušros“ vidurinės mokyklos pastato
kapitaliniam remontui atlikta darbų už beveik 100 tūkst. eurų.
2015 m. atliktas Biržų kultūros centro Papilio filialo pastato kapitalinis remontas.
Bendra projekto vertė – 209 tūkst. Eur.
Baigtas įgyvendinti projektas „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas“. Bendra
projekto vertė – 268 tūkst. Eur.
2015 m. gavus beveik 400 tūkst. eurų tikslinio finansavimo lėšų atliekamas avarinės
būklės Biržų pilies tilto kapitalinis remontas bei baigiamieji Rotušės ir Ligoninės gatvių
rekonstravimo darbai.
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Taip pat parengtos 5 sektorinės studijos: Likėnų kurortinės teritorijos statuso
suteikimo Biržų rajono Pabiržės miesteliui su aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis
studija, Biržų rajono savivaldybės turizmo plėtros studija, Biržų aerodromo pritaikymo
turizmu ir verslui studija, Atliekų prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studija ir
Atsinaujinančių energijos šaltinių (išteklių) naudojimo plėtros veiksmų Biržų rajono
savivaldybėje studija.
Siekiant optimaliausio sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Biržuose varianto,
Savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Tiksli forma“ dar kartą analizavo sporto ir
sveikatingumo komplekso statybos Biržuose vietas ir 2015 m. spalio mėn. parengė sporto ir
sveikatingumo komplekso statybos Biržuose, Vytauto g. 32, galimybių studiją. Studijoje
palyginti 2014 m. parengto sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Biržuose, J.
Basanavičiaus g. 69A, techninio projekto bei minėtos galimybių studijos projektiniai
sprendiniai ir pasiūlymai, išnagrinėti jų skirtumai, teigiami ir neigiami aspektai.
Galimybių studija 2015 m. lapkričio 3 d. Biržų pilies arsenale pristatyta Biržų rajono
visuomenei, taip pat svarstyta Tarybos koalicijoje, išsami informacija pateikta Savivaldybės
tinklapyje.
2015 m. gruodžio 22 d. po ilgų diskusijų Savivaldybės taryba nusprendė pritarti
Sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimui ir statybai Biržuose, Vytauto g. 32, ir
pirmuoju etapu iš valstybės investicijų programos skiriamų lėšų statyti universalią sporto
salę. Taip pat pavedė Biržų rajono savivaldybės administracijai atlikti komplekso
projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.
Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Biržuose, Vytauto g. 32 („Saulės“
gimnazijos stadiono teritorijoje) statybos teigiami aspektai yra: Patogi vieta ir funkciniai
ryšiai. Centrinė miesto dalis su išvystyta transporto bei pėsčiųjų takų sistema, artima ugdymo
įstaigų kaimynystė (vienas iš komplekso uždavinių sudaryti sąlygas aktyviai veiklai
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, todėl atstumas iki ugdymo įstaigų yra vienas
iš svarbiausių rodiklių numatant komplekso statybos vietą), šią vietą daro žymiai
patrauklesne tokio objekto statybai, arti esančios komunikacijos leidžia pigiau ir efektyviau
išnaudoti esamus inžinerinius tinklus; papildomai projektuojama ledo arena leis ne tik vystyti
žiemos sporto šakas visus metus, bet ir suteiks galimybę bendradarbiauti su kaimyninės
Latvijos sportininkų komandomis, propaguoti žiemos sporto šakų vystymą. Be to, taupomi
energetiniai ištekliai. Ledo arenos perteklinės šilumos panaudojimas visam kompleksui
šildyti, naujausių energijos ir konstrukcinių technologijų (energetinei A klasei pasiekti)
panaudojimas, saulės energijos panaudojimas elektros gamybai, leis per metus sutaupyti iki
123 000 Eur, lyginant su sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g.
69A (šalia stadiono Jaunimo parke) statybos projektu. Taip pat - objekto kaina. Nežiūrint
didesnės užduoties apimties (papildomai numatoma ledo arena), sporto ir sveikatingumo
komplekso statybos Vytauto g. 32 kaina, palyginus su komplekso statybos J. Basanavičiaus
g. 69A kaina, sumažėja nuo 180,81 iki 110,74 Eur už kubinį metrą. Tai pasiekiama
efektyvesniais konstrukciniais-architektūriniais sprendimais bei supaprastinus inžinerinių
tinklų įrengimą. UAB „Tiksli forma“ 2015 m. parengta galimybių studija, kurioje pateiktos
teigiamos išvados dėl sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Biržuose, Vytauto g. 32.
Su galimybių studija galima susipažinti Savivaldybės tinklapyje adresu
http://www.birzai.lt/index.php?-263684744.
Pagal galimybių studiją preliminari sporto ir sveikatingumo komplekso statybos
Biržuose, Vytauto g. 32, kaina – 10,78 mln. Eur, iš jų I etapo (baseinas, pirtys, ledo arena,
grupinių užsiėmimų salė, treniruoklių salė, kovų menų salė, bėgimo takas, kavinė-baras ir
kt.) – 8,65 mln. Eur, II etapo (universali sporto salė) – 2,13 mln. Eur.
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Galimi finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos (apie 3–3,5 mln. Eur),
savivaldybės, privačios (koncesininko, operatoriaus ar pan.).
Teritorijų planavimo srityje priimti šie Savivaldybės tarybos sprendimai:
1. 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės
šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo)“. Šiuo metu parengta planavimo darbų
programa, atliktos pradinės viešinimo procedūros, gautos planavimo sąlygos. Artimiausiu
metu bus pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
2. 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-264 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės
teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos keitimo“. Šiuo metu
parengta planavimo darbų programa, atliktos pradinės viešinimo procedūros, gautos
planavimo sąlygos. Artimiausiu metu bus pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
3. 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-264 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės
teritorijos turizmo ir rekreacijos specialiojo plano rengimo“. Šiuo metu parengta planavimo
darbų programa, atliktos pradinės viešinimo procedūros, gautos planavimo sąlygos. Pradėtos
vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
4. 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-265 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės
Pabiržės seniūnijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, kurioms siekiama Likėnų kurortinės
teritorijos statuso, specialiojo plano rengimo“. Šiuo metu parengta planavimo darbų
programa, atliktos pradinės viešinimo procedūros, gautos planavimo sąlygos. Pradėtos
vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
5. 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-266 ,,Dėl Biržų miesto paviršinių
(lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“. Šiuo metu
parengta planavimo darbų programa ir atliktos pradinės viešinimo procedūros.
2016 m. kovo 24 d. priimtas Tarybos sprendimas Nr. T-37 ,,Dėl įgaliojimo“.
Įgyvendinant šį sprendimą sudaryta ir pasirašyta notaro biure turto (Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio žemės sklypo, esančio Biržų r. sav., Širvėnos sen., Valantiškio k. 3A, kad
Nr. 3663/0007:405, ir Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų,
esančių Biržų r. sav., Širvėnos sen., Valantiškio k. 3, Valantiškio, Smaltiškių, Kaunių ir
Biržų kaimuose, kurių kadastriniai numeriai: 3663/0007:346, 3663/0007:217,
3663/0007:104,
3663/0007:242,
3663/0007:218,
3663/0007:449,
3663/0007:446,
3663/0007:447, 3663/0007:448, 3663/0007:105) sujungimo sutartis, pagal kurią Registrų
centre šiuo metu registruojamas Biržų miesto kapinių, esančių Valantiškio k., sklypas. Tai
vienas iš etapų įgyvendinant detaliojo plano, numatančio minimų kapinių plėtrą, sprendinius.
Melioracija
2015 metais Valstybės biudžeto lėšomis (301 494 eur.) skirtomis melioracijai atlikti
šie pagrindiniai darbai:
Rekonstruota 65,86 km. melioracijos griovių. Suremontuotos 4 vandens pralaidos.
Gyvenvietėse suremontuota 0,156 km drenažo rinktuvų. Atlikti didelio diametro
drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimo darbai, suremontuota 0,492 km.
Savivaldybės lėšomis pradėtas įgyvendinti Biržų rajono Skebiškių gyvenvietės
drenažo sistemų bei vandens pralaidos rekonstravimo projektas (8,8 ha). Projekto vertė 30
000 Eurų.
Baigtas įgyvendinti projektas ,, Gulbinų tvenkinio avarinės būklės hidrotechninių
statinių rekonstravimas“. Ši užtvanka buvo potencialiai pavojinga ir kėlė grėsmę žmonių
saugumui. Bendra projekto vertė – 394 875 Eur.
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Keliai ir gatvės
2015 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti 2015 metais buvo skirta 1 mln. 350 tūkst. 144 eurai. Iš šių lėšų atlikti Rotušės ir
Ligoninės g. rekonstravimo, Biržų pilies tilto, Biržų m. Kilučių gatvės (nuo Tylos g. iki
Saulėtekio g.) kapitalinio remonto darbai.
Biržų rajono seniūnijų gatvių ir kelių su žvyro danga remonto bei priežiūros darbai
kainavo 170000 Eur., seniūnijų gatvių ir kelių su asfaltbetonio danga remonto bei priežiūros
darbai – 55000 Eur., Biržų miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto bei priežiūros darbai
– 79447,25 Eur., Biržų miesto gatvių ir kelių su žvyro danga remonto bei priežiūros darbai –
38361,06 Eur. Eismo saugumo gerinimo priemonių priežiūros ir įrengimo darbai – 44050,3
Eur.
Kadangi kelių ir gatvių būklė ypatingai aktuali visiems gyventojams, todėl tai buvo ir
mano veiklos prioritetinė sritis. Kartu su Administracijos direktoriumi sistemingai
bendravome su Susisiekimo ministerijos ministru, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos vadovais ir specialistais. Pavyko pasiekti, kad 2015–2016 metais
būtų vykdomi ne tik tęstiniai darbai, bet ir skirtas finansavimas rajono keliui Nr. 1305
„Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis“ (30 km) (rudenį turėtų prasidėti darbai).
Didelė tikimybė, kad bus asfaltuotas kelias Nr. 1303 Biržai–Pasvaliečiai– Saločiai
(21,70km).
Ir toliau stengsiuosi sistemingai, nuosekliai rūpintis dėl tikslinių lėšų skyrimo – dabar
bene svarbiausia užduotis – išsirūpinti tikslinį finansavimą Astravo keliui.
Auditai
Savivaldybės mero iniciatyva, siekiant išsiaiškinti, ar UAB Biržų autobusų parkas
tinkamai valdo jam patikėtus finansus bei turtą, ar tinkamai vykdo vidaus kontrolę, ar turtas
yra valdomas ir naudojamas teisėtai, įstatymų numatytiems tikslams, ar audituojamas
subjektas savo veiklą vykdo vadovaudamasis taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo
principais, Taryba pavedė Kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB Biržų autobusų parko
finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą.
Taip 2015 m. atlikti auditai ir pateiktos šių auditų ataskaitos:
Biržų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir turto naudojimo bei
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių audito ataskaita;
Biržų agrolaboratorijos finansinio audito ataskaita;
UAB „Biržų vandenys“ finansinio audito ataskaita;
Biržų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus (kartu su Ūkio
aptarnavimo poskyriu) ir Kultūros ir sporto skyriaus veiklos audito ataskaita;
Atlikus auditą, audituojamiems subjektams buvo pareiškiamos pastabos ir teikiamos
rekomendacijos dėl teisės aktų pažeidimų, klaidų ir neatitikimų.
Auditų rekomendacijų vykdymas:
2016 m. balandžio 28 d. Tarybai ataskaitą už 2015 metus pateikė Biržų rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Taryba ataskaitai pritarė. Pagal ataskaitą audituotos
įstaigos, įmonės rekomendacijas vykdo gerai, klaidos taisomos, ir toliau kontroliuojamas
rekomendacijų vykdymas. Audituoti subjektai teikia informaciją apie rekomendacijų
vykdymą. Audito rezultatai bei pateiktos rekomendacijos skelbiamos Savivaldybės
internetinėje svetainėje www.birzai.lt, dalyje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje
„Kontrolierius“ („Ataskaitos 2015“).
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-----------------Informacija apie UAB Biržų autobusų parko veiklą ir situaciją 2015 m. – 7 priede.
SOCIALINĖ GEROVĖ, VAIKO TEISIŲ APSAUGA, SVEIKATA.
2015 metais buvo priimti ir įgyvendinami bei vykdomi ankstesniais metais priimti
Savivaldybės tarybos sprendimai, susiję su socialinių paslaugų ir socialinės paramos
teikimu: Dėl asmens apgyvendinimo Biržų miesto savarankiško gyvenimo namuose ir
mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl piniginės socialinės
paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“,
„Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“, „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2015 m.
socialinių paslaugų plano“, „Dėl Biržų rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos
2015 m. programos patvirtinimo“, „Dėl nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei
socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Biržų
rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“,
„Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos kainos“
Savivaldybėje yra sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra, todėl rajono
gyventojai gali gauti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas. Siekiant užtikrinti
nestacionarių socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems, jų šeimų nariams, senyvo amžiaus
asmenims, socialinės rizikos šeimoms bei ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugų poreikio tenkinimą rajono gyventojams, Tarybos sprendimu patvirtintas Biržų
rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planas. Jame buvo numatytos priemonės
socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti bei nustatyta, kad prioritetinės paslaugų gavėjų
grupės skiriant paslaugas bus neįgalūs asmenys su sunkia negalia, vieniši senyvo amžiaus ar
neįgalūs asmenys, socialinės rizikos šeimos ir jose augantys vaikai, našlaičiai ir be tėvų
globos likę vaikai. Įvertinus socialinių paslaugų teikimą įtakojančius rajono statistinius
demografinius duomenis, išanalizavus esamą socialinių paslaugų infrastruktūrą
savivaldybėje, praėjusių metų veiklą bei galimybes teikti toliau socialines paslaugas, buvo
patvirtintos priemonės socialinių paslaugų planui įgyvendinti bei numatyti jų vykdytojai ir
finansavimo šaltiniai. Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą,
buvo vykdoma numatytos veiklos stebėsena, jo vykdymo eiga buvo aptariama su paslaugas
teikiančių įstaigų vadovais, teikiamos paslaugos buvo registruojamos socialinės paramos
informacinėje sistemoje.
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2015 m. Tarybos sprendimu patvirtinta Biržų
rajono neįgaliųjų socialinės integracijos programa. Joje pateikta trumpa praėjusių metų
programos įgyvendinimo apžvalga, kai kurie su programoje numatyta veikla susiję statistiniai
duomenys. Pagrindinis nustatytas šios programos tikslas – sudaryti galimybes neįgaliesiems
ir toliau gauti jiems reikalingas paslaugas ir paramą, tenkinti neįgaliųjų teisę į darbą,
ugdymą, poilsį, sportą, turiningą laisvalaikį, negaliai pritaikytą aplinką. Programoje
numatytos šiems tikslams siekti reikalingos priemonės ir jų vykdytojai. Vykdyta Biržų
rajono neįgaliųjų socialinės integracijos 2015 m. programos įgyvendinimo priežiūra.
Savivaldybės atstovai pasirinktinai dalyvavo vykdomose priemonėse, vyko pasitarimai dėl
kai kurių programos priemonių organizavimo, programos vykdytojai atsiskaitė už jos
įgyvendinimą.
Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa yra tęstinė, jos finansavimas vykdomas iš
dviejų šaltinių: valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybės taryba skyrė
lėšų programai įgyvendinti, tuo užtikrindama galimybę gauti valstybės biudžeto lėšas
neįgaliųjų būstams pritaikyti jų poreikiams. Šios programos įgyvendinimą organizavo ir
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koordinavo tuo tikslu sudaryta komisija. Programos įgyvendinimo priežiūra buvo vykdoma
koordinuojant veiklą atskirais programos etapais, sprendžiant būstų pritaikymo darbų eigoje
bei priimant objektus, užbaigus juose numatytus darbus. Šios programos dėka praėjusiais
metais buvo pritaikyti neįgaliesiems 2 būstai.
2015 m. parengta 14 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, susijusių su sveikatos
apsaugos srities veikla. Iš jų parengta Biržų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaita, kuriai Savivaldybės taryba
pritarė 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-120. Ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai.
Savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo ir įgyvendinimo finansavimo
šaltinis buvo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kurios lėšas
sudaro 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Buvo įvertintos Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos (toliau – Programa) 2014 metų veiklos ataskaitos, parengtas sprendimo projektas
dėl Programos lėšų panaudojimo ataskaitos (2015 m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-141), Programos 2015 metų lėšų sąmata (2015 m. birželio 30 d.
Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-142). 2015 m. visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšomis finansuoti 36 sveikatinimo projektai. Projektus teikti buvo
kviečiamos švietimo ir ugdymo įstaigos, įvairios bendruomenės, sveikatos priežiūros
įstaigos, asociacijos ir bendrijos. Socialinės paramos skyrius organizavo programų atrankos
ir vertinimo komisijos darbą, sutarčių su programų vykdytojais pasirašymą.
Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta Visuomenės sveikatos biuro
parengta Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaita (2015
m. vasario 19 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-37), kurios tikslas – sukurti Biržų
rajono visuomenės sveikatos stebėsenos sistema siekiant gauti išsamią informaciją apie
rajono visuomenės sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendenciją bei jų
pagrindu planuoti ir įgyvendinti savivaldybės lygmeniu visuomenės sveikatos prevencijos
priemones.
Savivaldybėje nuolat vyko darbiniai pasitarimai dėl Sveikatos įstaigų veiklos,
vykdomų projektų eigos, specialistų trūkumo ir t. t.
Lankiausi Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl sąnarių endoprotezavimo operacijų
atnaujinimo Biržų ligoninėje. Susidariusi kritinė situacija, kai jau daugelis preiemonių buvo
išbandyta, Biržų ligoninės gydytojai kreipėsi į mane pagalbis. Dalykiniuose susitikimuose
ministerijoje, Seime, manau, pavyko argumentuotai pagrįsti, kad sąnarių operacijos vėl būtų
atliekamos Biržų ligoninėje. Taip pat diskutuota dėl investicijų, Likėnų reabilitacinės
ligoninės sveikatinimo paslaugų plėtros ir t. t.
Vaiko teisių apsauga
2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-179, buvo sudaryta naujos sudėties
Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba, kurios paskirtis – analizuoti
esamą vaiko teisių apsaugos situaciją Savivaldybėje ir padėti spręsti vaiko teisių apsaugos ir
vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo bei įgyvendinimo klausimus. 2015 m.
įvyko 2 naujai sudarytos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo sudarytas tarybos veiklos planas
bei svarstytas klausimas dėl pagalbos pinigų mokėjimo asmenims, globojantiems vaikus.
Taip pat įvyko tarybos išvažiuojamasis posėdis viešojoje įstaigoje ,,Vaiko užuovėja“, aptarti
institucinės globos pertvarkos bei vaikų globos (rūpybos) kokybės klausimai. Ieškant
geriausio vaikų globos namų pertvarkymo modelio, nutarta analizuoti šiuo metu jau
pertvarkomų vaikų globos įstaigų patirtį, viešinti globos šeimoje gerosios patirties
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pavyzdžius, ieškoti alternatyvių vaiko globos formų, siekiant sumažinti institucijose
apgyvendinamų vaikų, didesnį dėmesį skirti šių vaikų globos (rūpybos) priežiūrai.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus veikla buvo orientuota į prevenciją, siekiant, kad
vaikas augtų biologinėje šeimoje, gaudamas reikalingas socialines paslaugas. Palyginus su
2014 m., 2015 m. sumažėjo vaikų, netekusių tėvų globos – laikinoji globa (rūpyba) buvo
nustatyta 30-čiai vaikų, nuolatinė – 8 vaikams. Tačiau viešosios įstaigos ,,Vaiko užuovėja“
teikiamos paslaugos ir toliau yra reikalingos, ypač nustatant vaiko laikinąją globą skubiais
atvejais, kai vaikas paimamas iš šeimos, kilus tiesioginei grėsmei jo sveikatai ar gyvybei.
2015 m. Vaiko teisių apsaugos skyrius vykdė 93 globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą, iš jų
54 vaikai augo globėjų šeimose, 14 – šeimynose, 25 – vaikų globos įstaigose. Įvyko 21
Vaikų globos ir rūpybos komisijos posėdis, kuriuose buvo svarstomi vaikų globos (rūpybos)
organizavimo klausimai bei aptariami kiti vaiko teisių pažeidimų atvejai.
Reaguodami į gaunamus pranešimus dėl vaiko teisių pažeidimų bei vykdydami
globojamų vaikų priežiūrą, Vaiko teisių apsaugo skyriaus darbuotojai surašė 771
apsilankymo šeimoje aktą. Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, periodiškai buvo
organizuojami Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų socialinių darbuotojų, policijos
pareigūnų bei kitų socialinių partnerių pasitarimai. Vykdant socialinės rizikos šeimų
priežiūrą, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai su policijos pareigūnais organizavo
reidus bei kitas prevencijos priemones. 2015 m. pabaigoje rajone buvo 155 šeimos, įrašytos į
socialinės rizikos šeimų apskaitą, jose augo 340 vaikų. Didinant tėvų atsakomybę už vaikų
priežiūrą, 2015 metais Vaiko teisių apsaugos skyrius 32 asmenims surašė administracinės
teisės pažeidimų protokolus už tėvų valdžios panaudojimą nepanaudojimą ar panaudojimą
priešingai vaiko interesams, 15-ai asmenų buvo rekomenduota išklausyti Bendravimo su
vaikais tobulinimo kursus, kuriuos organizuoja Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centras.
Pateikiu informaciją apie socialinių, sveikatos įstaigų veiklos rezultatus:
Biržų rajono savivaldybės poliklinika (8 priedas);
VšĮ Biržų ligoninė (9 priedas);
VšĮ Biržų socialinių paslaugų centras (10 priedas);
Biržų rajono Legailių globos namai (11 priedas);
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras veiklos ataskaitą už 2015 m.
pateikė Tarybai 2016 m. kovo mėn. Taryba teigiamai įvertino sveikatos biuro veiklos
rezultatus – ataskaitai pritarta. Ataskaita skelbiama http://www.birzuvsb.istaiga.lt.
ŠVIETIMAS, JAUNŲ ŽMONIŲ GYVENIMO AKTYVINIMAS
Švietimas
2015 m. organizuotas bendrasis ugdymas, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kitas neformalusis vaikų
švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalbos teikimas, vaiko minimalios
priežiūros vykdymas. 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Savivaldybės gyventojų švietimo
poreikiams tenkinti veikė 14 Savivaldybės tarybai pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų: 1
mokykla-darželis, 1 jaunimo mokykla, 10 pagrindinių mokyklų, 2 gimnazijos. Mokėsi 2953
mokiniai, dirbo 326 pedagoginiai darbuotojai.
Baigtas įgyvendinti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–
2015 m. bendrasis planas. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įvykdytos mokyklų vidaus struktūrų
pertvarkos. Dvi mokyklos iš vidurinių pertvarkytos į pagrindines. Viena mokykla iš
pagrindinės į mokyklą-daugiafunkcį centrą. Vienas lopšelis-darželis prijungtas prie
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gimnazijos. (Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla pertvarkyta į Biržų „Aušros“ pagrindinę
mokyklą; Biržų „Atžalyno“ vidurinė mokykla pertvarkyta į Biržų „Atžalyno“ pagrindinę
mokyklą; Biržų r. Germaniškio pagrindinė mokykla pertvarkyta į Biržų rajono Germaniškio
mokyklą-daugiafunkcį centrą; Biržų rajono Vabalninko lopšelis-darželis prijungtas prie
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos.)
2015 m. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas teiktas 1 mokykloje – darželyje, 4
lopšeliuose – darželiuose, 8 bendrojo ugdymo mokyklose. Sudarytos sąlygos ikimokyklinio
amžiaus vaikams ir jų šeimoms arti gyvenamosios vietos naudotis kokybiškomis
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugomis, priimami visi norintys.
Ikimokyklinis ugdymas teiktas 550 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Pagal priešmokyklinio
ugdymo programą 2015 m. ugdyti 194 šešiamečiai (93,26 proc.). Pasirengta privalomo
priešmokyklinio ugdymo teikimui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Visiems Savivaldybės teritorijoje
gyvenantiems šešerių metų vaikams (prognozuojama 180) sudarytos galimybės dalyvauti
priešmokykliniame ugdyme. Parengta 20 Savivaldybės tarybos sprendimų.
Stebėta visų švietimo įstaigų veikla, vykdyta priežiūra įvairiais veiklos klausimais:
mokinių, pedagogų duomenų bazių teisingas pildymas ir statistinių ataskaitų sudarymas,
brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų panaudojimo
apskaita, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir
vykdymas, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, 1–12 klasių komplektų
formavimas, Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimas. Švietimo skyriaus specialistai
teikė informaciją ir konsultacijas mokyklų vadovams, tėvams (globėjams) ir kitiems
asmenims dėl priėmimo į mokyklas, ugdymo programų įgyvendinimo, mokymosi formų ir
mokymo proceso organizavimo pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas. Švietimo įstaigoms teikta informacija ir konsultacijos dokumentų
valdymo klausimais. Įvyko 6 mokyklų vadovų pasitarimai, kuriuose aptartos švietimo
problemos ir aktualijos.
2015 m. vykdyta vadovų atestacija ir atestuotų vadovų veiklos ir kompetencijos
atitikties nustatymas turimai vadybos kvalifikacinei kategorijai 28 vadovams pagal
Savivaldybės 2015 metų švietimo įstaigų vadovų atestacijos grafiką. 2015 m. atestuoti 6
vadovai, iš jų 2 direktoriai ir 4 direktorių pavaduotojai ugdymui. Patvirtintos veiklų ir
kompetencijų atitiktys bei pratęstos turimos kategorijos 22 vadovams, iš jų 12 direktorių ir
10 direktorių pavaduotojų ugdymui. Savivaldybės švietimo įstaigose dirba 79,49 proc.
atestuotų vadovų, iš jų I (pirmajai) vadybos kvalifikacinei kategorijai atestuota 2,56 proc., II
(antrajai) – 33,33 proc., III (trečiajai) – 43,59 proc.
Skatintas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas, 13 bendrojo ugdymo mokyklų
pateikė 2015 metų pažangos ataskaitas Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai.
Organizuoti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir mokyklų bendradarbiavimo
renginiai, vykdytos įvairios mokymosi pažangą skatinančios priemonės. Organizuotas Biržų
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokymosi pažangos skatinimo konkursas,
trečiasis Savivaldybės švietimo forumas „Profesionalumas mokymosi sėkmei“, kuriame
pristatyti Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokymosi pažangos
skatinimo konkurso rezultatai. Pagerėjo visų bendrojo ugdymo mokyklų mokymosi
pasiekimai. Už 2015 metais pasiektą pažangą apdovanotos Nemunėlio Radviliškio
pagrindinė mokykla, Biržų „Saulės“ ir Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, iniciatyvūs
mokytojai. Savivaldybės tinklapyje skelbta informacija apie švietimo veiklą, pasiekimus.
Organizuotas Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas-koncertas, kurio metu pagerbti ir
pasveikinti mokytojai. Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu pristatyta patirtis
nacionalinėse viešosiose konsultacijose „Savivaldybės švietimo padalinio, švietimo centro ir
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mokyklos bendradarbiavimo patirtis gerinant mokinių pasiekimus“ (pristatymas skelbiamas
ŠMM tinklapyje).
Savivaldybėje vyko mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai, sporto varžybos ir kitų
veiklų organizacinis darbas. 2014–2015 mokslo metais gabiems mokiniams organizuotos 26
mokomųjų dalykų rajono olimpiados, 6 konkursai. Olimpiadose dalyvavo 1129 mokiniai,
konkursuose – 507 mokiniai. Organizuotos 46 sporto varžybos, jose dalyvavo 1315 mokinių.
Savivaldybė skyrė transportą nuvykti į šalies olimpiadas, konkursus ir varžybas. Apie
laimėjimus skelbta Savivaldybės tinklalapyje, vietos spaudoje. Organizuota Mokslo metų
baigimo šventė, kurioje apdovanoti 99 olimpiadų ir konkursų pirmų vietų laimėtojai. Padėkos
raštai už mokinių parengimą įteikti 81 mokytojui. Įteiktos taurės Biržų rajono savivaldybės
mokinių spartakiados nugalėtojams ir prizininkams
Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti 2015 m. spalio- gruodžio
mėnesiais gauta 28 566 Eur. 22 teikėjai vykdė 32 programas, jose dalyvavo 751 mokinys.
Biržų rajono jaunimo situacijos apžvalga
Biržų rajone gyvenamąją 2016 m. gyvenamąją vietą registravo 5 165 jaunų (14-29
metų) žmonių, iš jų 3924 18-29 metų amžiaus. 2015 m. jaunimo buvo 5198, 2014 – 5234.
Švietimą papildanti veikla
Sporto ir muzikos mokyklas lankančių moksleiviško amžiaus vaikų skaičius sumažėjo iki
635 (praėjusiais mokslo metais lankė 709 vaikai).
Neformalus vaikų švietimas
Šiais mokslo metais visoje Lietuvoje pradėjo veikti neformalaus vaikų švietimo
(NVŠ) programos krepšelis. Jo atsiradimas paįvairino popamokinių užsiėmimų moksleiviams
galimybes. NVŠ Biržų rajone lanko 768 moksleiviai (iš jų 276 14-18 metų amžiaus).
Neformalaus švietimo paslaugas teikia 29 teikėjai (įvairios organizacijos arba laisvieji
mokytojai).
Atviros jaunimo erdvės
Biržų rajone nuo 1 iki 3 padaugėjo atvirų jaunimo erdvių skaičius (1 erdvę įsteigė
Savivaldybė prie Biržų kultūros centro, 2 įkūrė Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“
- po viena Biržuose ir Vabalninke), kurios taiko „atviro darbo su jaunimu“ principus, o AJE
lankytojų skaičius išaugo nuo 35 iki daugiau nei 100. Savivaldybės jaunimo problemų
sprendimo plane numatoma, kad tokių erdvių Biržų rajone iki 2018 metų turi būti
mažiausiai 5.
Jaunimo iniciatyvos skiriamas finansavimas
Savivaldybėje veikia jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo
programa. Praėjusiais metais programai skirta 900 Eur, o šiais metais numatyta 1 200 Eur.
Dar beveik 2 000 Eur skirta kitiems jaunimo politikos įgyvendinimo tikslams.
Jaunimo organizacijų projektų pritrauktos papildomos lėšos
Jaunimo organizacijos rengė ir vykdė įvairius projektus bei gavo daugiau nei 22 000
Eur finansavimą iš ES jaunimo programos „Erasmus+“. 2014 m. pritraukta beveik 30 000
Eur iš Vietos veiklos grupės ir „Erasmus+“ programos lėšų. Daugiausiai projektų 2015 m.
vykdė biržiečių jaunimo asociacija „COFA“ - tarptautinius jaunimo mokymus „Tutorials in
Education“, kurių metu Biržuose vykusiuose mokymuose dalyvavo atstovai iš 8 šalių, ir
„Europos jaunimo savaitė: sužinok, dalyvauk, veik!“, kurios metu Biržai kartu su partneriais
buvo vieni aktyviausių rajonų. 2014 m. daugiausiai didelių projektų vykdė Biržų rajono
vietos veiklos grupė, kaimo bendruomenės, Anciškių kaimo neformali jaunimo grupė,
jaunimo asociacija „COFA“ ir Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė.Biržų kultūros
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centro atvira jaunimo erdvė kasmet gauna atvirų jaunimo erdvių finansavimą iš Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
2015 m. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija gavo 3 000 Eur finansavimą tarpinstitucinio
bendradarbiavimo jaunimo srityje projektui „Kartu mes galim daugiau“ iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Jaunimo savanoriška veikla
Savivaldybėje aktyviai vykdoma jaunimo savanoriška veikla. Praėjusiais metais
ilgalaikėje savanorystėje dalyvavo 31 nedirbantis ir nesimokantis jaunas žmogus. Programoje
dalyvavo ir savanorius priėmė 7 Biržų rajono nevyriausybinių organizacijos ir 5
Savivaldybės biudžetinės įstaigos.
Aktyviai veikia neformali jaunimo grupė Biržų jaunimo savanoriai (prie Biržų kultūros
centro atviros jaunimo erdvės), kurią lanko daugiau nei 30 jaunų, daugiausiai moksleiviško
amžiaus jaunuolių. Jie savanoriauja įvairiuose renginiuose ir akcijose (miesto šventėje,
„Kalėdiniame“ ir „Biržų duonos“ bėgimuose, vaikų gynimo dienoje ir kt., taip Biržų kultūros
centro rūbinėje renginių metu) arba patys jas organizuoja (pvz. „Ekologijos diena Biržuose“,
„Savanorių diena“ ir kt.).
1 jaunas žmogus buvo išvykęs tarptautinės savanorystės misiją. 1 tarptautinis savanoris
savanoriavo Biržų rajone (VšĮ „Vaiko užuovėja“), 2014 metais – 2 tarptautiniai savanoriai
(VšĮ „Vaiko užuovėja“ vaikų namuose Medeikiuose ir Labdaros ir paramos fondo „Vilties
šviesa“ vaikų dienos centre).
Jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės
Savivaldybėje veikia 6 jaunimo organizacijos: Jaunimo asociacija „COFA“ vadovė
Donalda Sinkutė), Jaunimo klubas „Regilda“ (vadovė Asta Vaitiekūnienė), Lietuvos
evangelikų reformatų jaunimo draugija „Radvila“ (vadovas Laurynas Jankevičius), Jaunimo
organizacija „Darbas“ (vadovai Toma Karvelytė, Laimonas Leliukas), Lietuvos moksleivių
sąjungos Biržų padalinys (vadovas Mindaugas Murelis) ir praėjusiais metais įsikūrusi nauja
jaunimo organizacija „Tau penki“ (vadovas Rokas Bėliakas). Šių metų pradžioje atsikūrė
Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Biržų skyrius (vadovas Vilhelmas Šulcas).
Savivaldybė kompensuoja naujų jaunimo organizacijų steigimosi išlaidas (kompensuota
„Cofa“ ir „Tau penki“ steigimosi išlaidos).
Taip pat veikia neformalios jaunimo grupės: Biržų šv. Jono krikštytojo parapijos „Svajonių
bažnyčia“, sekmininkų bažnyčios jaunimo grupė, Biržų jaunimo savanoriai, 2014 ir 2015 m.
veikė ir BMX dviratininkų ir šiuolaikinių šokių grupė „Maizon“, Vabalninko-Anciškių
veiklus jaunimas, Kučgalio bendruomenės jaunimo grupė.
Mokinių savivalda
Aktyviai veikia Biržų rajono mokinių taryba, kuri 2013 m. prisijungė prie Lietuvos
moksleivių sąjungos (LMS). Mokinių savivaldoje aktyviai dalyvauja daugiau nei 50 Biržų
rajono moksleivių. Moksleiviai dalyvauja LMS Nacionaliniuose mokinių rudens ir pavasario
forumuose, kasmet Biržų rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos moksleivių
sąjunga organizuoja Savivaldybės mokinių forumus ir mokymus.
Jaunimo reikalų taryba
2015 m. sudaryta naujos kadencijos Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
(JRT) iš 14 asmenų (pusę – politikai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai, pusę –
jaunimo atstovai). Pirmininku išrinktas jaunimo atstovas Almantas Bružas. JRT 2015 rinkosi
į 2 posėdžius.
Jaunų žmonių nedarbo lygis
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Sumažėjo jaunų žmonių nedarbo lygis: 2015 metų pradžioje buvo 331 jaunas bedarbis, tuo
tarpu 2016 m. - 233. Daugiau nei 100 jaunuolių nedirba ir nesimoko bei nėra užsiregistravę
darbo biržoje, dalis važinėja dirbti į užsienį.
Savarankiškai veiklą vykdantis jaunimas
Sumažėjo savarankiškai (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą)
vykdančių jaunuolių skaičius. 2014 m. - 293, 2015 m. - 227.
Jaunųjų ūkininkų, įkūrusių savo ūkį, skaičius
Kasmet daugėja jaunų ūkininkų (iki 40 metų) skaičius.
2014 m. jų buvo 356, praėjusiais metais – 367 asmenys.
Jaunimo nusikalstamumas
Sumažėjo nepilnamečių nusikalstamumas. 2014 m. metais nustatyti 42 atvejai, o
praėjusiais – 27.
Pilnamečių jaunų žmonių (iki 29 metų), padariusių nusikalstamas veiklas 2014 metais
buvo 116.
Disponavimas narkotinėmis medžiagomis
Šiek tiek padidėjo išaiškintų disponavimo narkotinėmis medžiagomis atvejų, 2014 m.
buvo 7, o 2015 m. - 9 atvejai.
Nemokamos viešos erdvės
Biržų rajone yra daugiau nei 50 nemokamų viešų erdvių (parkai, žaidimo ir sporto
aikštelės, stadionai ir pan.), kuriais galima naudotis nemokamai.
Manau, kad svarbiausia, jog jauni žmonės turi vis daugiau laisvalaikio, saviraiškos
galimybių, aktyvėja savanorytė. Bene problemiškiausia sritis išlieka jaunų dirbančių žmonių
telkimas, aktyvinimas, verslumo ugdymas.
TURIZMO VYSTYMAS, KULTŪRA, SPORTAS, LAISVALAIKIS
Turizmas
Didelį dėmesį Savivaldybės vadovai skyrė turizmo informacijos sklaidai ir kitų
turizmo paslaugų kokybei, įvairovei. Turizmo paslaugas teikia Savivaldybės tarybos įsteigta
biudžetinė įstaiga Biržų turizmo informacijos centras. Su Centro darbuotojais rengti
pasitarimai įvairiais turizmo plėtros klausimais. 2015 m. Biržų TIC kryptingai dirbo
įgyvendindamas užsibrėžtus tikslus: teikė turizmo informaciją bei skatino vietinio ir
atvykstamojo turizmo plėtrą Lietuvoje; rinko, kaupė ir nemokamai teikė informaciją apie
turizmo paslaugas ir turizmo išteklius rajone; rengė, leido ir platino informacinius ir
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius; kaupė atstovaujamos
vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikė šią informaciją Valstybiniam
turizmo departamentui; skatinto ir aktyvino kultūrinį ir sportinį gyvenimą rajone;
bendradarbiavo ir keitėsi informacija su Lietuvos ir užsienio kultūros, turizmo informacijos
centrais, muziejais, kelionių ir turizmo agentūromis, koncertinėmis organizacijomis, meno
kolektyvais, kūrybinėmis organizacijomis; dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose
turizmo plėtros programose, projektuose.
2015 m. Biržų TIC vykdė rinkodarinę veiklą, populiarindamas Biržus Lietuvoje ir
užsienyje. Įgyvendinti šį tikslą padėjo priemonės: Biržų rajono turizmo išteklių pristatymas
Respublikinėje ir rajono spaudoje ir renginiuose, dalyvavimas parodose, verslo misijoje,
bendravimas su lankytojais.
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2015/11/01) „turizmo
informacijos centrą” apibrėžia, kaip juridinį arba fizinį asmenį, kurio veikla apima
informacijos apie turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir (ar) skleidimą.
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Turizmo įstatymo 10 straipsnis apibrėžia turizmo informacijos centrų veiklą:
1. Turizmo informacijos centras, naudojantis turizmo informacijos ženklą, teisės aktų
nustatyta tvarka įrašytą į Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų registrą („i“ raidė
žalios spalvos stačiakampyje ir užrašas „Turizmo informacija“ Lietuvoje, o užsienyje užrašas
– „Lietuvos turizmo informacija“), turi:
1) būti sudaręs su Valstybiniu turizmo departamentu sutartį dėl teisės naudoti turizmo
informacijos ženklą;
2) rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie vietovės turizmo išteklius ir
turizmo paslaugas;
3) rengti, leisti ir platinti informacinius ir kartografinius leidinius apie vietovės
turizmo išteklius ir turizmo paslaugas;
4) teikti turizmo informaciją internete.
2. Turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarką nustato Valstybinis turizmo
departamentas.
3. Turizmo informacijos centrai gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas,
transporto bilietus, bilietus į teatrus, koncertus, sporto ir kitus renginius, prekiauti suvenyrais
ir vykdyti kitą savo įstatuose numatytą veiklą.
Biržų turizmo informacijos centras yra vienas iš 49 Lietuvoje esančių turizmo
informacijos centrų, kurių kiekvienas veikla savo rajone prisideda prie bendro Lietuvos
vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimo.
Vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimas glaudžiai susijęs su rinkodariniu darbu.
2015 m. Biržų TIC vykdė sekančią rinkodarinę veiklą:
Biržų turizmo centras 2015 m. didelį dėmesį skyrė reklamai internetinėje erdvėje.
Atnaujintas visitbirzai.lt puslapis, kuriame daugiau dėmesio skirta naujienoms, renginiams.
Daug dirbta su facebook profiliu. Įdėta metinė reklama „Saulės spektras.
Įvairūs reportažai vietinėje televizijoje. Pristatomi nuveikti darbai, naujienos. Skelbti
straipsniai vietinėje spaudoje bei internetinėse svetainėse.
Biržų TIC elektroniniu paštu siuntė informacines žinutes apie tradicines šventes,
renginius, naujas paslaugas Lietuvos turizmo informacijos centrams, kelionių agentūroms,
organizatoriams. 2015 m. Biržų TIC išdalino informacinius paketus Lietuvos turizmo
informacijos centrams, kelionių agentūroms per tarptautines turizmo parodas Vilniuje –
“Adventur2015”, bei Rygoje “Balttour’ 2015”, verslo misijos metu Rygoje.
2015 m. Biržų TIC dalyvavo „Biržų turizmo klasterio“ veikloje. Klasteris –
tarpusavyje ekonomiškai susijusių ir viena kitą palaikančių įmonių, orientuotų į baigtinį
skaičių galutinių produktų, visuma. Tai pagal geografinį principą vienoje vietoje
sukoncentruotos tarpusavyje veikiančios įmonės, vykdančios bendrą veiklą.
2012 m. Gruodžio 18 d. buvo įkurtas „Biržų turizmo klasteris“ – pirmasis turizmo
klasteris Lietuvoje. Jo iniciatoriai – Biržų rajono savivaldybė ir VšĮ „Versli Lietuva“.
Steigimo pradžioje klasteriu susidomėjo nemažai Biržų rajono verslininkų, tačiau
steigiamajame susirinkime liko dvylika pačių atkakliausių. Po daugelio preliminarių
susirinkimų ir ginčų nutarta veiklą vykdyti asociacijos forma, numatytos veiklos kryptys ir
kainodara. Steigiamajame susirinkime patvirtinti asociacijos įstatai, išrinkta valdyba ir jos
pirmininkas. Nuo 2015 m. birželio mėn. pirmininke išrinkta Biržų turizmo informacijos
centro vyr. specialistė, vykdanti direktoriaus funkcijas Raminta Indriulėnienė. Įkūrus klasterį,
tikimasi Biržus paversti patraukliausiu ir lankomiausiu turizmo ir laisvalaikio regionu
Šiaurės Lietuvoje, teikiant išskirtines laisvalaikio pramogas ir pažintinio turizmo paslaugas.
2015 m. Biržų turizmo klasterį vienija 16 narių.
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Biržų turizmo centro lankytojai. Biržų TIC 2015 m. aplankė:
Per ataskaitinį laikotarpį į Biržų turizmo informacijos centrą užsuko 5990 lankytojai.
Matosi iš pateiktos lentelės (1 pav.) lankytojų skaičius išaugo.

1 pav. 2013-2015 m. lankytojų Biržų TIC skaičius
Kitoje diagramoje matosi, kad išaugo užsieniečių skaičius.

2 pav. 2013-2015 m. lietuvių ir užsienio turistų pasiskirstymas
Galima teigti, jog iki šiol Biržai labiausiai yra patrauklūs Lietuvos gyventojams, bei
kaimyninėms šalims. Užsienio turistai dažniausiai yra pravažiuojantys per Biržus ir
nepageidaujantys apsistoti ilgesniam laikui dėl kelių priežasčių: nėra išplėtotas laisvalaikio ir
pramogų sektorius, netenkina apgyvendinimo sąlygos, maitinimo paslaugos, prasta viešoji
infrastruktūra. Iš užsienio valstybių atvykstančius turistus būtų galima apibūdinti sekančiai:
1) tai pavieniai keliautojai su kemperiais, palapinėmis, ieškantys pigesnių
apgyvendinimo vietų, neteikiantys didelės reikšmės maitinimui, nakvynės sąlygoms ir pan.;
2) tai keliaujantys automobiliu, ieškantys tik tam tikros kategorijos apgyvendinimo
(pvz. ne mažesnės kategorijos, kaip 3 žvaigždučių viešbučio, Spa centro ir pan.) maitinimo,
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laisvalaikio paslaugų;
3) tai grupės, atvykstančios autobusu (dažniausiai iš Latvijos) pagal iš anksto kelionių
organizatoriaus suplanuotą maršrutą.
Keliautojus iš Lietuvos galima būtų galima apibūdinti sekančiai:
1) tai keliautojai, kurie atvyksta iš Lietuvos praleisti savaitgalį. Jiems nėra aktualu
apgyvendinimo paslaugų kokybė, taip pat neteikia didelės reikšmės ir maitinimo paslaugoms;
2) grupės turistų, atvykstančių vienai dienai iš kitų miestų savarankiškai ar per
kelionių agentūras, paprastai lankančios muziejų, karstines įgriuvas, alaus daryklas.
3) grupės turistų, ieškančios konferencijų galimybių.
Lankytojų skaičiaus svyravimas jaučiamas ir dėl sezoniškumo įtakos (žr. 3 pav.).
Kaip ir kiekvienais metais daugiausiai Biržų TIC sulaukiama lankytojų vasaros metu (
nuo 600 iki 1300 per mėn.). 2015 m. ne vasaros metu daugiausiai lankytojų sulaukta
gegužės, rugsėjo, spalio mėn.

Biržų TIC turistų skaičius kiekvieną mėnesį 2013-2015
m.
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Kovas Balandis Gegužė Birželis
2013 m.

Liepa Rugpjūtis Rugsėjis

2014 m.

Spalis

Lapkritis Gruodis

2015 m.

3 pav. 2013-2015 m. lankytojų Biržų TIC skaičius mėnesiais
Per 2015 m. Biržų krašto muziejų „Sėla” aplankė 51 342 lankytojai (2014 m. - 40 172,
2013 m. – 38 972).
Daug žmonių informacijos ieškojo kreipdamiesi telefonu, elektroniniu paštu. Turizmo
informacijos infrastruktūrą Lietuvoje sudaro ir turizmo gidai bei vadovai. Turizmo įstatymas
gidą apibrėžia kaip asmenį, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus,
meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus, vietoves. Turizmo gidų
ir kelionių vadovų specialybės darbuotojus rengia Vilniaus, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo
universitetai bei Šiaulių kolegija. Taip pat gidus ruošia ir jų profesinę kvalifikaciją kelia
aštuoni specialūs gidų kursai, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
organizuojami mokymai. Šalyje veikia Lietuvos gidų sąjunga, vienijanti aštuonias
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visuomenines gidų organizacijas.
Atsižvelgiant į augančių turizmo paslaugų poreikį, esamas gidų skaičius Lietuvoje
nėra pakankamas. Ši problema aktuali ir Biržams. Itin situacija nepalanki ne tik dėl to, jog
turistams iš užsienio nėra galimybių pasiūlyti gidą kalbanti tam tikra užsienio kalba, bet ir
aptarnavimo srities (pramogų, apgyvendinimo bei maitinimo įmonių per pastaruosius metus
padaugėjo) darbuotojai nėra pasirengę tinkamai priimti svetimšalius.
Biržų TIC teikia informaciją ne vien tik turizmo informacijos centre, bet ir vienu iš
informacijos teikimo būdų yra laikomas ekskursijų vedimas. 2015 m. Biržų TIC pravedė 6
ekskursijų grupėms nuo 10 iki 50 žmonių. (2014 m. – 3, 2013 m. 16 ekskursijų). Kaip ir
kiekvienais metais, taip ir 2015 m. ekskursijų populiariausias maršrutas yra “Biržų krašto
ypatumai”. Įstaiga ruošia turistinius maršrutus įvairių pomėgių žmonėms, norintiems
susipažinti su Biržų kraštu, šio krašto unikaliais gamtos reiškiniais bei įžymiomis vietomis,
todėl buvo siūloma ir kitų ekskursijų. Be ekskursijų Biržų rajone, įstaiga teikė informaciją ir
apie kitus Lietuvos miestus. Daugiausiai ekskursijų teko pravesti birželio, spalio ir lapkričio
mėnesiais.
Kadangi įstaigoje galima įsigyti įvairių informacinių bei kartografinių leidinių,
suvenyrų, taip pat parduodamos poilsinių bei pažintinių kelionių kelialapiai, lėktuvų ir keltų
bilietai, todėl yra teikiama ir tokio pobūdžio informacija.
Biržų turizmo informacijos centras įgyvendino vietos projektą „Šiauriausias Lietuvos
kraštas“ Nr. LEADER-13-BIRŽAI-05-001, pagal Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių
vietos plėtros strategiją iki 2013 m. III prioriteto „Kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų
didinimas remiant smulkų verslą, vystant kaimo turizmui patrauklius objektus“ 1 priemonę
„Kaimo turizmo veiklos skatinimas ir (arba) su turizmu susijusių patrauklių objektų
vystymas“ 2 veiklos sritį „Kaimo turizmui patrauklių objektų kūrimas ir vystymas“. Vietos
projekto tikslas yra vystyti kaimo turizmui patrauklių objektų visumą Biržų regione sukuriant
rajono interaktyvų žemėlapį, pastatant infoterminalus ir tobulinant lankomiausius objektus.
2015 m. liepos mėn. buvo pastatytas dviračių stovas šalia ,,Karvės olos“, rugpjūčio mėn.
buvo pastatyti du infoterminalai. Vienas mieste prie Biržų turizmo informacijos centro bei
Pabiržėje, prie seniūnijos pastato. Infoterminalai veikia visą parą, tai labai naudinga
atvykstantiems turistams, kada nebeveikia atitinkamos institucijos. Infoterminaluose veikia
interaktyvūs žemėlapiai, keliomis kalbomis. 2014 m. gruodžio pradžioje sulaukta ir
akmeninės karvutės skulptūros, kuri pastatyta šalia gamtos paminklo ,,Karvės ola“. Taip pat
išleisti du turistiniai maršrutai.
Rengti, leisti ir platinti informacinius kartografinius leidinius apie turizmo
paslaugas ir turizmo išteklius. m. Biržų TIC parengė ir išleido šiuos leidinius:
1) Miesto žemėlapiai / skrajutės – 3000 vnt,
2) Skrajutės žemėlapiai – 2000 vnt.
3) 2016 m. stalo kalendorius – 200 vnt.
4) Foto albumas “Biržai” – 1000 vnt.
Biržų turizmo informacijos centras visus lankytojus žymi registro žurnale. Kiekvieno
lankytojo paklausia iš kur atvyko, kiek laiko planuoja būti Biržų krašte. Kas mėnesį yra
vedama lankytojų, apsilankiusiųjų turizmo centre, statistika. Ataskaitos yra teikiamos
Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (VTD).
TIC skatino ir aktyvino kultūrinį ir sportinį gyvenimą rajone.
2015 m. Biržų TIC Biržų krašto gyventojus kvietė vykti į šias ekskursijas:
1. Pažintinė ekskursija “Vilnius ” (kovo 7 d).
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2. Pažintinė ekskursija “Merkinė - Druskininkai” (gegužės 25/26 d).
3. Pažintinė ekskursija “Burbiškis” (gegužės 9 d).
4. Pažintinė ekskursija “Nida-Juodkrantė” (birželio 19/20d).
5. Poilsinė kelionė į Palangą (liepos 03/05 d).
6. Poilsinė kelionė į Palangą (liepos 17/19d).
7. Pažintinė ekskursija “Saremų salos ” (birželio 13/14 d).
8. Pažintinė ekskursija “Ventspilis ” (birželio 6/7d).
9. Pažintinė ekskursija “Ventspilis ” (liepos 25/26d).
10. Poilsinė kelionė į Palangą (rugpjūčio 14/16d).
11. Poilsinė kelionė į Palangą (rugpjūčio 28/30d).
12. Pažintinė ekskursija “Anykščiai ” (rugsėjo 5 d).
13. Pažintinė ekskursija “Plateliai ” (rugsėjo 19 d).
2015 m. Biržų TIC Biržų krašto gyventojams pasiūlė vykti į 13 skirtingas ekskursijas
Lietuvoje. (2014 m. 11 ekskursijos). Biržiečiai tikrai nori keliauti, tai matyti iš padidėjusio
ekskursijų skaičiaus. 2015 m. uždirbta pelno – 2286 Eur. (2014 m. – 1238 eur. )
Biržų TIC bendradarbiauja su Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija,
turizmo informacijos centrais, savivaldybėmis, keičiasi informacija, dalyvauja renginiuose,
seminaruose, konferencijose, pristatymuose. Biržų TIC yra Lietuvos turizmo informacijos
centrų asociacijos tarybos narys. Priklausyti asociacijai – yra naudinga, bet kartu tai yra ir
atsakingos pareigos, kadangi kelis kartus į metus organizuojami susitikimai, kurių metu
gvildenamos aktualiausios turizmo problemos, ieškoma sprendimų ir vėliau kreipiamasi į
Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos su pasiūlymais, rekomendacijomis.
Taip pat, asociacijos susirinkimai – puiki galimybė bendrauti turizmo informacijos centrų
atstovams, pasidalinti rūpimais klausimais, susipažinti su įvairių rajonų turizmo ištekliais.
Biržų TIC bendradarbiauja su kitais Lietuvos turizmo informacijos centrais, savivaldybėmis,
keičiasi informacija, dalyvauja renginiuose, seminaruose, konferencijose, pristatymuose.
2015 m. Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija kartu su Valstybiniu turizmo
departamentu surengė mokymus turizmo specialistams.
Bendradarbiaujame su VTD turizmo klausimais ir teikiame turizmo statistiką,
teikiame pasiūlymus rinkodaros priemonių plano sudarymui.
Bendradarbiaujame su mokymo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo vadybos,
administravimo specialistus. Per 2015 m. Biržų TIC praktiką atliko 4 studentai,
studijuojantys turizmo administravimą.
Biržų TIC konsultuojasi su Valstybiniu turizmo departamentu iškilus aktualiems
klausimams. Teikia pasiūlymus Biržų rajono savivaldybės administracijai turizmo
klausimais.
Bendradarbiaujame su Biržų rajono savivaldybe, Biržų regioninio parko direkcija,
Biržų krašto muziejumi „Sėla“, kaimo bendruomenėmis, apgyvendinimo bei maitinimo
įstaigomis, vietiniais verslininkais.
Dalyvavimas parodoje – patikima įvaizdžio formavimo priemonė. Tai puiki priemonė
bendradarbiauti tiek su naujais, tiek su esamais lankytojais, bei skleisti informaciją tikslinei
auditorijai, o taip pat populiarinti miestą. Per ataskaitinį laikotarpį Biržų TIC dalyvavo
tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „Adventur – 2015“ Vilniuje. Parodos
stendas 8 kv.m – 500 eur. Dalį parodos ploto finansavo Valstybinis turizmo departamentas.
Sausio 22 – 24 dienomis Vilniuje „Litexpo“ parodų rūmuose vyko 3-oji tarptautinė
turizmo, sporto ir laisvalaikio paroda “Adventur2015”. Vienoje didžiausių ir labiausiai
lankomų parodų Baltijos šalyse dalyvavo 200 dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų ir 30-ties
užsienio šalių. Biržų tic dalyvavo bendrame stende, kartu su VTD prie Ūkio ministerijos.
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Biržų turizmo informacijos centras parodos metu pristatė krašto lankytinus objektus,
supažindino su turistams siūlomomis naujomis paslaugomis. Lankytojai buvo kviečiami
išbandyti turistinius maršrutus, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ edukacines programas, kaimo
bendruomenių siūlomas programas, „Alaus kelio“ maršrutą, iškylas baidarėmis, sudalyvauti
miesto šventėse ir tradiciniuose krašto renginiuose.
Parodos lankytojai, ypatingai domėjosi edukacinėmis programomis, apgyvendinimo,
maitinimo paslaugomis, dviračių takais, kempingais, turiningo laisvalaikio praleidimo
galimybėmis Biržuose. Jiems buvo parengti žemėlapiai, informaciniai leidiniai apie krašto
populiariausius lankytinus objektus, muziejus, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, įvairias
programas, ekskursijas, stovyklavietes, baidarių nuomą, krašto renginius.
2015 m. vasario 5 – 7 d. Rygoje, vyko tarptautinė turizmo paroda „Balttour2015”.
Biržų turizmo informacijos centras dalyvavo bendrame stende su Biržų turizmo klasteriu.
Biržų turizmo informacijos centras vykdo kelionių agentūros veiklą. Biržų TIC
sulaukia nemažai klientų pageidaujančių įsigyti bilietų, kelionių kelialapių, turime nemažai
dėmesio skirti ir tokiems centro lankytojams. Jiems reikia suteikti reikalingą informaciją apie
kelionę, keliavimo sąlygas, skirti laiko sutarties sudarymui su asmeniu.
Biržų TIC parduoda kelionių kelialapius, keltų, lėktuvų bilietus ir yra sudaręs sutartis
su UAB “Novaturas”, UAB „Aviaekspresas“, UAB kelionių agentūra „Tahelė“, UAB
„Grūda“.
Per 2015 m. kelto bilietų, lėktuvų bilietų, kelionių buvo parduota už 17 4103,12 Eur.
(2014 m. – 22 4955,11 Eur.) Nors 2015 m. pastebimas pardavimų sumažėjimas, tikėtina,
jog ateityje šie pardavimai gali sumažėti dėl vis populiarėjančios internetinės prekybos
bilietais, kuri žmones skatina pirkti pigiau ir patogiau.
Biržų TIC 2015 m. prekiavo suvenyrais. Buvo įsigyta suvenyrų iš UAB „Awa and Co”
(suvenyrinė keramika), MG reklama (magnetukai), Biržų krašto muziejaus “Sėla”, UAB
„Telšių praktika“ (ženkliukai su heraldika), UAB „JG reklamos dovanos” (metaliniai
tušinukai), IĮ Inspe (staliniai kalendoriai), A. Jankausko įm. „Biržų kraštas“, UAB “Indigo
print” (lankstinukai),UAB “Spaudos artelė” (tušinukai), UAB „Polido“(įvairūs suvenyrai),
VŠĮ „Portfolio meno galerija“ (žemėlapiai), miesto vėliavos.
Suvenyrų kainos orientuotos į įvairius pirkėjus: moksleivius, suaugusius, užsieniečius.
Smulkių suvenyrų kainos svyruoja nuo 0,50 iki 2 Eur.; kiti suvenyrai nuo 2 Eur. iki 25 Eur.;
Biržų TIC ieško naujovių, stengiasi patenkinti pirkėjų poreikius, todėl 2015 metais
buvo užsakyti automobilinės Biržų vėliavėlės, lipdukai, įvairūs magnetukai ir kt.
Suvenyrų ir literatūros pardavimai 2015 m. padaugėjo. Ta pati tendencija pastebima
nuo 2013 m. 2014 m. pavieniai asmenys daugiausiai pirko birželio, liepos, rugpjūčio
mėnesiais, įstaigos - gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.
2015 m. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-196 buvo nustatyta nauja
antkainių taikymo tvarka nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. (nuo 30 proc. iki 50 proc.)
Iš parduotų suvenyrų ir literatūros antkainio Biržų TIC uždirbo atitinkamai 2527 Eur.
(2014 m. – 709 Eur.)
Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už atsitiktines paslaugas, t. y. komisinis mokestis už
parduotus kelto ir aviabilietus, turistines keliones, ekskursijas bei parduotą turistinę literatūrą,
suvenyrus buvo gauta 29 448,33 Eur. (2014 m. -29 383,55 Eur. ) Iš Biržų rajono
savivaldybės biudžeto gauta 17 869 Eur. (2014 m. – 17 452,50 Eur.)
Biržų regioninio parko direkcija aplankė 3940 lankytojų (2014 m. – 2718).
Biržų krašto muziejus „Sėla“ lankytojų skaičius – 51 342 (2014m. - 38972).
2015 m. turistinio sezono metu, birželio 15 d.- rugpjūčio 31 d., Biržų TIC dirbo ir
savaitgaliais.
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Kultūra
Savivaldybėje veikia Biržų kultūros centras ir 23 jo skyriai. 2015 metais iš esmės
baigti Centro renovacijos darbai. Dabar kultūros centre ne tik patogiau žiūrovui, bet ir
modernesnė scenos įranga, repeticijų patalpos, kabinetai. Po renovacijos pasikeitė ir
Vabalninko, Papilio, Pačeriaukštės, Nausėdžių kultūros namų aplinka ir galimybės. Džiugu,
kad padaugėjo renginių ir žiūrovų, lankosi profesionalūs atlikėjai ir kolektyvai.
2015 metais kultūrinis gyvenimas buvo aktyvus: tęsiamos tradicijos, organizuojami
nauji renginiai. Daug žiūrovų sutraukia „Žaldokynės kraštas“, Biržų miesto šventė, „Baroko
pavasaris“, valstybinių švenčių koncertai. Organizuota nemažai profesionalių atlikėjų
koncertų, kurie finansuoti iš Savivaldybės biudžeto – kaip dovana biržiečiams. Ypač tiems,
kurie neturi galimybės nuvykti į didžiuosius miestus: biržiečiai įvertino Kęstučio Vaigino
džiazo koncertus, Naujųjų metų sutiktuvių koncertą, Kovo 11-osios koncertą Liepos 6 d.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo Biržuose proga
grupės „ Heart&Soul&Hands“koncertą, Mero labdaros vakaro metu Petro Geniušo koncertą,
žymaus Lietuvos perkusininko, avangardinio džiazo ir šiuolaikinės muzikos atlikėjo
Arkadijaus Gotesmano solo projektą „Big Business“ , aktorių trupės ,,Teatriukas” koncertą.
„Biržų miesto šventės „Radvilų Biržai“ renginiai, manau, suvienijo įvairias kartas,
nors trumpam sugrąžino buvusius biržiečius. Džiugu, kad šventėje aktyviai dalyvavo ne tik
miesto, bet ir kaimo kolektyvai, įspūdingai atrodė seniūnijų kiemeliai. Dėkoju rėmėjams ir
tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo.
2015 m. paskelbti etnografinių regionų metai suteikė galimybę atidžiai pažvelgti į tai,
kas išsaugota, sujungti praeities tradiciją ir modernų interpretavimą.
Džiaugiamės, kad Biržų VVG sukūrė filmuką apie Biržų krašto etnines tradicijas,
Smilgių bendruomenė surinko, atrado savo krašto giesmes, Vabalninko krašto kultūros ir
istorijos fondas išleido informacinį leidinį „Natiškiai“. Didžiausią išliekamąją vertę, manau,
turės Lietuvos liaudies kultūros centro specialistų organizuota etninė ekspedicija, kurios
metu surinkta ir įrašyta medžiaga apie Biržų krašto tradicinius muzikantus.
Muziejus etnografinių regionų metus pradėjo Biržų tautodailininkų paroda, kuri yra
tradicinė, tačiau šiais metais muziejuje vyko ir atrankinė viso Panevėžio regiono
tautodailininkų, pretenduojančių į „Aukso vainiko“ laureatus, paroda.
Vis tik labiausiai džiaugiamės paroda iš muziejaus fondų „Moterų rankdarbių grožis:
perimamumas ir kaita“, nes buvo parodyta visa mūsų krašto moterų rankdarbių evoliucija,
paroda sulaukė didelio susidomėjimo, daug rankdarbių buvo suskaitmeninta ir jų
skaitmeniniai vaizdai demonstruoti parodoje.
Savivaldybėje kasmet vykdoma Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa.
Vienas iš vertinimo prioritetų 2015 metais buvo – etnografinio savitumo sklaida. Biržų krašto
gyvąsias tradicijas populiarino ir skatino Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas,
Medeikių, Juostaviečių, Užušilių, Gulbinų, Rinkuškių ,Rovėjos, Ančiškių, Smilgių,
Lebeniškių, Šukionių, Meilūnų, Kirdonių kaimo bendruomenės, Biržų rajono kaimo
bendruomenių sąjunga, Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“. Biržiečiai turi
ilgametes bendradarbiavimo tradicijas, yra savo krašto ambasadoriai, todėl ir šiemet aktyviai
dalyvavo respublikinėse akcijose, renginiuose. Tai „Lietuvos liaudies kultūros centro
inicijuota unikali etninės kultūros akcija „Šoka visa Lietuva“, akcijos tikslas – per
tradicinius šokius ir liaudies dainas vienyti Lietuvos žmones, stiprinti lietuvių kultūrinės
tapatybės pajautą, Lietuvos bendruomenių sąskrydis „Tai mes“, biržiečiai dalyvavo
susitikime su Žemaitukų augintojų asociacijos nariais. Susitikimas vyko šiauriausiame
Lietuvos taške Nemunėlio Radviliškyje. Žygeiviai su arkliais žemaitukais keliaudami per
visus etnografinius regionus, nešė knygą, kurioje ir biržiečiai įrašė linkėjimus Lietuvai.
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Ypač džiugina, kad etnokultūrinės tradicijos, papročiai tampa natūralia žmogaus gyvenimo
savastimi, buities dalimi. Tai liudija tautodailės, amatininkų parodos, jų kokybė,
populiarumas. Kaimo dvasią stiprina ir gaivina giesmių vakarai – Mojava, advento
susitikimai. Tai ir yra tikrasis etnokultūros išlikimo garantas.
Pirmąjį birželio šeštadienį vyksta seniausias Biržų rajono etnokultūros renginys –
armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“. Šio renginio populiarumo paslaptis –
nuoširdžiai atliekamos liaudies muzikantų unikalios melodijos, jų savitos muzikavimo
tradicijos.
Birželio 23 d. biržiečiai renkasi į „Joninių gegužinę“ – smagiausią vasaros šventę,
atspindinčią senąsias Joninių apeigas, papročius, tradicijas.
Liepos 6 – ją, Mindaugo karūnavimo dieną , miesto gyventojus sujungia „Tautinės
giesmės“ giedojimas J Janonio aikštėje.
Muzikos dienai paminėti Biržų kultūros centro chorai surengia koncertą „Šlovė
muzikai“.
Folkloro kolektyvai kasmet pakviečia į folkloro festivalį „Pragyda gyda“.
Vėlinių vakaras – valanda mirusiesiems prisiminti. Žvakučių šviesa, subtili poezija,
palydima našlaičių dainų, daugelį priverčia susimąstyti apie tikrąsias ir tariamas vertybes...
Gruodžio 26 – ją, antrąją Kalėdų dieną, kasmet Kultūros centras pakviečia į šventinį,
teatralizuotą mėgėjų meno kolektyvų koncertą.
Prie kultūrinio gyvenimo įvairovės aktyviai prisideda Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokykla, „Sėlos“ muziejus, Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, nevyriausybinės organizacijos.
Kartais pasiūla netgi viršija paklausą, todėl aktyvūs žiūrovai nebepajėgia visko aprėpti.
Tikiuosi, kad ateityje įstaigų vadovai, mokytojai, aktyviau dalyvaus kultūriniame gyvenime
ir rodys pavyzdį kolegoms, jaunajai kartai. Vertinu tai, kad po pakartotinių kvietimų
tradiciniuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose dalyvauja daugiau žmonių.
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (toliau Muziejus) saugoma unikali Biržų krašto kultūros
ir istorijos medžiaga, sukaupta daugiau kaip 139,6 tūkst. eksponatų (per 2015 m. įsigyta 6
067 eksponatai). Muziejaus nuolatinių ekspozicijų, pristatančių charakteringiausius krašto
kultūros bei istorijos artefaktus, plotas siekia 3 039 kv. m. Muziejuje vyksta įvairūs
kultūriniai renginiai, koncertai , organizuojamos profesionalių dailininkų bei meno mėgėjų
parodos, eksponuojamos parodos iš muziejaus rinkinių, nuolatos vedamos edukacinės
programos vaikams ir suaugusiems. Populiariausia programa suaugusiems – „Žaldoko alus“,
kurios metu susipažįstama su senosios aludarystės reikmenimis ir aukštaičių vaišingumą
menančiomis tradicijomis. Platesnės veiklos galimybės atsivėrė atkūrus pilies arsenalo
pastatą, kuriame įrengtos naujos interaktyvios ekspozicijos, salėje nuolatos vyksta įvairūs
mokymai, seminarai, konferencijos, demonstruojami filmai. 2015 m. kartu su Vlado
Jakubėno muzikos mokykla surengtas senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris
Biržuose“. Šiais metais Muziejus surengė tarptautinę parodą „Pusbroliai Mikalojai
„Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos – didingos kunigaikščių epochos
pradžia“, kuriai eksponatus pateikė 7 muziejai ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos bei
Baltarusijos. 2015 m. Muziejaus ekspozicijas ir parodas aplankė 18548 (2014 m. – 15553)
pavieniai lankytojai ir 12747 (2014 m. – 12661 ) atvykę organizuotai (grupėmis). Gido
paslaugos suteiktos 473 grupėms (294 mokiniams ir 179 suaugusiems), iš jų – 62 užsienio
kalba. 87 grupės naudojosi audiogido paslaugomis. Muziejus siūlė lankytojams 25 (2014 m.
– 22) temų edukacines pamokas, pravesta 468 (2014 m. – 528) edukaciniai užsiėmimai
vaikams ir suaugusiems, iš jų 51 (2014 m. – 50) užsienio kalba. Edukacinėse programose
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dalyvavo 10 200 žmonės (3399 mokiniai ir 6801 suaugęs). 76 muziejuje vykusiuose
renginiuose apsilankė beveik 9 tūkst. lankytojų.
Iš viso 2015 m. Muziejų aplankė 51 342 (2014 m. - 45 300 ) lankytojų. Vabalninko
skyrių aplankė 930 (2014 m. – 910) lankytojų – ekspozicijų, parodų ir renginių lankytojai.
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
Biržų rajono bibliotekų tinklą sudaro 27 bibliotekos: Biržų rajono savivaldybės Jurgio
Bielinio viešoji biblioteka Biržų mieste, Vabalninko miesto struktūrinis padalinys (filialas)
Vabalninke ir 25 struktūriniai padaliniai (filialai) kaimiškoje rajono teritorijoje.
Bibliotekų paslaugomis kasmet naudojasi daugiau nei 6 tūkst. vartotojų arba 20 proc.
rajono gyventojų. 2015 m. Viešojoje bibliotekoje apsilankė daugiau nei 37 tūkst. (2014 m. –
39 tūkst.), Vabalninko miesto struktūriniame padalinyje – daugiau nei 14 tūkst. (2014 m. –
14 tūkst.), kaimo teritorijos struktūriniuose padaliniuose – vidutiniškai iki 3 tūkst. (2014 m.
– iki 3 tūkst.) lankytojų. Vidutinis išduotų spaudinių skaičius rajono padaliniuose siekia 4,5
tūkst. (2014 m. – 4,5 tūkst.), Viešojoje bibliotekoje – 72 tūkst. (2014 m. – 74 tūkst.) vienetų
per metus. Elektroninės paslaugos teikiamos visose rajono bibliotekose ir jomis naudojasi 30
proc. bibliotekų vartotojų. Pastaraisiais metais viešųjų bibliotekų veiklose išliko tradicinės
formos. 2015 m. buvo aktyvinama projektinė ir edukacinė veikla, neformalus suaugusiųjų ir
vaikų švietimas.
Visų rajono bibliotekų dokumentų fondą sudaro daugiau nei 208 tūkst. vienetų
spaudinių – tai vaizdiniai, garsiniai regimieji, skaitmeniniai, elektroniniai ir kiti dokumentai
bei duomenų bazės. Dokumentų rajono bibliotekose 2015 m. įsigyta daugiau nei 10 tūkst.
vienetų (2014 m. – 8 tūkst.), tačiau naujai įsigyti spaudiniai visame dokumentų fonde sudaro
tik 4,9 proc. (2014 m. – 4,2 proc.). Kasmet rajono bibliotekose įvyksta daugiau nei 600 (2014
m. – 600) kompleksinių, žodinių ir vaizdinių renginių, vartotojams atsakoma į maždaug 5
tūkst. (2014 m. – 5 tūkst.) informacinių užklausų.
Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo skyriuje kuriamas rajono bibliotekų
elektroninis katalogas, iš kurio nuotoliniu būdu gali užsisakyti spaudinius kiekvienas turintis
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS vartotojo pažymėjimą.
Informacijos skyriuje kuriama elektroninė kraštotyros straipsnių duomenų bazė, pratęsianti
kortelinę kraštotyros kartoteką. Aprašomi naujų knygų, žurnalų ir laikraščių kraštotyros
pobūdžio straipsniai. Svarbesnių ir išliekamąją vertę turinčių publikacijų bibliografiniai
įrašai eksportuojami į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos duomenų banką.
Kasmet parengiama arti 5 tūkst. bibliografinių įrašų, rengiamas žymių datų kalendorius
„2016 metų sukaktys: Biržų kraštas, surinkta „Kultūros kronika 2015: Biržų kraštas. Šie
darbai kasmet spausdinami istorijos ir kultūros žurnale „Žiemgala“, sutvarkytas poeto
Pauliaus Drevinio rankraščių archyvas.
Rajono bibliotekose 2015 m. organizuoti 628 renginiai. Iš jų 143 kompleksiniai, 195
žodiniai ir 290 vaizdinių. Apie rajono viešųjų bibliotekų veiklą šalies ir rajono spaudoje bei
interneto portaluose 2015 m. buvo publikuota 236 straipsniai, žinutės, skelbimai,
informacijos. Be to 2015 m. spaudoje buvo publikuota dar 20 straipsnių, kuriuose minima
bibliotekininkų visuomeninė veikla. Patys bibliotekininkai parengė 49 straipsnius ne
bibliotekinės veiklos klausimais.
2015 m. rajono viešųjų bibliotekų veiklai buvo skirtas didesnis finansavimas.
Susirūpinimą kelia dalinis beveik pusės kaimo padalinių patalpų apšildymas. Žiemos metu
juose darbas nėra efektyvus. Bibliotekininkai išmoko ir toliau mokosi taupyti, nes per metus
prekėms ir paslaugoms, organizuojamiems renginiams skiriamų lėšų nepakanka.
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Sportas
2015 m. Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programai (rajono sportiniams renginiams
ir sportininkų dalyvavimui Lietuvos čempionatuose, žaidynėse ir tarptautinėse varžybose,
sporto klubams) buvo skirta 24 220 Eur.
2015 m. rajono sportininkai sėkmingai dalyvavo įvairiuose Lietuvos čempionatuose,
pirmenybėse ir tarptautinėse varžybose. Pagrindinis renginys buvo Lietuvos jaunių žaidynės.
Pagal šių žaidynių rezultatus vertinamas rajono sporto lygis respublikoje. Biržų sportininkai
žaidynėse ketvirtoje rajonų grupėje užėmė 2 vietą. Rajono sportininkai dalyvavo: dviračių
plento, treko ir kalnų, krepšinio, dziudo, lengvosios atletikos, šaudymo, futbolo varžybose.
2015 m. Biržų rajono sportininkai buvo įvairių sporto šakų Lietuvos rinktinės nariais.
Rajone yra 28 sporto klubai, tačiau aktyvią sportinę veiklą vykdo tik 14 klubų. Tai krepšinio,
futbolo, tinklinio, ekstremalaus sporto, motosporto, dziudo, buriavimo, šachmatų, aviacijos,
aktyvaus judėjimo klubai, kurie ne tik organizuoja įvairius renginius rajone, bet ir jų
sportininkai dalyvauja Lietuvos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.
Gerinama rajono sporto bazė. Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos Biržuose
(toliau – Kompleksas) projektas įtrauktas į Valstybės investicijų programą. Savivaldybės
taryba 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-291 pritarė, kad Kompleksas būtų
projektuojamas ir statomas Biržuose, Vytauto g. 32, bei kad pirmuoju etapu iš Valstybės
investicijų programos skiriamų lėšų būtų statoma universali sporto salė. 2015–2016 m.
vykdoma Kaštonų pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcija (valstybės lėšos).

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Biržų rajono savivaldybė 2015 m. plėtojo ir stiprino tarptautinius ryšius su Biržų
miestais partneriais. Nuolat bendrauta su Tčevo (Lenkija), Grodzisko (Lenkija), Werderio
(Vokietija), Aizkrauklės (Latvija) ir Nesvyžiaus (Baltarusija) Savivaldybių ir miestų
vadovais bei specialistais.
2015 m. rugpjūčio mėn. 1-2 dienomis Biržų miesto šventės „Radvilų Biržai“ metu
priimtos Aizkrauklės, Tčevo savivaldybių delegacijos.
2015 m. spalio mėn. 3 d. Biržuose svečiavosi ir su lankytinomis rajono vietomis
susipažino Aizkrauklės miesto savivaldybės administracijos delegacija.
Grodzisko, Nesvyžiaus, Werderio, Tčevo menininkai kiekvienais metais rengia
tradicinius bendrus plenerus. 2015 m. birželio 1-14 d. įvyko dailininko V. Jažausko vizitas į
tarptautinį dailės plenerą Grodziske. Ryšius su Grodzisko miestu padeda stiprinti ir
nevyriausybinės organizacijos. Biržų Pagyvenusių žmonių asociacija Grodzisko burmistro
iniciatyva pradėjo ir tęsia kasmetinį delegacijų apsikeitimą, vis atnaujinant delegacijų sudėtį.
Delegacijos apgyvendinamos šeimose, o pažintinę programą koordinuoja PŽA Valdyba.
Mūsų senjorai visada šiltai priimami Grodzisko mieste. Geros bendravimo ir
bendradarbiavimo tradicijos puoselėjamos tarp Grodzisko ir Biržų jaunimo, moksleivių.
2015 m. liepos 2-4 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos narių delegacija vyko į
Nesvyžiaus Miesto šventę. 2015 m. rugpjūčio 11-13 d. Biržų savivaldybės atstovų delegacija
vyko į Grodziską.
2015 m. balandžio mėnuo buvo paskelbtas bendradarbiavimo su Aizkraukle mėnesiu.
Savivaldybės vadovai ir Savivaldybės tarybos nariai bei Savivaldybės administracijos atstovų
delegacijos 3 kartus vyko į Aizkrauklę. 2015 m. liepos 18 d. Aizkrauklėje koncertavo 25
kolektyvo „Bočiai“ nariai, 2015 m. liepos 25 d. Aizkrauklėje koncertavo mišrus choras
„Agluona“.
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2015 m. rugsėjo 27 d. Biržuose priimti Lenkijos dr. Radoslavo Sikoros vadovaujami
sparnuotųjų husarų rekonstrukcijos klubų atstovai, kurie dalyvavo eisenoje miesto gatvėmis
nuo Biržų pilies iki paminklo pergalei Salaspilio mūšyje atminti ir iškilmėse prie paminklo.
2015 m. užmegzti tampresni kontaktai su Bauskės ir Vecumniekų savivaldybėmis,
dalyvauta įvairiuose susitikimuose bei bendruose renginiuose. Biržų rajono savivaldybės
mero Valdemaro Valkiūno ir Biržų miesto bendruomenės „Biržai mūsų namai“ pirmininkės
Ramunės Čigienės kvietimu 2015 m. lapkričio 17 d. atvyko oficiali Vecumniekų (Latvija)
valdžios ir visuomenės atstovų delegacija vadovaujama Tarybos pirmininko Rihardo
Melgailio. (2016 m. vasario 15 d. Vecumniekų savivaldybėje lankėsi ir Lietuvos
Nepriklausomybei skirtuose renginiuose dalyvavo Biržų rajono savivaldybės delegacija).
2015 m. lapkričio 13 d. Biržų rajono savivaldybėje lankėsi Izraelio valstybės
ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon, kuris domėjosi bendradarbiavimu su Biržų rajonu,
žydų kultūrinio palikimo išsaugojimu.
Biržų rajono savivaldybės meras 2015 m. Lietuvos valstybės švenčių - Vasario 16-ąją ir
Kovo 11-ąją- kartu su Latvijos Lietuvių draugijos atstovais dalyvavo šioms progoms
skirtuose šventiniuose renginiuose Rygoje bei 2015 m. rugsėjo 20 d. atidengiant paminklą
Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai Agluonoje (Latvija).
Manau, kad sėkmingiausios yra tos bendradarbiavimo formos, kurias pasirenka
bendruomenės: Biržų krašto muziejus
2Sėla“ bendradarbiauja su Miro pilių komplekso, Nesvyžiaus muziejumi, Rygos
senosios muzikos centru, Palenkės Bialos pilies kolektyvu. Be to, muziejuje surengta iš
Aizkrauklės muziejaus fondų nėrinių paroda, o Aizkrauklėje – tautodailinikės V. Repšienės
darbų paroda.
Vis dėlto daugiausia bendradarbiaujama su mūsų kaimynės Latvijos miestais,
įstaigomis, bendruomenėmis. 2015 m. Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigos įvairiomis
formomis palaikė ryšius ir puoselėjo ilgametes bendravimo su Latvijos Respublikos švietimo
įstaigomis tradicijas. Organizuotos išvykos, koncertai, parodos, varžybos, projektai.
Bendradarbiavo Nemunėlio Radviliškio pagrindinė ir Skaistkalnės vidurinė mokyklas. Abi
mokyklos organizavo mokytojų metodines dienas, koncertavo vieni kitų renginiuose,
Skaistkalnės dainų ir šokių festivalyje. Mokiniai neformaliai išmoksta latvių kalbos, įgyja
žinių apie latvių kultūrą ir paveldą, pasienio gyventojus sieja darbo santykiai, tai turi įtakos
mokinių profesiniam orientavimuisi.
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių grupė „Aušra“ koncertavo
Skaistkalnės vidurinėje mokykloje, sėkmingai dalyvavo tarptautiniame festivalyje Rygoje.
Vabalninko Balio Sruogos gimnazija įsijungia į bendrus su latviais kultūrinio
bendradarbiavimo projektus. Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla sporto srityje
bendrauja su Jekapilio sporto mokykla. Biržų lopšelyje- darželyje „Ąžuoliukas“ ir
„Atžalyno“ vidurinėje mokykloje lankėsi ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų vadovai iš
Latvijos Dobeles miesto. Svečiai kartu diskutavo apie ugdymo programas, dalijosi gerąja
darbo patirtimi, pakvietė atvykti į Dobelę,aplankyti jų ugdymo įstaigas. Trišalę tęstinę
bendradarbiavimo sutartį sudarė Papilio pagrindinė mokykla, Valles vidurinė mokykla ir
Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Bendradarbiavimo tema –
etnokultūrinis ugdymas. 2015 m. susitikimas vyko Papilio pagrindinėje mokykloje. Tema –
tautiniai patiekalai. Lieuvių – latvių mokyklų bendradarbiavimas ugdo mokytojų ir mokinių
bendravimo, pažinimo, kalbos mokymosi kompetencijas. Mokiniai susipažįsta ne tik su savo
šalies, bet ir kaimyninės Latvijos etnokultūra.
Biržų rajono sporto mokykla bendravo su Rygos, Jelgavos, Bauskės, Jūrmalos, Ogrės,
Jekapilio sporto mokyklomis, rengia stovyklas ir įvairias lengvosios atletikos, dziudo ir
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krepšinio varžybas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla penkti metai organizuoja
tarptautinę edukacinę-kūrybinę stovyklą „Muzikuokime drauge“, kurioje dalyvauja įvairių
Latvijos miestų muzikos mokyklų mokytojai ir mokiniai. Bendradarbiavimą padeda palaikyti
Gunta Melbarde, Latvijos Fondo „Muzicėjam kopa ar draugiem“ steigėja ir vadovė, Rygos J.
Medinšo I muzikos mokyklos mokytoja, pianistė, ECMTA narė. 2015 m. balandžio 10 – 12
dienomis Latvijoje, Rygos Jazepa Vitola muzikos akademijoje vyko Europos kamerinės
muzikos mokytojų asociacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos atstovai. Tuo pačiu metu Latvijos muzikos akademijoje vyko tarptautinis
Baltijos šalių studentų kamerinės muzikos festivalis, kuriame pristatyta ir Biržų tarptautinės
edukacinės-kūrybinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ patirtis. Biržų PŽA puoselėja
tradicijas su Amatos (Latvija) senjorų bendruomene.
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
Vadovaujantis 2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos administracinės naštos
mažinimo įstatymo 7 str. 2 dalimi, Savivaldybių tarybos, teikdamos veiklos ataskaitas,
savivaldybės bendruomenei privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos priemonių,
įtrauktų į Savivaldybės strateginį veiklos planą, įvykdymo rezultatus.
Biržų savivaldybės administracijos Centralizuotos savivaldybės vidaus audito
tarnybos vertinimo ataskaitos išvadose, teigiama, kad Audito metu įvertinus, kaip vykdomas
Biržų rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
plane (skelbiamas www.birzai.lt skyriuje „Veikla“, dalyje „Administracinės naštos
mažinimas“) numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės, kurios turi būti
vykdomos nuolat, buvo vykdomos. Paslaugos buvo suteiktos ,,Vieno langelio“ principu.
Vykdyta informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtra. Nereikalavo iš klientų
duomenų, kuriuos turi skyrių duomenų bazėse. Asmenys buvo skatinami atlikti informacinio
įsipareigojimo veiksmus, naudotis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės interneto
svetainėje. Administracijos skyriai atnaujino ir paskelbė Savivaldybės tinklapyje teikiamų
paslaugų aprašymus.
2015 m. rugsėjo mėnesį Administracijos direktorius paskyrė Savivaldybės
Administracijos direktoriaus pavaduotoją Audrį Muką atsakingu už Biržų rajono
savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano parengimą ir savalaikį
įgyvendinimą.
Vidaus kontrolė, vykdant Biržų rajono savivaldybės 2014−2015 metų administracinės
naštos mažinimo priemonių planą, vertinama gerai, nes visa rizika yra nustatyta ir valdoma,
bet yra keletas nesvarbių vidaus kontrolės trūkumų. Atkreiptinas dėmesys, kad visos Biržų
rajono savivaldybės 2014−2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane
numatytos priemonės būtų įgyvendintos priemonių plane nustatytais terminais, atkreipiant
dėmesį į tas priemones, kurios dar nepradėtos įgyvendinti.
Neįvykdyta priemonė „Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti administracinę naštą
pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir investicijų skyrių dėl įvairių administracinių paslaugų suteikimo“. Apklausa
planuotu terminu neatlikta dėl laiko ir klientų geranoriškumo trūkumo.
Administracijos skyriai rengė dokumentus ─ Tarybos sprendimus, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos vizavo ir derino dokumentų valdymo
sistemoje „Avilys“. Skyrių gaunami derinti dokumentai derinami per dokumentų valdymo
sistemą, gauti raštai ir dokumentai, esant poreikiui, vizuojami kitų skyriaus specialistų, gauti
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raštai ir dokumentai taip pat tvarkomi ir užbaigiami per dokumentų valdymo sistemą.
Taryba vadovaujantis įsigaliojusia Lietuvos Respublikos administracinės naštos
mažinimo įstatymo 6 str. 1 p. nuostata, administracinės naštos mažinimo priemones įtraukė į
2016─2018 metų Biržų rajono savivaldybės strateginio veiklos planą.
Vidaus kontrolė, vykdant Biržų rajono savivaldybės 2014−2015 metų administracinės
naštos mažinimo priemonių planą, vertinama gerai, nes visa rizika yra nustatyta ir valdoma.
_______________
Baigdamas šią ataskaitą noriu padėkoti Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių
pirmininkams ir visiems Tarybos nariams už darbą, už teiktus pasiūlymus, keltus klausimus,
spręstas problemas, o Savivaldybės administracijai, įstaigoms, bendrovėms už suteiktą
pagalbą sprendžiant iškilusias problemas, aktualius klausimus mūsų rajono gyventojams ir
Savivaldybės juridiniams asmenims.
Savivaldybės meras

Valdemaras Valkiūnas
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
1 priedas
Aštuntojo šaukimo
Biržų rajono savivaldybės tarybos narių sąrašas (2015 m.)
Vardas, pavardė
Valdemaras Valkiūnas
Irutė Varzienė
Arūnas Anskinas
Mindaugas Balčiūnas
Dominyka Baltaitė (Tribienė)
Arūnas Butėnas
Dalius Drevinskas

Audronė Garšvaitė
Dalius Jakubėnas
Alfridas Jozėnas
Gražina Kučinskienė
Aurelija Sindriūnė (nuo 2015-04-30)
Sigitas Mitrochinas
Adolfas Rinkūnas
Sigutis Štrėmas
Vilius Trečiokas
Linas Vaitkevičius

Frakcijos, koalicija
KOALICIJA
Respublikonų frakcija
TS-LKD frakcija (frakcijos
pirmininkė)
TS-LKD frakcija
Respublikonų frakcija
TS-LKD frakcija
Respublikonų frakcija
Nepriklauso jokiai Tarybos
frakcijai, tačiau priklauso Tarybos
sudarytai koalicijai (Darbo partijos
atstovas Taryboje)
Socialdemokratų frakcija (frakcijos
pirmininkė)
Socialdemokratų frakcija
Socialdemokratų frakcija
TS-LKD frakcija
Respublikonų frakcija (frakcijos
pirmininkė)
TS-LKD frakcija
TS-LKD frakcija (Centro partijos
atstovas Taryboje)
Respublikonų partijos atstovas
Taryboje
Respublikonų frakcija
Respublikonų frakcija
OPOZICIJA

Viktoras Rinkevičius
Kęstutis Armonas
Viktoras Kurganovas

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcija (frakcijos pirmininkas)
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos frakcija
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
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Nijolė Šatienė (1949-04-09–2016-02-03)
Audrys Šimas

Ramunė Čigienė
Skirmantė Griciūnienė

Aidas Vaitkevičius

frakcija
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcija
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcija
Nepriklauso jokiai Tarybos
frakcijai
Respublikonų partijos atstovė
Taryboje
Nuo 2015-04-30 iki 2015-06-30
priklausė TS-LKD frakcijai
(Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovė
Taryboje)
Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas
Taryboje
Dalius Drevinskas Nepriklauso
jokiai Tarybos frakcijai, tačiau
priklauso Tarybos sudarytai
koalicijai (žr. aukščiau)

_______________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
2 priedas
VIII šaukimo 2015 m. Tarybos posėdžių l a n k o m u m a s
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pavardė, vardas
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Nijolė Šatienė
Audrys Šimas
Sigutis Štrėmas
Vilius Trečiokas
Aidas Vaitkevičius
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Sutartiniai ženklai: „n“ – nedalyvavo, „+“ dalyvavo, *- nevyko Tarybos narių registracija

Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
3 priedas
SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS ĮVYKDYMAS 2015 M.
2015 m. Kaimo rėmimo programos valdymo komisija gavo 2 prašymus iš gyventojų ir 29 iš kaimo bendruomenių.
Komisija savo 2 posėdžiuose išnagrinėjo prašymus ir priėmė sprendimus.
Programos priemonės pavadinimas
1.
2.

Kaimo bendruomenių veiklai naudojamų pastatų ar jų dalių remonto išlaidų
dalinis kompensavimas;
Pažangiai ūkininkaujančių gyventojų, dalyvaujančių ,,Metų ūkio konkurse“,
artojų bei melžėjų varžybose, skatinimas. Renginių organizavimas;

Sąmata
Eur
750

Panaudota Eur

870

304,50

149,16

3.

Dalinių kompensacijų išmokėjimas rajono gyventojams, kurie dėl gaisrų,
stichinių nelaimių, gyvulių užkrečiamųjų ligų padarytų nuostolių einamaisiais
metais visiškai arba iš dalies prarado pastatus, žemės ūkio techniką ir
įrengimus (išskyrus lengvuosius automobilius), gyvulius, pašarus;

1600

600,00

4.

Dalinių draudimo įmokų išmokėjimas
įgyvendinančioms kaimo plėtros projektus.

1125

1100,55

Iš viso:

4345

2154,21

Kupreliškio kaimo bendruomenės namų atstatymui

5792

5792

Iš viso:
Likutis: (nepanaudota)

10137

7946,21
2190,79

5.

kaimo

bendruomenėms,

Įvykdymo %

2015 m. Savivaldybės Kaimo rėmimo fondas buvo 10127 Eur. Per metus panaudota 7946 Eur, tai sudarė 78,4 2 % nuo viso fondo.

78.4
21,6
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Kupreliškio kaimo bendruomenės namų atstatymui po gaisro išmokėta 5792 Eur;
Dalinai draudimo įmokų apmokėta kaimo bendruomenėms, įgyvendinusioms kaimo plėtros projektus – 1100 Eur (24 prašymai);
Kaimo gyventojams, kurie prarado namus dėl gaisrų – 600 Eur (2 prašymai);
“Metų ūkio” konkurso laimėtojams – 306 Eur;
Kaimo bendruomenėms patirtas išlaidas dėl teisinės registracijos – 149 Eur (1 prašymas).
Nepanaudota 2191 Eur. arba 21,6 %.
________________________

Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
4 priedas
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO
SUTEIKIMO KOMISIJA
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir
užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Biržų
rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir
aktyvią visuomeninę veiklą. Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiai: Ksaveras Kairys
(1909 – 1991 m.);
Antanas Dauguvietis (1936 – 1995 m.);
Algirdas Žukauskas (1923 – 1997 m.);
Kazimieras Vasiliauskas (1922 – 2001 m.);
Petras Skodžius (1927 – 2009 m.);
Jonas Strielkūnas (1939 – 2010 m.);
Konstantinas Bogdanas (1926 – 2011 m.);
Monika Čalkauskaitė (1922 – 2012 m.);
Algimantas Baublys (1933 – 2016 m.);
Vladas Garastas;
Algimantas Zurba;
Vladas Turla;
Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar;
Žydrūnas Savickas;
Aleksandras Zeltinis;
Jonas Mekas;
Algirdas Vladislovas Butkevičius.
Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Biržų rajono savivaldybės
tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų
grupės ir juridiniai asmenys. Siūlymas asmeniui suteikti garbės piliečio vardą pateikiamas
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai. Komisijos sudėtį
tvirtina naujai išrinkta Savivaldybės taryba. Komisijos sudarymo pricipai yra tokie: vieną
narį siūlo Savivaldybės meras, likusius – Savivaldybės administracijos direktorius,
Savivaldybės tarybos komitetai, visuomeninės komisijos ir tarybos, nevyriausybinės
organizacijos. Komisijoje negali būti daugiau kaip vienas asmuo, atstovaujantis tai pačiai
institucijai. Komisiją sudaro 10 narių.
Prašymas teikti kandidatus į Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo
suteikimo komisiją buvo paskelbtas vietinėje žiniasklaidoje bei interneto svetainėse,
tiesiogiai kreiptasi į nevyriausybines organizacijas.
2015 m. rugpjūčio 18 d. Savivaldybės tarybai pateiktas sprendimo projektas dėl
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėties.
2015 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą T-217 „Dėl Biržų
rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo“, kuriuo Komisija
Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaroma ne daugiau kaip iš 11 narių.
2015 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu T-218 „Dėl Biržų rajono
savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ patvirtinta Savivaldybės
tarybos įgaliojimų laikui Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo

43

komisija: Algirdas Butkevičius, Valentinas Dagys, Indra Drevinskaitė-Žilinskienė, Algirdas
Garbauskas, Vitalija Jukonienė, Bronius Kairys, Edita Lansbergienė, Algimantas Pangonis,
Nijolė Šatienė ir Danguolė Žiūkienė.
2015 m. spalio 23 d. įvyko pirmasis Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo
suteikimo komisijos posėdis. Jo metu Komisijos pirmininke išrinkta Nijolė Šatienė,
sekretore - Edita Lansbergienė. Nutarta parengti pranešimą internete ir žiniasklaidos
priemonėse, kviečiant siūlyti kandidatus į Biržų rajono savivaldybės garbės piliečius iki
2015 m. gruodžio 31 d. Nevyriausybinės organizacijos ir įstaigos iki nustatyto termino
pateikė 4 asmenų kandidatūras: Petro Poškaus, Juozo Enskaičio, Valentino Dagio ir
Genovaitės Černiauskienės.

____________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir Savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
5 priedas

ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE
Mero įgaliojimu (potvarkiu) atstovauta Savivaldybės tarybai:
1. 2016 m. kovo 9 d. Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo bylą pagal
pareiškėjo Aido Ambrazevičiaus skundą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
veiksmus atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims: Elenai Bartašiūnienei, Astai Misevičienei, Romualdui
Misevičiui, Vandai Misevičienei, Arvydui Vilčinskui, uždarajai akcinei bendrovei „Sijar“,
Biržų rajono savivaldybės tarybai.
Teisminio ginčo dalykas: pareiškėjas skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos 2013 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. 1SS-(7.5)-474 bei įpareigoti atsakovą
panaikinti vietinės reikšmės kelio dalį, esančią laisvos žemės fondo žemės sklypo Nr. 19-1
šiaurinėje pusėje. Biržų rajono savivaldybės tarybai teisme atstovavo Biržų rajono
savivaldybės atstovas. Teisminis ginčas tęsiasi. Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui išsiųstas apeliacinis skundas.
2. 2016 m. kovo 25 d. Biržų rajono apylinkės teismas išnagrinėjo bylą dėl
drausminės nuobaudos panaikinimo pagal ieškovo Nikolajaus Jelozos ieškinį atsakovei
Biržų rajono savivaldybei. Biržų rajono savivaldybės tarybai teisme atstovavo Biržų rajono
savivaldybės atstovas.
Teisminio ginčo dalykas: Biržų rajono savivaldybės mero 2015 m. lapkričio 25 d.
potvarkiu Nr. M-86 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ ieškovui Nikolajui Jelozai buvo
paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Potvarkyje dėl drausminės nuobaudos skyrimo
nurodyta, kad Meras drausminę nuobaudą skyrė atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 2 d.
Panevėžio visuomenės sveikatos centro raštu Nr. S-(1.23.B)-3557 „Dėl VšĮ Biržų ligoninėje
teikiamų laidojimo paslaugų“ nustatytus įstatymų pažeidimus; 2015 m. lapkričio 20 d. VšĮ
Biržų ligoninės direktoriaus raštą Nr. SD-789 „Dėl veiklos pagrįstumo ir teisėtumo“; į tai,
kad viešosios įstaigos vadovą ir Biržų rajono savivaldybės merą sieja pasitikėjimo santykiai,
keliama lojalumo pareiga; vadovas privalo veikti viešosios įstaigos interesais, sąžiningai
vadovautis įstatymais bei kitais teisės aktais. Vadovas, pažeisdamas įstatymus bei kitus
teisės aktus, diskredituoja įstaigos vardą, mažina pasitikėjimą ja. Teisminis ginčas tęsiasi.
Panevėžio apygardos teismui išsiųstas skundas.
3. 2016 m. kovo 30 d. Panevėžio apygardos administracinis teismas išnagrinėjo
administracinę bylą pagal pareiškėjos Viešosios įstaigos Biržų ligoninės skundą atsakovui
Panevėžio visuomenės sveikatos centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Biržų rajono
savivaldybei dėl patikrinimo akto panaikinimo.
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Teisminio ginčo dalykas: pareiškėja teismui pateiktu skundu prašė panaikinti
Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2015-10-29 patikrinimo aktą Nr. HB-77, kuriuo
konstatuoti Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo bei Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pažeidimai. Biržų rajono savivaldybės
tarybai atstovavo Biržų rajono savivaldybės atstovas. Teisminis ginčas tęsiasi. Biržų rajono
savivaldybės taryba sutinka su teismo sprendimu, todėl neskųsime.
4. 2016 m. kovo 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiųstas skundas
dėl 2016 m. vasario 24 d. Vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimo Nr. KS-17 „Dėl
Audrio Šimo“.
Skundo dalykas: Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija 2015 m. spalio
16 d. sprendime Nr. EP-11 „Dėl Audrio Šimo“ nurodė, kad Biržų rajono savivaldybės
tarybos narys A. Šimas, dalyvaudamas pretendentų Pabiržės pagrindinės mokyklos
Kirdonių daugiafunkcinio skyriaus vedėjo pareigoms eiti atrankoje bei žinodamas, kad
vienas iš kandidatų yra jo sutuoktinė, visiškai nenusišalino nuo minėtos procedūros ir taip
pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas.
VTEK, įvertinusi tyrimo metu surinktą informaciją bei Biržų rajono savivaldybės
tarybos Etikos komisijos sprendime nurodytas aplinkybes dėl Biržų rajono Kirdonių kaimo
bendruomenės pirmininko A. Šimo veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, nutraukė tyrimą.
2016 m. balandžio 6 d. gauta Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis.
Teismas minėtoje nutartyje konstatuoja, kad sprendimas Nr. KS-17 ,,Dėl Audrio Šimo“
nesukelia jokių teisinių pasekmių pareiškėjui, todėl skundą atsisakyta priimti. Su šia
nutartimi nesutinkame, todėl apskundėme Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atstovauta Savivaldybės
administracijai:
Per ataskaitinį laikotarpį teisme atstovauta Savivaldybei ir Savivaldybės
administracijai 37 bylose, iš jų: Savivaldybės administracijai - 32 bylose (civilinių bylų –
22, administracinių bylų – 4, baudžiamosios bylos – 6), Savivaldybei – 5 bylose (civilinių
bylų – 3, administracinių bylų – 2). Atsakovais 4 bylose, ieškovas (pareiškėjais) 9 bylose,
suinteresuotais asmenimis 6 bylų, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis 9 byloje,
institucija, teikianti išvadą – 3 bylose, nukentėjusiojo statuse (baudžiamosiose bylose) 6
bylose.
Bylų analizė pagal svarstytus klausimus:
Administracinės bylos 6, iš jų : 1 – dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo; 1 – dėl
įpareigojimo atlikti veiksmus; 3 – dėl administracinės nuobaudos panaikinimo, 1– dėl
sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Civilinės bylos 25, iš jų: dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto
nustatymo – 6; dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo – 6; dėl įpareigojimo nugriauti
statinius ir išregistruoti juos nekilnojamojo turto registro – 3; dėl delspinigių priteisimo (
UAB,,Doilis“) – 2; dėl nuostolių atlyginimo – 1; dėl žalos atlyginimo už nuostolius,
padarytus gamtai – 1; dėl santuokoje įgyto turto padalijimo; – 1; dėl rūpybos nustatymo ir
rūpintojo paskyrimo – 2; dėl globėjo paskyrimo (globos nustatymo) – 1; dėl fizinio asmens
pripažinimo neveiksniu – 1; dėl įpareigojimo nugriauti reklaminį įrenginį – 1.
Baudžiamosios bylos 6, iš jų: turto vagystės – 3; dokumentų klastojimo – 1; turto
apgadinimo – 1; kapų išniekinimo –1.
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Paminėtinos tokios bylos kaip: 2015 m. kreiptasi į Panevėžio apygardos teismą dėl
žalos (106 602,76 Eur) priteisimo iš UAB „Docilis“, jam netinkamai vykdžius sutartinius
įsipareigojimus pagal rangos darbų sutartis. Teismas tenkino ieškinį iš dalies ir priteisė iš
atsakovo UAB,,Docilis“ 54 608,56 Eur Teismo procesas tęsiasi. 31 883,80 Eur prisiteista iš
skolininkų už žemės nuomos mokestį. Atstovauta 6 Baudžiamosiose bylose
dėl
Savivaldybės turto sugadinimo, vagystės, dokumentų suklastojimo (UAB ,,Docilis“), kapų
išniekinimo Pabiržės sen. Dalyvauta trijose civilinėse bylose pagal Panevėžio apygardos
prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus ieškinį dėl padarytos turtinės žalos valstybei,
netinkamos sutarties vykdymo bei įpareigojimo 3 savivaldybės gyventojus nugriauti
statinius ir išregistruoti juos iš nekilnojamojo turto registro. Teisme spręsti Administracinės
teisės pažeidimų klausimai, dalyvauta sprendžiant globos, rūpybos nustatymo ir rūpintojo
paskyrimo, asmens pripažinimo neveiksniu ir kt.
Bylose, kuriose atstovauta, bylų procesai vyko tiek tiesiogiai dalyvaujant teismų
procesuose, tiek rašytinio proceso tvarka, tiek nedalyvaujant bylos nagrinėjime (kai tai nėra
privaloma ar dalyvavimas formalus ir bylos nei esmės, nei baigties nekeičia), bet pateikiant
teismui įvairios apimties procesinius dokumentus ir kt. medžiagą, reikalingą bylai. Parengti
procesiniai dokumentai – ieškiniai, pareiškimai, atsiliepimai į ieškinius, skundus, išvados,
apeliaciniai skundai, atsiliepimai į apeliacinius skundus ir kt. Bylos nagrinėtos Biržų rajono
apylinkės teisme, Panevėžio miesto apylinkės teisme, Panevėžio apygardos
administraciniame teisme, Panevėžio apygardos teisme, Vilniaus apygardos
administraciniame teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.
Savivaldybei – 5 bylose (civilinių bylų – 3, administracinių bylų – 2).
Civilinės bylos – 3 :
1. Savivaldybės taryba – atsakovas, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, pagal
Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje reikalavimą įgyvendinant atliekų tvarkymo
įstatymo 30-2 str. 4 d. nuostatas – patvirtinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainą
ir įmokas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų Biržų
rajono savivaldybėje. Byla pagal Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje prašymą
nutraukta
2. Savivaldybės taryba – atsakovas civilinėje byloje (VšĮ Socialinių paslaugų centro
direktorės A. Šaknienės atšaukimo iš pareigų), reikalavimas – dėl Tarybos sprendimo
panaikinimo, atšaukimo iš darbo bei darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta . VšĮ
Socialinių paslaugų centro direktorės A.Šaknienės reikalavimai atmesti.
3. Savivaldybės taryba – atsakovas civilinėje byloje (VšĮ Socialinių paslaugų centro
direktorės A. Šaknienės drausminės nuobaudos panaikinimo), reikalavimas – panaikinti
drausminę nuobaudą atmestas. Savivaldybės taryba – atsakovas civilinėje byloje (VšĮ
Socialinių paslaugų centro direktorės A. Šaknienės atšaukimo iš pareigų), reikalavimas– dėl
Tarybos sprendimo panaikinimo, atšaukimo iš darbo bei darbo sutarties nutraukimo
pripažinimo neteisėta. VšĮ Socialinių paslaugų centro direktorės A. Šaknienės reikalavimai
atmesti.
4. Savivaldybė – Tretysis suinteresuotas asmuo civilinėje byloje Dėl padarytos žalos
gamtai atlyginimo.

_______________________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir Savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
6 priedas
INFORMACIJA APIE NUSIKALSTAMUMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS
PER 2015 METUS
Per 2015 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajone užregistruota 511 nusikalstamų veikų
(2014 m. sausio-gruodžio mėn. (toliau – 2014 m.) – 856). Ištirta nusikalstamų veikų 74,0
proc. (šalyje - 55,0 proc., Panevėžio apskrityje – 58,7 proc.). Registruotų nusikalstamų
veikų skaičius 2015 m. sausio-gruodžio mėnesiais lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu
Biržų rajone sumažėjo 345 arba 40,3 procento.
Iš visų registruotų nusikalstamų veikų Biržų rajone registruotas 451 (2014 m. – 725)
nusikaltimas, ištirta 71,4 proc., ir 60 (2014 m.– 131) baudžiamųjų nusižengimų, ištirti 93,3
proc.
Biržų rajone užregistruoti 5 (2014 m. –8) sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, ištirti 80,0
proc. (2014 m. – 87,5 proc.).
2015 m. sausio-gruodžio mėn. registruotos 174 vagystės, t.y. 112 mažiau nei per
2014 m. atitinkamą laikotarpį (286). Ištirta vagysčių 32,8 proc. Registruoti 5 plėšimai (2014
m. – 9), ištirta 40,0 proc. ; 11 sukčiavimo atvejų (2014 m.– 31), ištirta 63,6 proc.; turto
sunaikinimo ar sugadinimo atvejų –19 (2014 m.– 47), ištirta 15,8 proc.; 8 papirkimo atvejai
(2014 m. – 6), ištirta 87,5 proc.; 9 nusikalstamos veikos susijusios su neteisėtu disponavimu
narkotinėmis medžiagomis (2014 m.– 7), ištirta 122,2 proc.; 31 viešosios tvarkos
pažeidimas (2014 m.–52), ištirta 116,1 proc.
Registruota 60 nusikalstamų veikų padarytų viešose vietose (2014 m.– 94), ištirta
103,3 proc. Šios rūšies nusikalstamų veikų mažėjimas 36,2 procento. 21 iš jų padaryta
gatvėse (2014 m. –31), ištirta 81,0 proc.
Nusikalstamos veikos padarytos asmenų anksčiau padariusių nusikalstamas veikas –
54 (2014 m.–102), padarytos grupės asmenų – 43 (2014 m.– 120), padarytos nepilnamečių
ar jiems dalyvaujant 27 (2014 m. –125), padarytos neblaivių asmenų –226 (2014 m. –274).
2015 m. sausio-gruodžio mėn. geriausias nusikalstamų veikų ištyrimas Parovėjos
(97,2 proc.), Vabalninko (81,8 proc.), Nemunėlio Radviliškio (79,3 proc.), Papilio (72,3
proc.), Pabiržės (69,0 proc.), Biržų (68,6 proc.) ir Širvėnos (66,7 proc.) seniūnijose.
Prastesnis ištyrimas Pačeriaukštės (63,6 proc.) seniūnijoje.
Seniūnija

Nusikalstamos veikos
Užregistruota

Išaiškinta

Išaiškinta proc.

Biržų miesto

223

153

68,6

Širvėnos

69

46

66,7

Pačeriaukštės

11

7

63,6

Pabiržės

29

20

69,0

Nemunėlio
Radviliškio

29

23

79,3

Parovėjos

36

35

97,2

48

Papilio

47

34

72,3

Vabalninko

66

54

81,8

Per 2015 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajono keliuose įvyko 207 eismo įvykiai, t. y.
10 daugiau nei per 2014 m. tą patį laikotarpį (197). 20 iš jų – įskaitiniai, juose 3 žmones
žuvo, 19 sužeisti. 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu 31 įskaitinis eismo įvykis, kurių metu 2
žuvo ir 34 sužeisti.
2015 m. sausio-gruodžio mėn. išaiškintas 131 neblaivus vairuotojas (2014 m.– 126).
19 iš jų neblaivūs įvykdė eismo įvykius (2014 m. - 18).
Surašyti 2802 protokolai už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus (toliau –
KET), t. y. 121 daugiau, nei per 2014 m. tą patį laikotarpį (2681). Iš jų: pažeidėjams
pėsčiųjų perėjose – 49, pažeidėjams už greičio viršijimą – 949, pėsčiųjų padarytų pažeidimų
– 85, dviratininkų padarytų pažeidimų – 338, mobiliojo ryšio telefonų naudojimo pažeidimų
vairuojant – 58, be saugos diržų –173.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau –
ATPK) surašyti 1284 (2014 m.– 1234) administracinių teisės pažeidimų protokolai (be
KET). Iš jų: 51 už neteisėtą narkotinių priemonių įsigijimą (LR ATPK 44 str.), 149 už
smulkųjį svetimo turto pagrobimą (ATPK 50 str.), 56 už akcizais apmokestinamų prekių
neteisėtą laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą (ATPK 163 2 str.), 166 už nedidelį
chuliganizmą (ATPK 174 str.), 5 už nepilnamečių padarytą chuliganizmą (ATPK 175 str.),
353 už alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose arba neblaivaus pasirodymą viešose
vietose (ATPK 178 str.), 86 už policijos pareigūnų nurodymų nevykdymą, jo įžeidimą
(ATPK 187 str.),
2015 metais buvo vykdomos Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos ir Panevėžio apskrities VPK organizuotos prevencinės
priemonės: „Dėl priemonių nusikalstamų veikų prevencijai ir atskleidimui vykdymo“, „Dėl
priemonių, formuojant saugią aplinką geležinkelio objektuose 2015“, „Dėl turto apsaugos
sustiprinimo“, „Akcizinės prekės“, „Nusikalstamų veikų užkardymas viešose vietose 2015“,
„Miškas – 2015“, „Viešoji vieta“, „Netoleruokime smurto“, „Aguona – 2015“, Vanduo
2015“, „Dėl prevencinių priemonių vykdymo prasidėjus naujiems mokslo metams“,
„Žalingų įpročių prevencija“, „Benamis“, „Dėl prevencinių priemonių sustiprinimo“.
_________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
7 priedas
Informacija apie UAB Biržų autobusų parkas situaciją 2015 m.
UAB Biržų autobusų parko pagrindinė veikla – keleivių vežimas keleiviniu kelių
transportu vietinio (miesto ir priemiestiniais) ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei
užsakomaisiais reisais pagal sutartis. Ši veikla šalyje licencijuojama, todėl UAB Biržų
autobusų parkas turi generalinę licenciją keleivių vežimui į Europos Bendrijos šalis ir Kelių
transporto veiklos licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.
Be šios veiklos, bendrovė eksploatuoja ir išlaiko Biržų autobusų stotį, veža siuntas.
Bendrovei priklausanti Biržų autobusų stotis, pastatyta ir priduota 2005 m., registruota
adresu: J. Basanavičiaus g. 1, LT-41159 Biržai. Biržų autobusų stočiai Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 3-247 suteikta 2
kategorija (Žin., 2009, Nr. 67-2735).
UAB Biržų autobusų parko gamybinį kompleksą sudaro pagrindinė bazė, susidedanti
iš administracinio pastato ir remonto dirbtuvių. Šie pastatai registruoti adresu J.
Basanavičiaus g. 56, pastatyti 1964 m. Pastatai nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų, jiems
būtinas remontas, reikalingas remonto dirbtuvių įrangos atnaujinimas.
UAB Biržų autobusų parko valdymo organai: steigėjas ir vienintelis akcininkas –
Biržų rajono savivaldybė, valdanti 100 proc. bendrovės akcijų (4777 akcijos);
Bendrovės valdybos išrinktas – bendrovės direktorius Egidijus Brazdžiūnas.
Direktorius išrinktas ir pareigas eina nuo 2010 m. balandžio 1 d. 2010 m. birželio 22 d.
direktorius Egidijus Brazdžiūnas išlaikė profesinės kompetencijos egzaminus ir jam buvo
pripažinta reikiama kompetencija vadovauti keleivių vežimo veiklai, bei išduotas Profesinės
kompetencijos pažymėjimas Nr. B 02371.
Kolegialus valdymo organas – bendrovės valdyba, susidedanti iš 5 narių: Audrio
Muko, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (išrinktas 2015 m. liepos 28
d.), Biržų seniūnijos seniūno Vyto Jarecko, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo
specialisto Marijono Nemanio, Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus
vyriausiosios specialistės Dainos Kolomakienės ir Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo
specialisto Jono Kutros. Valdyba ataskaitiniais metais rinkosi 6 kartus. 2015 m. rugsėjo 11
d. valdybos posėdyje buvo priimtas nutarimas, leidžiantis pratęsti naudojimąsi kreditine
linija 25,0 tūkst. Eur sumai. Kreditinė linija atidaryta nuo 2015 metų spalio mėnesio 17,4
tūkst. Eur sumai.
2016 m. balandžio mėn. patvirtino UAB Biržų autobusų parko finansines ataskaitas,
Bendrovės direktoriaus 2015 m. metinį pranešimą. Taip pat patvirtintos nepriklausomo
auditoriaus „Audito nauda“ išvados, pritarta, kad laikinai bendrovės direktoriaus pareigas
eitų Giedra Pladytė– Petrovič. Be to, valdyba pritarė, kad būtų parengtas autobuso maršrutas
taip, kad jis Kaštonų gatve pravažiuotų du kartus per dieną – maršrutą pateikti tvirtinti
Administracijos direktoriui.
Pagrindinė veikla
Keleivinis transportas – specifinė verslo sritis. Tai daugiau socialinė paslauga
gyventojams, užtikrinanti mobilumą žmonėms, neturintiems kitokios galimybės keliauti.
UAB Biržų autobusų parkas aptarnauja 7 tolimojo susisiekimo maršrutus, 1 miesto ir
34 priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutus. Tolimojo susisiekimo maršrutai yra šie:
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Biržai–Vilnius – 3 maršrutai;
Biržai–Kaunas – 2 maršrutai, 4 reisai ;
Biržai–Palanga – 1 maršrutas;
Biržai–Šiauliai – 1 maršrutas.
2015 metais aptarnaujamuose maršrutuose esminių pokyčių neįvyko. Nuo 2015 metų
gegužės atstatėme maršruto Biržai – Vilnius dažnumo grafiką ir pavėlinome išvykimo laiką
( V1, išvykstama 4.15 val.). Tai pavyko pasiekti, nes įsigijome dar vieną mažesnės talpos
autobusą. Nuostolingiausias maršrutas yra Biržai – Kaunas (K2, išvykstantis iš Biržų 7.30
val.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad autobusai važiuojantys šiuo maršrutu užsuka į Kauno
oro uostą. Žinant, kad numatytas Vilniaus oro uosto remontas ir dauguma skrydžių bus
nukreiptą į Kauną, galima tikėtis didesnių pajamų ir mažesnio nuostolio.
Pasikeitus ekonominei aplinkai (drąstiškai kylant minimaliai mėnesinei algai (MMA
kito nuo 800 Lt, 850 Lt, 1000 Lt iki 1035 Lt, 300 Eur, 325 Eur, 350 Eur), mažėjant keleivių
skaičiui ir pan.)) buvo įsiskolinta VMI. Bendrovė 2015 metais baigė sugrąžinti 2008 metais
paimtą paskolą. Finansiniai įsipareigojimai bankui metų pradžioje buvo 12,2 tūkst. Eur, o
metų pabaigoje – neliko. Papildomai pasinaudota kreditine linija – 7,6 tūkst. Eur. Per 2015
metus bankui palūkanų sumokėta – 1,9 tūkst. Eur. Iš viso už paskolą nuo jos paėmimo
pradžios 2008 m. iki 2015 m. kovo mėn. bankui sumokėta 32,9 tūkst. Eur palūkanų. Tai
padarė neigiamą įtaką bendrovės augimui.
Bendrovės aptarnaujami miesto maršrutai pritaikyti Biržų miesto, Rinkuškių bei
Astravo gyventojų poreikiams ir mokinių pavėžėjimui į mokyklas. Biržų rajono
savivaldybės taryba keleivių vežimui vietiniais (priemiestiniais, miesto) maršrutais nustato
ir patvirtina vieno kilometro tarifus bei vienkartinio bilieto kainą ir, tuo pačiu, prisiima
prievolę dengti susidariusius nuostolius patvirtintuose maršrutuose. Nuo 2015 m. sausio 1 d.
buvo taikomi 2014 m. spalio 30 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-225
„Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl
UAB Biržų autobusų parko keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio
susisiekimo maršrutais tarifų“ pakeitimu nustatytais tarifais. T.y. vienkartinio bilieto kaina
važiuojant miesto maršrutais – 0,46 Eur, perkant pas vairuotoją ir priemiestiniuose
maršrutuose – 0,09 Eur (be PVM) tarifas už vieną keleivio kilometrą. 2015 m. rugsėjo 29 d.
Biržų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl UAB Biržų autobusų parko
keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų“ Nr.
T-205 ir nustatė, kad nuo 2015 m. spalio 1 d. taikomi 0,10 Eur (be PVM) už vieną keleivio
kilometrą tarifai priemiesčio maršrutuose ir vienkartinio važiavimo miesto maršrutais bilieto
kaina – 0,50 Eur. Pastarasis pakeitimas sudarė galimybę greičiau bilietuoti keleivius ir, tuo
pačiu, laikytis nustatyto grafiko.
Priemiestiniai autobusų maršrutai daugiausia pritaikyti moksleivių pavežėjimui į
mokyklas. Mokinių pavežėjimas persipina su mokykliniais autobusais ir tai daro neigiamą
įtaką bendrovės rodikliams. Buvo pastebėta, kad mokykliniai autobusai nevengia vežti
keleivius, nors tokiems vežimams neturi leidimų ir licencijų, juose neįrengti kasos aparatai.
Kartais veža stovinčius mokinius, nors tai yra neleistina. Priemiestiniuose maršrutuose
bilietų kaina pasikeitė – padidėjo vienu centu ir nuo 2015 m. spalio 1 d. yra 0,10 Eur už
vieną keleivio kilometrą. Priemiesčio maršrutai lieka kaip socialinės reikšmės reiškinys ir
pelno tikėtis iš tokių vežimų yra nerealu. Situaciją galėtų pakeisti patvirtintas 8 – 10 proc.
dydžio rentabilumo procentas (r), kuris suteiktų galimybę kaupti lėšas autobusų
atnaujinimui.
2015 metais uždirbta pajamų iš viso 997,4 tūkst. Eur. Per metus iš pervežimų
uždirbta pajamų 991,4 tūkst. Eur. Iš kitos veiklos – 6,0 tūkst. Eur, patirta sąnaudų 1067,1
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tūkst. Eur. Nuostoliai, susidarę vietinio susisiekimo (priemiestiniuose, miesto) maršrutuose,
mažinami 73,3 tūkst. Eur kompensacija, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės
direktoriaus 2009 m. birželio 4 d. įsakymus Nr. A-384 patvirtintu „Keleivių vežimo
autobusais reguliariais reisais vietiniais maršrutais nuostolių kompensavimo tvarkos
aprašu“. Bendrovės 2015 m. veiklos rezultatas – 2,83 tūkst. Eur pelnas.
Vienos didesnių sąnaudų tenka kurui ir tepalams – 27,4 % nuo visų sąnaudų.
2015 m. benzinui išleista – 2,6 tūkst. Eur;
dyzelinui – 240,8 tūkst. Eur;
dujoms – 53,8 tūkst. Eur;
tepalams – 5,5 tūkst. Eur.
Iš viso – 302,7 tūkst. Eur.
Atsarginėms dalims ir medžiagoms – 76,8 tūkst. Eur.
Bendrovės skolos ir įsipareigojimai 2015 metų pabaigoje sudarė 153,1 tūkst. Eur
(2014 m. – 300,6 tūkst. Eur).
Socialiniam draudimui – 13,9 tūkst. Eur;
PVM – 24,0 tūkst. Eur (mokestinė paskola);
Tiekėjams – 57,0 tūkst. Eur;
Už parduotus bilietus 5,6 tūkst. Eur ir įvažiavimą į stotis – 20,8 tūkst. Eur;
Atostogų rezervas – 46,4 tūkst. Eur;
Kitos skolos – 6,2 tūkst. Eur.
Bendrovės gautinos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. yra 40,6 tūkst. Eur.
Už moksleivių vežimą – 3,1 tūkst. Eur;
Už lengvatinėmis sąlygomis vežamus keleivius vietiniais maršrutais – 4,0 tūkst. Eur;
Už parduotus bilietus į bendrovės autobusus kitų autobusų stočių kasose – 10,1 tūkst.
Eur;
Už nuostolingų maršrutų kompensavimą – 5,0 tūkst. Eur;
VKTI – 14,6 tūkst. Eur;
Užsakomuosius pervežimus – 1,4 tūkst. Eur;
Kitos gautinos skolos – 2,4 tūkst. Eur.
Iš viso iš savivaldybės biudžeto – 12,1 tūkst. Eur (2014 m. – 33,6 tūkst. Eur).
Esminis Biržų r. sav. įsiskolinimų sumažinimas 2015 metų pabaigoje leido sumažinti
bendrovės įsisikolinimus kreditoriams.
Beviltiškų ir abejotinų gautinų sumų bendrovė neturi.
Veiklos aspektai
UAB Biržų autobusų parkas jau treji metai iš eilės finansinius metus baigia
pelningai. Tai rodo, apie teisingai pasirinktą taktiką bendrovės vystyme.
Bendrovė per pastaruosius tris metus nepanaikino ne vieno priemiestinio ar tolimojo
susisiekimo maršruto.
Bendrovė sklandžiai perėjo dirbti su Europos bendrijos valiuta euru. Daug nerimo
buvo dėl perspėjimų, kad pereinamuoju laikotarpiu į Lietuvą plūstels padirbti pinigai.
Ruošėmės tam tikslui įsigydami tikrinimo įrangą, bei apmokydami personalą – kasininkes
bei vairuotojus-konduktorius darbui su naująja valiuta. Nebuvo priimtas nė vienas
banknotas, kurio nepriimtų bankas.
Per 2015 metus mokesčių iš viso priskaičiuota 226,3 tūkst. Eur, t.y.:
Gyventojų pajamų mokesčio – 44,0 tūkst. Eur;
Socialinio draudimo – 164,9 tūkst. Eur;
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Kitų – 17,4 tūkst. Eur.
Už ryšio paslaugas sumokėta 4,0 tūkst. Eur. Didžioji dalis sumos tenka interneto
ryšiui, nes yra du interneto prieeigos taškai – administraciniame pastate ir Autobusų stotyje.
Banko aptarnavimo paslaugos – 5,7 tūkst. Eur.
Elektros energijai sumokama – 4,9 tūkst. Eur. Visur, esant būtinumui, keičiame
šviestuvus, instaliuodami tokius, kurie sunaudoja mažiau elektros energijos.
Malkoms, kurios skirtos patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui, per 2015 metus
išleista 3,5 tūkst. Eur.
Bendrovei nemažos išlaidos susidaro kasos aparatų autobusuose ir autobusų stotyje
priežiūrai bei atsiskaitymo banko kortelėmis terminalo mokesčiui. 2015 metais kasos
aparatų priežiūrai išleista 3,1 tūkst. Eur.
Bendrovė moka taršos iš mobilių taršos šaltinių mokestį. Per 2015 metus sumokėta
3,1 tūkst. Eur šio mokesčio. UAB Biržų autobusų parkas už aplinkos teršimą baustas
nebuvo. Taip pat nebuvo apribota bendrovės veikla dėl žalos aplinkai. Bendrovė tvarko
susidariusias atliekas taip, kaip numatyta gamtosauginiuose reikalavimuose.
Žiemos laikotarpiu bendrovei tampa sudėtinga vykdyti priemiesčio maršrutų
aptarnavimą, nes dėl slidžių kelių nukenčia tikslus grafiko vykdymas. 2015 metų žiemą
buvo dėkinga ir didelių nuostolių dėl neišvažiuojamų kelių patirta nebuvo.
2015 metais keitėme bendrovės pastatų langus. Remonto ir atnaujinimo darbams
išleidome 2,1 tūkst. Eur. Šiais darbais pagerinome pastatų būklę, be to ir darbuotojų aplinka
tapo patrauklesnė.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, tolimojo susisiekimo maršrutais
važiuojančiuose autobusuose įrengėme naujus kasos aparatus CHD7. Dar nepakeisti liko
kasos aparatai, su kuriais aptarnaujame priemiesčio maršrutus. Tam reikės skirti apie 18,0
tūkst. Eur. Darbui su naujaisiais kasos aparatais reikės apmokyti vairuotojus-konduktorius.
Biržų autobusų stotyje padidėjo pardavimai. Už parduotus bilietus Biržų autobusų
stotyje gauta 7,9 tūkst. Eur pajamų. Bilietų pardavimo sistemą leidžia parduoti bilietus
internetu per www.iticket.lt sistemą. Euro įvedimas Autobusų stoties darbo nesutrikdė.
Parduoti bilietai į AS TALLINK GROUP keltus. Uždirbta 11,0 tūkst. Eur komisinių.
Už siuntų vežimą 2015 m. uždirbome 11,9 tūkst. Eur.
Darbuotojai
2015 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 74 darbuotojai, iš jų:
Vairuotojai-konduktoriai 40;
Techniniame skyriuje 25;
Administracijoje 9;
Per 2015 metus priimta 14, atleista 15 darbuotojų.
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis bendrovėje 486,05 Eur. Pagal profesijas:
– remonto darbuotojo 353,97 Eur;
– vairuotojo 496,76 Eur ;
Darbo užmokesčiui bendrovė sumokėjo 411,8 tūkst. Eur.
Bendrovės kolektyvinėje sutartyje yra numatytos socialinės garantijos darbuotojams,
bet su išlyga, kad šie įsipareigojimai vykdomi tik atsižvelgiant į pelno paskirstymą.
2015 metais bendrovėje neužfiksuotas nei vienas nelaimingas atsitikimas darbe.
Per 2015 metus bendrovę tikrino Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir Panevėžio
apskrities priešgaisrinės ir gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
Minėtos kontroliuojančios institucijos esminių pažeidimų nenustatė.
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Bendrovėje pradededa trūkti kvalifikuotų vairuotojų. Visi bendrovėje dirbantys
vairuotojai-konduktoriai turi autobuso vairuotojo kvalifikaciją (EU95 kodą).
Transportas
Bendrovė eksploatuoja šias transporto priemones:
1 miesto tipo autobusus Van Hool A508;
15 minkšto tipo autobusų (10 SETRA, 1 NEOPLAN, 3 IVECO, 1 MERCEDESBENZ);
15 priemiestinio tipo (10 PAZ, 1 KAVZ, 2 Mercedes-Benz, 1 Volvo, 1 IVECO
A45.10).
2015 metais nurašytos dvi transporto priemonės: 1 PAZ markės autobusas ir 1 VAN
HOOL autobusas. Minkšto tipo autobusų skaičius yra optimalus, bet dalis transporto
priemonių yra senos. 2015 m. bendrovė įsigijo vieną autobusą NEOPLAN 213H ir vieną –
IVECO 59-12. Visuose tolimojo susisiekimo maršrutus aptarnaujamuose autobusuose
sumontuota įrangą, leidžianti keleiviams visą kelionės laiką nemokamai naudotis
internetiniu WiFi ryšiu. Tokią įranga sumontavome vieni pirmųjų Lietuvoje.
Autobusai yra darbo priemonės su kuriomis vykdoma pagrindinė bendrovės veikla.
Nors autobusai seni, jiems keliami aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra
atliekama 2 kartus per metus, transporto priemonės draudžiamos privalomuoju civilinės
atsakomybės draudimu, mokamas kelių mokestis (įsigyjamos kelių vinjetės). Vairuotojų
darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per 2 metus.
Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvų patikra. Visos transporto priemonės
aprūpintos ugnies gesintuvais, avariniais ženklais, pirmosios medicininės pagalbos
rinkiniais. Vairuotojai aprūpinti signalinėmis liemenėmis, veido kaukėmis apsisaugojimui
nuo užkrečiamų ligų, kas yra labai aktualu paskelbus gripo epidemiją. Bendrovės
vairuotojai-konduktoriai tikrinami mediciniškai kas 2 metai ar dažniau, jei taip numato
darbo medicinos gydytojai. Darbuotojų medicininiams patikrinimams bendrovė sumokėjo
0,3 tūkst. Eur.
Veiklos planai ir prognozės
Biržų rajone didėjant mokyklinių geltonųjų autobusų parkui, o kaimo vietovėse
mažėjant mokinių skaičiui, bendrovė turi sunkumų siekiant mažinti nuostolius
priemiestiniuose maršrutuose.
Siekiant spartinti apskaitos darbą, būtina kompiuterizuoti buhalterinę apskaitą. Tam
reikalinga įsigyti apskaitos ir valdymo programas, naujus kompiuterius ir optimizuoti
apskaitos darbuotojų skaičių. Tam tikslui reikėtų skirti apie 7 tūkst. Eur.
Norint tinkamai valdyti siuntų vežimo paslaugas, būtina įsigyti siuntų vežimo
valdymo programą bei apmokyti darbuotojus. Siuntų gabenimo paslaugas praplėsti iki
galimybės siuntą pristatyti „iki durų“.
Tiksliam pervežamų keleivių suskaičiavimui būtina įdiegti keleivių registravimo
sistemas, įrengti autobusuose stebėjimo kameras. Tokias stebėjimo kameras jau išbandėme.
Jos turėtų pagelbėti ir pasitaikančių konfliktų tarp keleivių ir mūsų darbuotojų teisingesniam
išsprendimui. Kamerų ir duomenų perdavimo bei saugojimo įrangai reikėtų 4 tūkst. Eur.
Bendrovės žinomumui ir operatyvesniam informacijos pateikimui naudojama
internetinę svetainę www.birzuap.lt. Numatoma dalį informacijos perkelti į socialinius
tinklus – Facebook bei Twiter.
Nuo 2015 metų sausio 1 d. Lietuvoje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiutą –
euras. Ne visi bilietų kasos aparatai naudojami bendrovės autobusuose gali reikimai
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atvaizduoti kainas eurais. Todėl per 2016 metus bus būtina įsigyti 25 bilietų kasos aparatus.
Tam teks skirti apie 15 tūkst. Eur. Darbui su naujais bilietų kasos aparatais reikės apmokyti
darbuotojus bei įsisavinti naujas programas jų techniniam aptarnavimui.

_________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
8 priedas
VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKA
(Poliklinikos steigėjas ir savininkas yra Biržų rajono savivaldybė)
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika teikia kokybiškas pirminio lygio
ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas bei būtinąją pagalbą Biržų ir kitų rajonų
gyventojams.
Šeimos gydytojai su gydytojų specialistų komanda paslaugas teikia poliklinikoje ir jos
padaliniuose – ambulatorijose, medicinos punktuose bei odontologijos skyriuje, o esant
poreikiui – pacientų namuose.
2015 m. Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika, ne pirmą kartą
bendradarbiaudama su Pasvalio ir Telšių pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, kartu su
šiomis įstaigomis pateikė paraišką įgyvendinti projektą „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos
patirtimi“. Projekto metu įstaigos darbuotojai turės galimybę atnaujinti ir pagilinti
profesines žinias mokymų tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje metu, taip pat dalyvauti bendrojo
pobūdžio mokymuose – įgyvendinus mokymų programą bus pagerinta paslaugų kokybė.
Projektas bus įgyvendintas iki 2016 m. gruodžio mėnesio.
Siekiant palengvinti pacientų patekimą pas gydytojus, Vabalninko ambulatorijoje
buvo pastatytas pandusas. Siekiant ekonomiškai ir efektyviai naudoti poliklinikos lėšas
2015 m. buvo pakeistas Vabalninko ambulatorijos šildymo būdas - atsisakyta šildymo
kietuoju kuru ir pereita prie dujinio šildymo (Papilio ambulatorijoje tai atlikta 2014 m., o
Nemunėlio Radviliškio ambulatorijoje - 2013 m.).
2016 m. pradžioje baigti Germaniškio medicinos punkto perkėlimo darbai į
Germaniškio daugiafunkcinio centro patalpas.
Buvo baigtas įgyvendinti projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-11V-01-005 „Elektroninių
sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, o jį
įgyvendinus pradėta naudotis ESPBI IS (025/a formos duomenų įvedimas), o kitais sistemos
funkcionalumais (neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas; elektroninių receptų
išrašymas; paciento EMI duomenų perdavimas ESPBI IS; laboratorinių tyrimų atlikimas;
siuntimų išrašymas; profilaktinių programų administravimas; klinikinės informacijos
registravimas) visa apimtimi įstaigoje bus pradėta naudotis šiais metais. Įgyvendinant šį
projektą, toliau naudojamasi ir Išankstinės pacientų registracijos programa adresu Sergu.lt,
kuris buvo įgyvendintas projekto, vykdyto kartu su Viešosios įstaigos Vilniaus Universiteto
ligoninės Santariškių klinikomis, metu.
Įgyvendinant 2014 m. investicinį projektą „VšĮ Biržų rajono savivaldybės
poliklinikos infrastruktūros modernizavimas“ ir siekiant taupyti įstaigos lėšas, 2015 m. buvo
parengtas „Gydymo paskirties pastato Biržų m., Vilniaus g. 117, rekonstravimo“ techninis
projektas. Techninio projekto įgyvendinimui 2016 m. gauta dalis reikalingų lėšų
poliklinikos pastato rekonstravimo darbams – gavus statybos leidimą planuojama pradėti
vykdyti viešuosius pirkimus rekonstrukcijos darbų pirkimui. Visus rekonstravimo darbus,
atsižvelgiant į įstaigai dotuojamas lėšas, ketinama atlikti iki 2019 m. pabaigos.
2015 m. dalyvauta įvairiose konferencijose, mokymuose ir susitikimuose, kurių metu
buvo gilintos tiek administracijos, tiek gydytojų žinios. 2016 m. toliau sėkmingai tęsiamas
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glaudus bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, tariamasi su Biržų rajono savivaldybės
poliklinikos stebėtojų taryba, dalijantis gerąja patirtimi įvairiais darbo klausimais.
Praeitais metais įstaigos atstovai dalyvavo medicinos studentų renginyje skirtame
studentams ir gydymo įstaigoms surasti vieniems kitus – medicinos studentai buvo
kviečiami atvykti dirbti į Biržus. Poliklinikos direktorius dalyvavo susitikime su sveikatos
apsaugos ministre, kuriame buvo diskutuojama įstaigai aktualiais klausimais: apie lėšų
skyrimą greitosios medicinos pagalbos klasteriui, gydytojų specialistų rajone trūkumą, lėšų
skyrimą poliklinikos rekonstrukcijai.
2016 m. metais planuojama toliau vykdyti profilaktines sveikatos tikrinimo
programas, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti pacientų eiles. Projekto Nr. VP23.1-IVPK-11V-01-005 „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens
sveikatos priežiūros įstaigose“ vykdytojams išsprendus esamas problemas ir pašalinus
trikdžius, pradėti naudotis visais minėto projekto funkcionalumais.
_________________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir Savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
9 priedas
VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖ
(Pagrindiniai 2015 metų veiklos rezultatai)
Viešoji įstaiga Biržų ligoninė (toliau - Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos
priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su
Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.
Ligoninė yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turintis savo antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas
banke. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu.
Įstaigos veikla neterminuota.
Pagrindinė VšĮ Biržų ligoninės veikla - sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Ligoninės veiklą apibrėžia sveikatos priežiūros licencija Nr. 708 išduota Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
1999 m. rugsėjo 23 d.
Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas - Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūra,
prieinamų ir tinkamų Ligoninės licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia antrines stacionarines sveikatos priežiūros,
antrines ambulatorines sveikatos priežiūros, pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir
slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų), dienos chirurgijos, hemodializės,
laboratorinės diagnostikos paslaugas.
Ligoninės veiklos uždaviniai:
- teikti specializuotas kvalifikuotas pirmines ir antrines stacionarines sveikatos
priežiūros paslaugas;
- teikti specializuotas kvalifikuotas antrines ambulatorines sveikatos priežiūros
paslaugas;
- teikti būtinąją medicinos pagalbą.
Ligoninės skyrių struktūra. Ligoninėje visą parą veikia priėmimo ir skubios
pagalbos skyrius, klinikinė diagnostinė laboratorija, radiologijos kabinetas. Kiti struktūriniai
padaliniai: I Vidaus ligų skyrius su neurologijos lovomis, II Vidaus ligų skyrius, chirurgijos
skyrius, ortopedijos traumatologijos skyrius su LOR lovomis, ginekologijos ir nėštumo
patologijos skyrius, vaikų ligų skyrius, operacinė, reanimacijos ir intensyviosios terapijos
skyrius, slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius su paliatyviosios pagalbos palata,
hemodializės skyrius, konsultacijų poliklinika.
DUOMENYS APIE LIGONINĖS PERSONALĄ
2015 metų pabaigoje ligoninėje buvo 231 darbuotojas. Darbuotojų pasiskirstymas
pateiktas žemiau esančioje lentelėje.
1 lentelė. Biržų ligoninės darbuotojų skaičius 2015 m.
Darbuotojai
Darbuotojų skaičius
2015 m. pradžioje
2015 m. pabaigoje
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Gydytojai
Bendrosios praktikos slaugytojos
Slaugytojų padėjėjos
Specialistai su aukštuoju ir spec. viduriniu
išsilavinimu
Kitas personalas
Iš viso

51
102
38
18

50
103
38
18

25
234

22
231

Vertinant personalo pokyčius, galima teigti, kad 2015 m. pavyko išlaikyti stabilią
personalo struktūrą. Darbuotojų kaita, įskaitant darbuotojus įdarbintus pagal viešųjų darbų
įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, buvo - 10,8 proc. Darbuotojų skaičiaus pokytis susijęs
su natūralia personalo kaita, terminuotų darbo sutarčių pagal viešųjų darbų įgyvendinimo ir
finansavimo sutartis sudarymu. 2015 m. pagal viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo
sutartis Ligoninėje dirbo 6 darbuotojai.
Ligoninėje dirba aukštos kvalifikacijos licencijuoti, ilgametę darbo patirtį turintys
medicinos specialistai. Visi dirbantys gydytojai ir bendrosios praktikos slaugytojos turi
galiojančias licencijas. Tiek gydytojai, tiek ir slaugytojos nuolat kelia profesinę kvalifikaciją
pagal Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus Lietuvoje
bei užsienyje. Nemaža medicinos personalo dalis ligoninėje dirba jau daugelį metų.
2 lentelė. Ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m.
Rodiklis
2015 m. vidutinis vieno darbuotojo
darbo užmokestis, Eur
Iš viso:
614
Gydytojai
1079
Kiti specialistai su aukštuoju
išsilavinimu
1027
Slaugytojai
518
Kiti specialistai su spec. viduriniu
išsilavinimu
576
Kitas personalas
354
Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2015 m. buvo 614 Eur.
Ataskaitiniais metais Ligoninėje gydėsi 4486 pacientai. Vidutinis lovos
funkcionavimas (su palaikomojo gydymo ir slaugos sk. lovomis) buvo 252 dienos.
Stacionarinių lovų fondo panaudojimo procentas (su palaikomojo gydymo ir slaugos sk.
lovomis) - 69,00 proc. Vidutinė gydymo trukmė - 8,6 dienos.
2015 m. lovos funkcionavimas be palaikomojo gydymo ir slaugos sk. lovų buvo 205,2
dienos, vidutinė gydymo trukmė - 6,0 dienos. Palyginti su 2014 m. lovos funkcionavimas
sumažėjo 17 dienų (2014 m. buvo 222,2 dienos).
Lovų struktūra ir jų panaudojimo 2015 m. pasiskirstymas pagal skyrius pateiktas
žemiau esančioje lentelėje:
3 lentelė. Lovų struktūra ir jų panaudojimas 2015 m.
Vidutinė
Lovos
gydymo
Lovų
funkcionavimas
Lovų profiliai
trukmė
skaičius
dienomis per
laikas
metus
dienomis
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Vidaus ligų
Neurologijos
Reanimacijos – intensyviosios terapijos
Chirurgijos
Ortopedijos-traumatologijos
LOR
Ginekologijos ir nėštumo patologijos
Vaikų ligų
Slaugos ir palaikomojo gydymo
Iš viso

50
9
4
12
17
4
12
10
35
153

232,1
225
293
118,8
225,3
168,5
118,7
206
409,8
252

6,6
10,8
1,2
4,3
5,7
3,1
2,6
6,1
33,9
8,6

Intensyviausiai buvo naudojamos palaikomojo gydymo ir slaugos lovos bei
reanimacijos - intensyviosios terapijos lovos, mažiausiai jos funkcionavo chirurgijos ir
ginekologijos ir nėštumo patologijos skyriuose. Ilgiausia gydymo trukmė yra neurologijos
(10,8 dienos), vidaus ligų (6,6) ir vaikų ligų (6,1) skyriuose, trumpiausia - reanimacijos intensyviosios terapijos (1,2) bei ginekologijos ir nėštumo patologijos (2,6) skyriuose.
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje per metus gydėsi 406 ligoniai, paliatyviosios
slaugos - 17. Vidutinė gydymo trukmė - 33,9 dienos.
Ataskaitiniais metais buvo atlikta 1509 operacijų, iš jų didžiųjų operacijų - 506.
Atliktos 1791 hemodializės procedūros. Suteikta 41308 antrinio lygio konsultacijų.
LIGONINĖS FINANSINĖ VEIKLA
Remiantis įstaigos įstatais, pagrindiniai jos finansavimo šaltiniai yra: PSDF lėšos,
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, ES fondų parama, kitos lėšos.
PAJAMOS. Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninės pajamos sudarė 3 380 783 Eur. 2015
m. buvo gauta 38 823 tūkst. Eur. daugiau pajamų nei 2014 m. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiami Ligoninės pajamų duomenys 2015 m.:
4 lentelė. Ligoninės pajamos 2015 metais
Pajamos, Eur
iš PSDF už suteiktas antrines sveikatos priežiūros
paslaugas
už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas
už kitas suteiktas mokamas paslaugas
finansavimo
Iš viso pajamų

3150544
41302
5559
183378
3380783

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF biudžeto gauta – 3 150
544 Eur, kurias apmoka Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos teritorinės ligonių
kasos. Ataskaitiniais metais iš TLK už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas gauta 44 866
Eur. daugiu pajamų negu 2014 metais.
Didžioji dalis 2015 metais iš PSDF biudžeto gautų lėšų tenka lėšoms gautoms už
suteiktas stacionarines paslaugas - 61,4 proc. (1 933 898 Eur.), už ambulatorines
specializuotas paslaugas - 13,5 proc. Palyginti su 2014 m. stacionaro paslaugų apimtys
sumažėjo 1,6 proc. (2014 m. buvo 63,0 proc.), ambulatorinių specializuotų paslaugų
apimtys sumažėjo 0,1 proc. (2014 m. buvo 13,6 proc.).
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Dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugos, ambulatorinės chirurgijos
bei priėmimo - skubios pagalbos gaunamų lėšų dalis sudaro tik 6,9 proc. iš PSDF biudžeto
gautų lėšų arba 1,4 proc. daugiau nei 2014 m.
Slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugos Ligoninės lėšų
struktūroje sudaro 12,4 proc. Palyginti su 2014 metais (11,9 proc.) slaugos paslaugų apimtys
didėjo 0,5 proc.
Hemodializės paslaugų lėšos sudaro 5,8 proc. visų iš PSDF biudžeto gautų lėšų.
2015 metais gauta papildomai pajamų už apmokamas medicinines paslaugas ir kitas
paslaugas 41 302 Eur.
Finansavimo pajamos. 2015 m. Ligoninės finansavimo pajamos sudarė 183 378
Eur. Ligoninės pajamų duomenys 2015 m. pagal finansavimo šaltinius pateikti žemiau
esančioje lentelėje:
5 lentelė. Ligoninės finansavimo pajamos 2015 metais
Finansavimo šaltiniai
Pajamos, Eur
iš valstybės biudžeto
28283
iš savivaldybių biudžetų
23956
iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
105157
iš kitų finansavimo šaltinių
258982
Iš viso pajamų
183 378
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas Ligoninei už
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sudarė 212 423 Eur. Informacija apie gautinas
sumas pateikta žemiau esančioje lentelėje:
6 lentelė. Gautinos sumos
Eil.
Mokėtojo pavadinimas
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur
Nr.
1.
Panevėžio TLK
201492
2.
Vilniaus TLK
4583
3.
Kauno TLK
2880
4.
Šiaulių TLK
2337
5.
Klaipėdos TLK
1130
6.
Tiekėjai už prekes ir paslaugas
3456
7
Sukauptos finansavimo sumos
Iš viso
215 878
VEIKLOS SĄNAUDOS. 2015 metais Ligoninės veiklos sąnaudos sudarė 3 414 595
Eur. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami Ligoninės sąnaudų duomenys 2015 m.
7 lentelė. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2015 metais
Sąnaudos
Sąnaudos, Eur
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
2269515
Kraujo komponentų įsigijimo iš kraujo donorystės įstaigų
57128
Medicinos reikmenų ir paslaugų iš jų:
441567
Pacientų transportavimo
16546
Maitinimo
105235
Komunalinių paslaugų
95917
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
5688
Einamojo remonto
24947
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Sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Mokesčių į biudžetą
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo
Civilinės atsakomybės draudimo
Kitos sąnaudos
Iš viso sąnaudų

Sąnaudos, Eur
2269515
3435
216074
19177
159366
3 414 595

2015 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 2 269 515 Eur, arba
66,5 procentų visų sąnaudų, iš jų:
- darbo užmokesčio dirbusių pagal etatų sąrašą
1729569 Eur.,
- darbo užmokesčio dirbusių pagal terminuotas darbo sutartis
3306 Eur.,
- soc. draudimo įmokų dirbusių pagal etatų sąrašą
535615 Eur.,
- soc. draudimo įmokų dirbusių pagal terminuotas darbo sutartis
1024 Eur.
Valdymo sąnaudas 2015 m. sudaro 2,6 proc. bendrų sąnaudų. Sąnaudas valdymui
sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos, atskaitymai
atostogų rezervui už neišnaudotas kasmetines atostogas, komandiruotės, transporto, ryšių,
patalpų, šildymo, elektros, prekių ir kt. sąnaudos.
Pareigybinį atlyginimą Ligoninės direktoriui nustato steigėjas. Per 2015 metus
direktoriui priskaičiuota 24608 Eur darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokos nuo jo 7624 Eur.
Ligoninės direktoriaus, pavaduotojų ir vyr. buhalterės darbo užmokesčio sąnaudos su
soc. draudimo įmokom 2015 m. sudarė 2,2 proc. visų ligoninės sąnaudų.
Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudarė 95917 Eur,
arba 2,8 procentų visų sąnaudų, iš jų:
- šildymo
44943,
- elektros energijos
30806,
- vandentiekio ir kanalizacijos
14340,
- ryšių paslaugų
5828.
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos medikamentams, kitoms medicinos pagalbos
priemonėms, tyrimams ir kitoms atsargoms sudarė 441 567 Eur, arba 13 procentų visų
sąnaudų, iš jų:
- vaistų, tirpalų, tvarsliavos
168079,
- medicinos pagalbos priemonių
237227,
- laboratorinių tyrimų ir kt. medicinos paslaugų, atliekamų kitose
įstaigose
36261.
Išmokų kolegialių organų nariams 2015 metais nebuvo.
GRYNASIS TURTAS. 2015 m. sausio 1 d. Ligoninės sukauptas perviršis 698 676
Eur. 2015 m. gruodžio 31 d. sukauptas perviršis sudarė 659 403 Eur.
2015 metų Ligoninės veiklos rezultatas yra 39272 Eur. deficitas.
Finansinėje atskaitomybėje rodomas dalininkų kapitalas yra 90775 Eur. Per 2015 m.
kapitalo vertė nepakito.
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PINIGAI. 2015 metų gruodžio mėn. 31 d. Ligoninės banko sąskaitose buvo 538009
Eur., kurie buvo gauti iš TLK už suteiktas paslaugas lapkričio ir gruodžio mėn. ir už
sumažinto balo vertės kompensavimą. Šie pinigai bus panaudoti atsiskaitymams su tiekėjais
už prekes ir paslaugas, atsiskaitymui su biudžetu, soc. draudimo įmokoms už 2015 metų
gruodžio mėnesį.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS. 2015 metais Ligoninė įsigijo ilgalaikio
materialaus turto už 50 506 Eur, iš jų:
- medicinos įrangos
24928,
- transporto
23894,
- kito ilgalaikio turto
1684.
Ilgalaikio materialaus turto 2015 m. Ligoninė nenurašė.
Ligoninė naudoja dalį ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra 244 795 Eur, iš jų:
- nematerialusis turtas
2534,
- medicinos įranga
204488,
- baldai ir biuro įranga
37773
Ilgalaikio materialus turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra. Ligoninė pagal
finansinės nuomos (lizingo) sutartis 2015 metais neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.
ATSARGOS. Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios
realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės
naudos tas atsargas sunaudojus.
Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas ilgalaikis materialusis, skirtas
parduoti, kadangi tokio turto nėra.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ligoninė turėjo atsargų už 212 146 Eur, iš jų:
- vaistai ir medicinos priemonės
190407,
- ūkinės medžiagos
5809,
- kuras
193,
- maisto produktai
3,
- ūkinis inventorius
15734.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ligoninė turėjo atsargų už 213701 Eur, iš jų:
- vaistai ir medicinos priemonės
190909
- ūkinės medžiagos
6462
- kuras
83
- maisto produktai
17
- ūkinis inventorius
16230
Tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų įstaiga neturi.
Ligoninė neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas
nuvertėjimas.
ĮSIPAREIGOJIMAI. 2015 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas tiekėjams sudarė 76 449
Eur.
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Atostogų rezervas už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas iki 2015 m.
gruodžio 31 d., įskaitant darbo užmokestį ir soc. draudimo įmokas sudarė 226 291 Eur.
Informacija apie gautas paskolas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal
įsipareigojimų įvykdymo terminus nerodoma, kadangi Ligoninė neturi paskolų.
VŠĮ BIRŽŲ LIGONINĖS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Siekiant gerinti pacientų priėmimo ir aptarnavimo sąlygas, darbo sąlygas, Ligoninė
2015 m. vykdė šiuos projektus:
1. 2015 m. gegužės mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Elektroninių sveikatos
paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto
tikslas - sudaryti sąlygas Panevėžio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis
informacinių ir ryšių priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o
sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.
Projekto metu sukurta interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės
sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu
pacientams ir SPĮ specialistams“. Projekto įgyvendinimo metu įdiegti elektroniniai
sprendimai užtikrins pacientų ligos istorijos įrašų sukūrimą, medicininių tyrimų analizės bei
pacientų sveikatos monitoringo sistemų vystymą. Projekto rezultatai realizuos galimybę
teikti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu, pagerins prieinamumą prie
informacijos bei saugų ir greitą apsikeitimą medicininiais duomenimis elektroninėje erdvėje
tarp gydymo įstaigų.
Projekto įgyvendinimo metu įdiegta (modernizuota) regioninė sveikatos priežiūros
įstaigų informacinė sistema, VšĮ Biržų ligoninė įsigijo 14 personalinių kompiuterių, 1
daugiafunkcinį spausdinimo – kopijavimo įrenginį, 1 spausdintuvą. Įrengta 14
kompiuterinių darbo vietų.
Projektas 100 proc. finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos
Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis (Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalis - 85
proc., LR Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų dalis - 15 proc.).
2. 2015 m. lapkričio mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Vidurio ir vakarų
Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. Projekto vykdytojas - Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos. Projekte Biržų ligoninė dalyvavo partnerio teisėmis.
Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų. Projekto vertė Biržų ligoninėje sudarė 112 764 Eur. Europos Sąjungos lėšų.
Projekto įgyvendinimo metu įsigyta šiuolaikiška širdies ir kraujagyslių ligų
diagnostikai skirta: II klasės echokardiografijos aparatas, veloergometrijos kompleksas, 1
funkcinė lova, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos
aparatas, defibriliatorius, infuzinė pompa, infuziniai švirkštai, vakuuminio atsiurbimo
sistema, enterinės mitybos infuzinė tūrinė pompa bei elektrokardiografas su kardiogramos
perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybe.
3. Ligoninė kartu su Biržų rajono savivaldybe yra parengusi projektą „VŠĮ Biržų
ligoninės pastatų, esančių Vilniaus g. 115 Biržuose, modernizavimas“, kuris įtrauktas į
Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo
programų) sąrašą.
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Projekto tikslas - pagerinti medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą Biržų
rajone. Specifinis projekto tikslas - pagerinti teikiamų gydymo, slaugos bei kitų
medicininių paslaugų kokybę VŠĮ Biržų ligoninėje. Projekto uždaviniai: atlikti ligoninės
pastato ir Vaikų sutrikusios raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos pastato
modernizavimo darbus.
Pagal sveikatos apsaugos srities investicijų projektų 2015 metų sąrašą (patvirtintas
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-45) ir valstybės kapitalo
investicijų paskirstymą, projekto daliai įgyvendinti 2015 m. skirta 173 772 Eur. Už šias
lėšas buvo pakeistas Ligoninės pagrindinio pastato stogas.
4. Ligoninė yra parengusi ir LR Sveikatos apsaugos ministerijai pateikusi investicinį
projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizacija VšĮ Biržų ligoninėje“.
Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą Biržų
rajone. Projekto tikslas - atlikti sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizaciją sujungiant
chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyrius, siekiant sumažinti stacionarinių lovų
skaičių. Projekto uždaviniai: atlikti ligoninės pagrindinio pastato 1 ir 2 aukšto remonto
darbus, pritaikant patalpas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui (patalpų plotas 757,56 kv.m).
Projekto įgyvendinimui prašoma 100 proc. (370 020 Eur.) finansavimo šiai
investicijai iš LR sveikatos apsaugos ministerijos biudžeto.
Restruktūrizaciją planuojama atlikti sujungiant
chirurgijos
ir ortopedijos
traumatologijos (su LOR lovomis) skyrius. Po restruktūrizacijos 1-ame aukšte planuojama
įkurti konsultacijų polikliniką, 2-ame aukšte - vaikų ligų skyrių ir sveikatos statistikos
skyrių.
5. Ligoninė, siekiant gauti paramą iš 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos ir jos 8.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“, LR
Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos skyriui pateikusi siūlomų įgyvendinti veiklų,
kurios prisidėtų prie efektyvesnio Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo,
VšĮ Biržų ligoninės planą.
PACIENTŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS LYGIS BEI
PACIENTŲ SKUNDŲ TENDENCIJOS
Vadovaujantis 2012-11-28 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1073,
siekiant išsiaiškinti Ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimą,
2015 m. Ligoninėje vykdyta anoniminė pacientų apklausa, apklausoje dalyvavo 353
stacionare besigydantys pacientai.
Pateikta 92,8 proc. teigiamų atsakymų, kurie rodo, kad apklaustieji pacientai vertina
ligoninę, joje teikimas paslaugas ir personalą. Anketinėje apklausoje dalyvavę pacientai
gydytojų darbą vertino gerai - 97,2 proc., slaugytojų darbą vertino gerai - 98,0 proc.
VšĮ Biržų ligoninės pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (balais)
yra 18,98 iš 20,0 galimų. Palyginti su 2014 m. pacientų pasitenkinimo suteiktomis gydymo
ir slaugos paslaugomis lygis padidėjo nežymiai padidėjo (2014 m. - 18,49). Anketose
nurodytos negausios pastabos (pasiūlymai) apsvarstyti vidaus medicininio audito grupės
posėdyje.
VšĮ Biržų ligoninėje 2015 m. buvo užregistruotas vienas paciento skundas. Skundas
išnagrinėtas ir pripažintas nepagrįstu, pažeidimų nenustatyta. Taigi, skundai sudaro 0,02
proc. nuo per metus ligoninėje gydytų pacientų skaičiaus.
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2015 m. lapkričio 20 d. buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis
kasacinėje byloje dėl pacientės ieškinio VšĮ Biržų ligoninei dėl 2008 m. spalio mėn. jai
suteiktos nekokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Teismo nutartimi iš dalies
buvo patenkintas pacientės ieškinys, iš Ligoninės pacientei priteista 15 tūkst. eurų neturtinei
žalai atlyginti ir 1539 eurų bylinėjimosi išlaidų. Ligoninė pacientei sumokėjo 7500 eurų,
likusius 7500 eurų sumokėjo draudimo bendrovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“.
KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis: vidaus medicininio audito
metų
plano įvykdymas, kokybės vadybos dokumentų koregavimas pagal naujai priimtus teisės
aktus.
Siekiant užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įstaigoje
vadovaujamasi VšĮ Biržų ligoninės kokybės politika. Visi VšĮ Biržų ligoninėje vykstantys
procesai
aprašyti kokybės sistemos dokumentuose: procedūrose, darbo instrukcijose,
gydymo metodikose, darbo reglamentuose.
Per ataskaitinius metus atlikti 2 planiniai sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
vertinimai ir įvykdytas vidaus medicininio audito planas. 2015 m. pakoreguota ir papildyta
6 galiojančios kokybės sistemos procedūros ir darbo instrukcijos, kurios peržiūrėtos,
susistemintos ir pagal galiojančius (naujai priimtus) teisės aktus patikslintos.
__________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
10 priedas
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(Centro steigėjas ir savininkas yra Biržų rajono savivaldybės taryba)
Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - teikti socialines paslaugas dėl
amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems
(neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei savo šeima.. Biržų
rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-323 patvirtinti
viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro įstatai, kuriuose nustatytos Centro
veiklos funkcijos: socialinių paslaugų Biržų rajone įvairovės didinimas ir plėtra, žmonių su
negalia įgūdžių ugdymas, informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, psichologinės
reabilitacijos plėtra per užimtumą, meno, muzikos, judesio, šviesos terapiją, neįgaliųjų
saviraiškos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo skatinimas, mokymas gyventi su savo liga ir
jos pasekmėmis, galimybių užsiimti veikla pagal kiekvieno poreikius užtikrinimas,
pagalbos namuose teikimas, specialaus transporto paslaugų teikimas, neįgaliųjų techninės
pagalbos
priemonėmis aprūpinimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis
organizacijomis.
2014 m. liepos 31 d. gautos dvi licencijos:
1. Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
namuose;
2. Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.
Centro steigimo akte nurodyta, kad Centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.
2015 m. vasario 27 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. BS-2 su Biržų rajono savivaldybės
administracija dėl veiklai skirtų 208527 Eur naudojimo. Pagal susitarimus sutarties suma
2015 m. pakeista 225007 Eur. Lėšos panaudotos pagal 2015 m. programos sąmatą.
Centras gauna lėšų iš Savivaldybės – iš valstybės biudžeto specialios tikslinės
dotacijos socialinėms paslaugoms - socialinei globai asmenims su sunkia negalia. 2015 m.
vasario 27 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. BS-1 su Biržų rajono savivaldybės administracija
dėl 2015 metais skirto biudžeto naudojimo. Už kiekvieną sunkią negalią turintį asmenį,
kuriam Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo
įsakymu skirtos dienos socialinės globos paslaugos, Centrui skiriamų lėšų dydis per mėnesį
sudaro skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas
dydžio. Lėšos panaudotos pagal 2015 m. programos sąmatą.
Centras gavo lėšų pagal 2015 m. gruodžio 29 d. sudarytą Panevėžio teritorinės darbo
biržos, Biržų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų
centro „Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį“ Nr. U30(P36)-5. Viešiesiems
darbams gauta ir panaudota 8286,30 Eur.
Pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Biržų rajono socialinių
paslaugų centro sutartis 2015 metais vykdė projektus: “Biržų rajono dializuojamų ligonių
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sveikatos profilaktikos priemonės“, projekto išlaidų suma – 500,00 Eur, “Neįgaliųjų
sveikatingumo stiprinimas dienos centre “, projekto išlaidų suma – 100,00 Eur.
Pagal 2013 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros ir Viešosios įstaigos Biržų rajono
socialinių paslaugų centro finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-1.1-SADM-14-V01-015 vykdytas projektas „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų
rajone“. Bendra projekto suma 433780,70 Eur. Projektas baigėsi 2015 m. gruodžio 7 d.
2015 metais Centras gavo paramą pinigais 210,24 Eur iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos (2 proc. nuo pajamų mokesčio).
2015 metais gauta 60805,77 Eur iš asmenų mokesčių už teikiamas socialines
paslaugas.
Biržų rajono savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio –
Savarankiško gyvenimo namų įsteigimo“ nuo 2015 m. kovo 1 d. įsteigė VšĮ Biržų rajono
socialinių paslaugų centro struktūrinį padalinį - Savarankiško gyvenimo namus. Adresas:
Kaštonų g. 27, Biržai.
2015 metų pradžioje Centre dirbo 93 darbuotojai, metų pabaigoje 93 darbuotojai.
Centras 2015 metais vykdė šią veiklą:
1.
Žmonėms su negalia integruoti į visuomenę, pagerinti jų gyvenimo
kokybę, teikiamos pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinės globos paslaugos.
Pagalbos į namus paslaugos teikiamos vadovaujantis 2014 m. sausio 30 d. Biržų
rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-247 „Dėl savivaldybės gyventojų mokėjimo
už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo“, 2010 m. liepos 10 d. Biržų rajono
savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-157 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo
tvarkos aprašo“.
2015 metais sausio mėnesį Centras pagalbos į namus paslaugas teikė - 93
asmenims, gruodžio mėnesį - 102 asmeniui. Sausio mėnesį šias paslaugas teikė 51
lankomosios priežiūros specialistai, gruodžio mėnesį - 34 lankomosios priežiūros
specialistas. Daugiausia paslaugų gavėjų buvo Biržų miesto ir Vabalninko seniūnijose.
Lankomosios priežiūros specialistai rajono gyventojams teikė šias paslaugas:
informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maitinimo
organizavimo, maisto produktų nupirkimo, pristatymo ir pagalbos ruošiant maistą, lydėjo į
gydymo įstaigas, pirko medikamentus.
Centro socialiniai darbuotojai vykdė socialinių paslaugų organizavimą, lankė
paslaugų gavėjus namuose, tikrino lankomosios priežiūros specialistų teikiamų paslaugų
kokybę, kartą per metus vertino poreikį socialinėms paslaugoms, rengė ataskaitas apie
suteiktas paslaugas.
Lankomosios priežiūros specialistai
kiekvieną mėnesį Centro socialiniams
darbuotojams teikė atsiskaitymo už atliktą darbą suvestines, informavo socialinius
darbuotojus apie iškilusias problemas.
2015 m. Centras teikė dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Šios
paslaugos kokybės gerinimui Centras nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo vykdyti projektą
„Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“, kurį tęsė 2014 metais
ir 2015 m. gruodžio 7 d. baigė jį vykdyti. Iš Europos socialinio fondo lėšų nupirkti 4
lengvieji automobiliai „Citroen Berlingo“ bei jiems naudojamas kuras, 4 mobilūs keltuvai, 4
keltuvai į vonią, dušo kėdės, mobilios vonios, slankiosios paklodės, perkėlimo lentelės ir
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kitos neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės. Slaugos paslaugoms teikti nupirkta
tvarsliava, švirkštai, dezinfekcinės priemonės, higienos priemonės skirtos ligonių slaugai.
Taip pat buvo vykdomas teikiamų paslaugų viešinimas, kad daugiau rajono gyventojų
sužinotų apie teikiamas paslaugas. Dienos socialinės globos paslaugas teikia lankomosios
priežiūros specialistai ir slaugos specialistai. Slaugos specialistų atlyginimai buvo mokami
iš projekto lėšų. Paslaugos gavėjai už socialines paslaugas moka Savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka, o slaugos paslaugos teikiamos nemokamai, nes jos yra finansuojamos iš
Europos socialinio fondo lėšų.
2015 m. slaugos paslaugas teikė 5 slaugytojos (viso 2,5 etato), 12 slaugytojo
padėjėjos (viso 8 etatai), 1 kineziterapeutas-masažistas (viso 1 etatas).
2015 m. sausio mėnesį dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 26
asmenims, gruodžio mėnesį – 36 asmenims. Iš viso per 2015 m. dienos socialinės globos
paslaugos teiktos 54 asmenims.
Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugos - tai visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba
dienos metu, kurią teikia slaugos specialistai ir lankomosios priežiūros specialistai.
2. Teikiamos dienos socialinės globos institucijoje paslaugos neįgaliesiems nuo
18 metų.
Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos - tai visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba
dienos metu. Ši socialinė paslauga teikiama trijose užimtumo grupėse 24 asmenų. Vykdoma
užimtumo veikla pagal individualias asmens gebėjimų programas. Tai įvairi veikla, siekiant
ugdyti socialinius, kasdieninius gyvenimo, ugdymo, asmens higienos palaikymo, darbinės,
sportinės veiklos įgūdžius. Atsižvelgiant į jaunuolių sveikatos galimybes, Centre
organizuojami įvairūs renginiai, šventinės programos.
Lankytojų sveikatingumui palaikyti vykdomi kineziterapijos užsiėmimai.
Du kartus per dieną dienos užimtumo lankytojams teikiamas karštas maistas.
3. Teikiamos specialaus transporto paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 26 d. Biržų rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-229 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro
specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
pakeitimo“.
Specialaus transporto paslaugų teikimui naudojami pagal Savivaldybės 2011 m.
kovo 31 d. panaudos sutartį Nr. ST-12 Centrui perduoti specialios paskirties automobiliai
„VW Trasporter“ (1995 m.) ir „Ford Transit“ (1998 m.) bei įsigyti du specialios paskirties
automobiliai: „VW Transporter“ Kombi (2006 m.), „VW Trasporter Kombi“ (2009 m.).
Teikiamos šios specialaus transporto paslaugos: pagal poreikį neįgalieji vežami į
respublikines bei Biržų rajono sveikatos priežiūros įstaigas, įvairius neįgaliesiems skirtus
renginius. Kiekvieną darbo dieną nuvežami į įstaigą ir parvežami į namus mokyklos darželio „Vyturėlis“ – 7 neįgalūs vaikai ir 13 neįgalus vaikas vežamas į savaitinę grupę,
Biržų jaunimo mokyklos – 3, Centro dienos užimtumo grupių – 17 lankytojų (neįgalių
asmenų).
Per 2015 metus specialaus transporto paslaugos suteiktos 440 asmenims, iš jų 350
vyko į gydymo įstaigas, 50 į neįgaliųjų renginius. Vienas asmuo 3 kartus per savaitę
vežiojami į VŠĮ Biržų ligoninę hemodializei.
4. Siekiant sudaryti sąlygas, padedančias klientams jaustis pilnaverčiais ir
savarankiškais, aprūpinama techninės pagalbos priemonėmis.
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Paskirtas Centro socialinis darbuotojas priima iš rajono gyventojų prašymus ir
dokumentus, reikalingus techninės pagalbos priemonėms gauti. Rajono gyventojai
konsultuojami, apmokomi, kaip teisingai naudotis techninės pagalbos priemonėmis. Pagal
gyventojų prašymus sudaroma eilė pageidaujančių įsigyti techninės pagalbos priemonių.
Panevėžio techninės pagalbos skyriui pateikta 23 paraiškos, pagal kurias 2015
metais gauta priemonių už 11449,76 Eur.
Per 2015 metus iš gyventojų buvo priimta 541 prašymų, išduota 530 techninės
pagalbos priemonių. Nuolat bendraujama su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais dėl
priemonių tikslingo panaudojimo ir sugrąžinimo. Per 2015 metus sugrąžinta 283 priemonė
ir 240 pakartotinai išduota.
Nuolat bendradarbiaujama su LŽNS UAB „Retenė“, kuri remontuoja priemones ir
jas pritaiko naudojimui.
5. Siekiant plėsti paslaugų kiekybę teikiamos sociokultūrinės paslaugos.
Tai laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant mažinti socialinę
atskirtį, aktyvinant bendruomenę dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose,
užsiimti mėgstama veikla.
Metų eigoje buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos 19 asmenų.
Tai
kineziterapijos paslaugos ir laisvalaikio organizavimo paslaugos.
6. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų, viešosios pirties paslaugų
organizavimas.
Tai pagalba asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų bei kitų galimybių negali
pasirūpinti savo higiena. Centre teikiamos dušo ir skalbimo paslaugos.
Per 2015 metus suteiktos dušo paslaugos 412 asmenims, už kurias gauta 3737,31
Eur, suteiktos skalbimo paslaugos 66 kartus, už kurias gauta 338,91 Eur. Viešosios pirties
paslaugomis pasinaudojo 1154 asmenys, už kurias gauta 3495,10 Eur.
7. Savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas.
Apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose - tai visuma socialinės priežiūros
paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų
priežiūros nereikalaujanti pagalba.
Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos
vadovaujantis 2015 m. sausio 29 d. Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-13
„Dėl asmens apgyvendinimo Biržų miesto Savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už
suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2015 metais Savarankiško gyvenimo namuose buvo apgyvendinti 9 asmenys.
Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami iš dalies savarankiški senyvo
amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis (kuriems nereikia nuolatinės,
intensyvios priežiūros), ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai
savo namuose, o socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose
socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.
Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose
gyvenantys paslaugų gavėjai pagal savo galimybes rūpinasi buitimi (gaminasi maistą, moka
už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius
ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui).
Savarankiško gyvenimo namų gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas dalinai išlaiko
iš savo gaunamų pajamų.
Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugos: informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir
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palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius,
planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), transporto
organizavimas (pagal Savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką), ir kitos paslaugos,
reikalingos palaikyti asmens savarankiškumą. Paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali
būti skirtinga atsižvelgiant į jo poreikius.
8. Paramos prekėmis gavimas.
2015 metais Centras gavo materialinės paramos prekėmis iš Suomių tarptautinės
labdaros organizacijos „Star of Hope“ („Vilties žvaigždė“) už 12675,00 Eur ir iš VšĮ Biržų
ligoninės už 316,42 Eur. Tai dėvėti baldai, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės,
dėvėti rūbai, higienos reikmenys, maisto produktai. Gauta parama prekėmis išduota kaip
labdara Biržų miesto ir rajono seniūnijų gyventojams.
Centro vardu gautai paramai priimti, skirstyti ir apskaityti Centro direktoriaus
įsakymu yra sudaryta komisija. Komisija, atsižvelgdama į paramos teikėjo dokumentus,
įvertina paramą prekėmis, teikia pasiūlymus dėl išdavimo labdarai.
9. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2015 metais profesinę kvalifikaciją kėlė šie darbuotojai: 2015 m. spalio 6, 7, 8
dienomis 24 kad. val. mokymai „Bendravimo su pacientais įgūdžiai ir konfliktų valdymas“
dalyvavo: 2 socialinės darbuotojos, 7 lankomosios priežiūros specialistės, 1 kineziterapeutėmasažistė, 3 slaugytojos ir 7 slaugytojų padėjėjų; 2015 m. spalio 21-22 dienomis 16 kad.
val. mokymai „Bendrieji slaugos principai ir pagalbinės priemonės slaugai palengvinti“
dalyvavo: 2 socialinės darbuotojos, 3 slaugytojos ir 8 slaugytojo padėjėjos.
Centro darbuotojai 2015 metais dalyvavo įvairiuose Biržų rajono neįgaliųjų ir kitų
NVO organizacijų renginiuose, siekdami geriau susipažinti su neįgaliųjų problemomis.
10. Kiti veiklos klausimai.
2015 metais su įvairiais klausimais į Centrą kreipėsi apie 3000 rajono gyventojų.
Jiems Centre buvo teikiamos įvairios informavimo, konsultavimo paslaugos.
2015 metais išleisti 587 Centro direktoriaus organizacinės veiklos įsakymai, 374
Centro direktoriaus įsakymai personalo klausimais. Per 2015 metus gauti 507 dokumentai.
Centras paruošė ir išsiuntė 646 informacinius dokumentus socialinių paslaugų asmenims
teikimo, finansų bei kitais klausimais.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Centras yra viešojo sektoriaus subjektas. Centre vedama
buhalterinė apskaita vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais
(VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo
sektoriaus buhalterinę apskaitą, apskaitą viešosiose įstaigose. Centro direktoriaus įsakymu
yra patvirtinta įstaigos apskaitos politika, kurioje numatyti apskaitos principai, apskaitos
tvarkų aprašai, dokumentų bei apskaitos registrų formos.
Pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas finansų kontrolės taisykles vykdoma Centro
vidaus finansų kontrolė, siekiant užtikrinti įstaigos veiklos teisėtumą, ekonomiškumą,
efektyvumą, rezultatyvumą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo
susijusių rizikos veiksnių valdymą.
2015 m. parengtos išlaidų sąmatos, sudarytos mėnesinės ataskaitos apie savivaldybės
biudžeto lėšų panaudojimą ir pateiktos Savivaldybės administracijai. Apskaičiuotos
socialinio draudimo įmokos, sudarytos ir pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Biržų skyriui mėnesinės ataskaitos apie socialinio draudimo įmokas, apskaičiuoti
pajamų mokesčiai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos mėnesinės pajamų
mokesčio deklaracijos.
11. Centro gautos lėšos ir jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas.
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2015 metais gautos lėšos ir jų šaltiniai:
Eur
Biržų rajono savivaldybės administracija:
iš valstybės biudžeto (deleguotoms funkcijoms) pagal finansavimo
sutartį
iš savivaldybės biudžeto pagal finansavimo sutartį
iš savivaldybės biudžeto (pagal projektą „Biržų rajono dializuojamų
ligonių sveikatos profilaktikos priemonės)“
iš savivaldybės biudžeto (pagal projektą „Neįgaliųjų sveikatingumo
stiprinimas dienos centre)“
iš valstybės biudžeto (viešiesiems darbams)
Panevėžio teritorinė darbo birža:
iš valstybės biudžeto (viešiesiems darbams Darbo biržos)
š ES (subsidijuojamoms darbo vietoms Darbo biržos)
Valstybinė mokesčių inspekcija:
2 proc. pajamų mokesčio
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:
iš Europos Sąjungos lėšų (pagal projektą Nr. VP1-1.1-SADM-14-V01-015 „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų
rajone“)
Iš viso:

108602,77
221049,50
500,00
100,00
3380,71
4905,59
1607,49
210,24
109812,98

450169,28

2015 metais gautos įplaukos iš socialinių paslaugų gavėjų už suteiktas socialines
paslaugas:
Eur
Socialinė priežiūra ir dienos socialinė globa asmens
37945,95
namuose
Dienos socialinė globa institucijoje
9882,11
Specialaus transporto paslaugos
4875,88
Dušo paslaugos
3737,31
Skalbimo paslaugos
338,91
Viešosios pirties paslaugos
3495,10
Savarankiško gyvenimo namų paslaugos
530,51
Iš viso:
60805,77
2015 metais gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:
Eur
Darbo užmokestis
303020,05
Socialinio draudimo įmokos
93349,08
Mityba
11940,26
Ryšių paslaugos
1564,56
Transporto išlaikymas
28178,92
Kitos prekės
64783,02
Komandiruotės
2931,32
Komunalinės paslaugos:
13350,22
t.sk. elektra
4398,03
šildymas
7503,77
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vandentiekis ir kanalizacija
Kitos paslaugos
Garantinio fondo įmokos
Ilgalaikio turto įsigijimas (kompiuteriai)
Iš viso:

1448,42
13766,90
620,24
2300,00
535804,57

2015 metų Centro pagrindinės veiklos sąnaudos 633026,90 Eur, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui 304183,92 Eur.
12. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.
Iki 2015 m. vasario 13 d. Centro direktorė Aldona Šaknienė, iki 2015 m.
gruodžio 31 d. socialinė darbuotoja, laikinai einanti direktorės pareigas Rita Kuginienė.
Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 4487,74 Eur, išeitinė išmoka 2561,60 Eur.
_______________________
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Biržų rajono savivaldybės mero
ir savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos
11 priedas
BIRŽŲ RAJONO LEGAILIŲ GLOBOS NAMAI
Globos namai yra 50 vietų biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas
senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems rajono gyventojams. Globos namų steigėjas yra
Biržų rajono savivaldybė. Globos namų veiklą prižiūri Steigėjas ir kitos įgaliotos valstybės
institucijos. Globos namų finansinės - ūkinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės
institucijos ir Steigėjas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais teisės aktais bei patvirtintais globos namų nuostatais.
Pagrindinė Globos namų veikla – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Kita
Globos namų veikla: medicininės praktikos veikla, viduriniojo medicinos personalo
paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, socialinio darbo veikla, nesusijusi su
apgyvendinimu ir kt.
Globos namų strateginis tikslas - užtikrinti kokybišką ir efektyvu socialinių paslaugų
teikimą bei prieinamumą Globos namų gyventojams.
Kiti globos namų tikslai – sudaryti tinkamas gyvenimo ir socialinės reabilitacijos
sąlygas globos namų gyventojams, teikiant būsto, maitinimo, buitines, asmens higienos,
socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo ir kitas paslaugas, išvardytas Socialinių
paslaugų kataloge, ir atsižvelgiant į gyventojų sveikatą, pomėgius, interesus.
2016 m. sausio 1 dienai globos namų gyventojų buvo 35. Į globos namus 2015
metais atvyko gyventi 6 gyventojai, mirė 6 gyventojai. Didžiausias gyventojų skaičius
globos namuose buvo 38 gyventojai.
Panaudotos lėšos:
2015 metams skirta asignavimų 895451 Lt.
2015 metus padaryta kasos išlaidų:
Savivaldybės biudžeto lėšos – 204250 Eur.
Soc. globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas – 947 Eur.
valstybės deleguotos (perduotos savivaldybėms) lėšos – 30822 Eur.
darbo rinkos įgyvendinimo programa (viešiesiems darbams organizuoti) – 2899 Eur.
pajamų už teikiamas paslaugas (specialioji programa) lėšos – 69027 Eur.
Iš viso per 2015 metus padaryta 307946 Eur. kasinių išlaidų.
Per 2015 metus faktinių įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms
finansuoti už išlaikymą globos namuose pervesta 69027 Eur.
maitinimo išlaidų, patalynės ir medikamentų normatyvai 2015 m. :
vienos paros maitinimo išlaidų normatyvas vienam asmeniui – 3,33 Eur;
vienos paros išlaidų medikamentams normatyvas vienam asmeniui – 0,84 Eur;
vienos paros išlaidų medikamentams normatyvas vienam asmeniui su sunkia
negalia – 1,01 Eur;
vieno mėnesio patalynės ir aprangos normatyvas vienam asmeniui – 17,38 Eur.
2015 m. paslaugos kaina vienam globos namų gyventojui – 572,87 Eur.
2015 m. paslaugos kaina vienam globos namų gyventojui su sunkia negalia –
715,94 Eur.
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Globos namų gyvenamoji aplinka
Atliktas einamasis gyvenamųjų kambarių ir valgyklos remontas.
Įgyvendintas projektas „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
modernizavimas Biržų rajono Legailių globos namuose“:
Baigta gyvenamojo priestato statyba (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje
pažymėtas – 7N1p, unikalus Nr. 4400-3617-2422, bendras plotas – 420,54 kv. m., pastatytas
2015 m.), esantis Legailių g.1, Legailių k., Biržų r. sav.
Gyvenamajame pastate priestate apgyvendinti globos namų gyventojai.
Padidintas katilinės galingumas (pastatytas kieto kuro katilas), įrengta šildymo
sistema naujam korpusui.
Įrengti valymo įrenginiai.
Trinkelėmis iškloti pėsčiųjų takeliai ir įrengta nuogrinda apie pastatą, įrengta terasa,
vandens paėmimo vieta, kelias iki jos ir aikštelė.
Įsigyti kintamos srovės čiūžiniai Saniflow (2 vnt.) ir medicininiai čiūžiniai MEDICO
(15 vnt.).
Įsigyta vyriškų ir moteriškų striukių (13 vnt.), batų vyriškų ir moteriškų žieminių (22
porų), megztinių-džemperių vyriškų (10 vnt.).
Įsigyta ritininių žaliuzių pastatui – priestatui (gyventojų privatumui užtikrinti)
Įsigyta patalynės (pagalvės, antklodės, lovatiesės, patalynės užvalkalų komplektai).
Įsigyta indų ir virtuvės įrangos maisto gamybai.
Įsigyti baldai ir įranga naujajam korpusui.
Gyventojų globa ir slauga ir užimtumas
Rūpinamasi gyventojų sveikata: globotiniai su šeimos gydytojo ir kitų specialistų
siuntimais vežami į antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas konsultacijoms ir
gydymui, atlikti profilaktiniai patikrinimai Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje,
globotiniai buvo vežami reabilitacijai į įvairias reabilitacijos ligonines pagal jų negalavimų
pobūdį, taip pat į konsultacijas dėl įvairių jų susirgimų bei į NDNT poreikio ar neįgalumo
nustatymui. Prireikus globotiniams parūpinti antipraguliniai čiužiniai, pritaikyti neįgaliųjų
vežimėliai.
Globotinių užimtumo organizavimas yra gana problemiškas dėl jų sveikatos būklės,
menkos motyvacijos. Vis dėlto darbuotojai stengiasi sukurti laisvalaikio galimybes: poilsio
kambaryje bendraujama, skaitomos knygos, klausoma muzikos ir t. t. Labiausiai globos
namų gyventojai laukia svečių – tradicija tapo Biržų neįgaliųjų draugijos ansamblio
„Ištvermingieji“, Vabalninko vaikų grupės „Geručiai“ koncertai. Be to, susidomėjimo
sulaukia asmeninių švenčių, jubiliejų, Joninių, Kalėdų susitikimai. Globos namų žmones
dažnai aplanko Biržų parapijos klebonas, aukojamos Šventosios mišios, bendraujama. Tai
labai sustiprina dvasią, gerina mikroklimatą. Darbuotojos irgi sistemingai bendrauja su
globotiniais, skatina jų savarankiškumą, padeda palaikyti ryšį su artimaisiais, giminaičiais.
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