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MŪSŲ VISŲ ATSAKINGAS, NUOSEKLUS DARBAS
– PASTEBIMAI BESIKEIČIANČIŲ, GRAŽĖJANČIŲ
BIRŽŲ VEIDAS
„Gerbiami Tarybos nariai, koalicijos partneriai ir oponentai,
brangūs Biržų rajono gyventojai,

„2016

M. YPATINGAI DIDELIS DĖMESYS SKIRTAS VISO
RAJONO GATVIŲ APŠVIETIMUI – tai ir toliau išliks
viena iš prioritetinių infrastruktūros gerinimo darbų...
Rūpintasi racionaliu, skaidriu Savivaldybės biudžeto ir ES lėšų
naudojimui“

Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7
punkto nuostatas, įgyvendindamas Tarybos veiklos reglamento 108 punkto nuostatas, teikiu
Tarybai ir visai rajono Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės mero, 8-ojo šaukimo Tarybos
ir Savivaldybės veiklos ataskaitą už 2016 m. Ataskaitoje pateikiu informaciją apie savo, kitų
Savivaldybės vadovų ir Tarybos atliktus pagrindinius darbus, veiklos rezultatus bei visos
savivaldybės– ekonominę, švietimo, socialinę, kultūrinę situaciją 2016 m.
Noriu pabrėžti, kad kaip ir 2015 m., taip ir 2016 m. didelis dėmesys
skirtas mano, Tarybos bei visos Savivaldybės veiklos viešinimui: skelbtos vadovų
darbotvarkės, gyventojams svarbi informacija, naujienos, bendradarbiaujant su televizijos
,,Balticum“ kūrybine grupe parengti 39 televizijos reportažai apie savivaldybės veiklą,
įgyvendinamus projektus, interviu su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos
padalinių vadovais bei specialistais. Parengti TV reportažai publikuoti ir internete, socialiniame
tinkle „Facebook“. Organizuotas susitikimas dėl Biržų krašto pristatymo respublikinėms
žiniasklaidos priemonėms. Atvykusiems LRT, ,,Lietuvos ryto“, ,,Lietuvos žinių“, ,,TV savaitė“,
,,Delfi“, ,,15 min.“ žurnalistams pristatytos verslo galimybės Biržuose, organizuotas susitikimas su
verslą kuriančiais biržiečiais, bendradarbiauta su žurnalistais rengiančiais medžiagą
publikacijoms minėtuose leidiniuose bei portaluose. Parengta ir Savivaldybės interneto tinklapyje
paskelbta informacija apie publikacijas. 2016 m. gruodžio 31 d. palydint senuosius metus meras
glaustai pristatė visuomenei 2016 m. savivaldybės nuveiktus darbus. Taigi meras, kiti
Savivaldybės vadovai per visus metus buvo atskaitingi rajono gyventojams.
Mero kreipimasis
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2017 m. kovo mėnesį Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaitė man už savo ir visos Administracijos veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimų
įgyvendinimą, Administracijos struktūros pertvarkos efektyvumą. Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. įvykusiame Tarybos posėdyje pritarė Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai, kuri paskelbta Biržų rajono savivaldybės internetinėje
svetainėje www.birzai.lt, skyriuje SAVIVALDYBĖ, „Struktūra ir kontaktai“, dalyje „Administracija“. Taip pat ataskaitą už kuruojamas sritis pateikė Savivaldybės mero
pavaduotoja Irutė Varzienė.
2016 m. Savivaldybės vadovai, Tarybos koalicija, visa Administracija 2016 m. dirbome kaip viena komanda: siekta geriausių darbo rezultatų, veiklos
organizavimo gerinimo, produktyvumo, veiksmų koordinavimo, suderinamumo, kompromisų ieškojimo. Neišvengta sunkumų kai kuriose savivaldybės veiklos srityse,
ypač socialinėje, sveikatos srityje. Meras, kiti Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai deramai atstovavo savivaldybei Lietuvos valstybės dienų, sporto, kultūros,
informaciniuose, įvairiuose kituose šventiniuose renginiuose, dalykiniuose susitikimuose. 2016 m. vykdydamas man suteiktus įgaliojimus sprendžiau ne tik Tarybos
posėdžių sušaukimo, bet ir darbo grupių, delegacijų sudarymo, apdovanojimų ir kitus klausimus. Įteikti 35 padėkos raštai Iš viso 2016 m. išleisti 144 mero potvarkiai
veiklos, personalo ir atostogų ir komandiruočių klausimais.
Šioje ataskaitoje atskirai pateikiu seniūnijose atliktas kai kurias investicijas į infrastruktūrą, aplinkos gražinimo darbus (informacija parengta pagal
seniūnijų informaciją).
2017 m. kovo 30 d. Savivaldybės taryba pritarė ir patvirtino Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą,
kuriame pateikta Savivaldybės vidaus išorinės ir vidinės aplinkos analizė, nustatytos Savivaldybės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės,
analizės pagrindu nustatyti strateginiai tikslai, parengtos programos, nustatyti planuojamo laikotarpio veiklos prioritetai.
Galiu atsakingai pareikšti, kad ne 100 proc., bet gana sėkmingai, nuosekliai vykdoma Savivaldybės tarybos kadencijos darbų
programa, parengta, Tarybos narių (koalicijos) – valdančiosios daugumos programos, gyventojų lūkesčių pagrindu. Pakankamai sėkmingai
vykdome uždavinius užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 2016 m. didelis dėmesys skirtas racionaliam, skaidriam Savivaldybės biudžeto ir ES lėšų naudojimui, taip pat
Savivaldybės viešojo administravimo institucijų vadovų veiklos, stebėsenai ir kontrolei: reguliariai domėjausi biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybės įstaigų veikla:
kiekvieną antradienį dalyvavau organizuojamuose susitikimuose su Administracijos skyrių vadovais bei seniūnais, organizavau susitikimus su kitų biudžetinių, viešųjų
įstaigų vadovais einamiems klausimams aptarti, todėl gerai žinau Savivaldybės situaciją, opius klausimus, rūpinausi, kad Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama
Regiono plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami, taip pat rūpinausi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami investicinių ir kitų
programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė.
2016 metus pavadinčiau APŠVIETOS metais, nes jie mūsų kraštui buvo labai darbingi, veiklūs, o pasiekti rezultatai matomi jau
šiandien. Kraštiečiai ir svečiai pastebi, džiaugiasi besikeičiančiais, gražėjančiais Biržais: tvarkomomis viešosiomis erdvėmis, mokyklomis, rajono ir
miestų gatvėmis (jų apšvietimu), sėkmingai tęsiama daugiabučių namų renovacija, gerėjančia kultūrinių renginių kokybe, augančia renginių pasiūla – taip pat ir
neturistinio sezono metu. Pavyko įgyvendinti ir biržiečių svajonę – plaukiojančius fontanus Agluonos upėje. Autobusai keičiami į naujesnius, kitame etape – bus nauji,
ekologiški.
Kaip ir 2015 m., taip ir 2016 m. ypač didelis dėmesys skirtas viso rajono gatvių apšvietimui – tai ir toliau išliks viena iš prioritetinių
infrastruktūros gerinimo darbų (tai vienas ryškiausių šios kadencijos atliktų pirmųjų darbų). Dauguma gal jau spėjome ir pamiršti, ką reiškė gyventi tamsoje ir
jaustis nesaugiai.
Mero kreipimasis
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2016 m. rekonstruotos, remontuotos gatvės, keliai. Ypač džiaugiuosi įrengta pirmąja žiedine sankryža – šios dienos Biržų krašto
žmonės iš tikrųjų labai laukė. 2016 m. tęstas priemonių, reikalingų kompleksiškai tvarkyti Biržų miesto teritorijas bei Likėnams suteikti kurortinės teritorijos
statusą, įgyvendinimas, skatinta daugiabučių namų renovacija. Taip pat tvarkyta kita viešoji infrastruktūra – tai tik dalis pamatinių dalykų, kad Biržuose būtų
jauku kurtis, gyventi dirbti, investuoti, vystyti turizmą.
Daugumos socialinės, ekonominės plėtros, infrastruktūros projektų darbų pradžia suplanuota 2017 m., tačiau 2016 m. buvo
atliekami labai svarbūs projektų parengiamieji darbai: rengiami reikalingi dokumentai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami ir teikiami
projektiniai pasiūlymai Panevėžio regiono ar valstybės planuojamų projektų sąrašams sudaryti.
Tikrai daug dėmesio ir pastangų skirta Biržų krašto turizmo plėtrai. Šiais metais Biržuose lankėsi užsienio valstybių delegacijos,
žiniasklaidos ir turizmo agentūrų atstovai. Susitikimų metu pristatėme savo kraštą, jame esančius turistams patrauklius gamtos, kultūros ir istorijos objektus,
plečiamos infrastruktūros objektus – pėsčiųjų ir dviračių taką, Kirkilų apžvalgos bokštą, kuris, beje, sulaukė didžiausio susidomėjimo, kempingą, galimybę
nuomotis dviračius, baidares, plaustą. Pastebima tendencija ‒ turistų skaičius vis auga, nes Biržų kraštas keičiasi, atsiranda daugiau naujų lankytinų objektų arba
atsinaujina jau žinomi. Smagu, kad pavyko užmegzti nuolatinius ir artimus ryšius su Latvija. Biržų turizmo informacijos centro duomenimis 2014 m. Biržuose
lankėsi 161 latvis, o 2016 m. ‒ 1002! Visi susitikimai, infoturai pristatant Biržus atnešė naudą visam mūsų kraštui. Turistai ne tik garsina mūsų kraštą, bet ir teikia
ekonominę naudą vietos verslininkams.
Akivaizdu, kad mūsų kraštas gražėja, tvarkosi, tampa vis patrauklesnis ne tik gyventojams, bet ir turistams. Džiugu, kai girdime gražių
atsiliepimų apie Biržus. 2017 m. dėl Biržų dirbame ne mažiau nei 2016 metais, todėl tikiu, kad mes visi kartu pasieksime, kad Biržai taptų tokiu miestu, kuriame
gyventi ir lankytis būtų gera kiekvienam.
Didžiuojuosi Biržais, juose gyvenančiais žmonėmis, JŲ gerais DARBAIS. Ačiū, mieli biržiečiai, už Jūsų iniciatyvumą, pastabas ir
tikrai didelį palaikymą, gerus žodžius. Už bendrą darbą, idėjas, teiktas pastabas bei pasiūlymus dėkoju Tarybos nariams, mero pavaduotojai, Administracijos
vadovams, Administracijos darbuotojams, įmonėms ir įstaigoms.
Ačiū oponentams už kritiką – Jūsų tokia priedermė kritikuoti, bet kaip ir kadencijos pradžioje kviečiau, taip ir dabar Jus kviečiu dirbti kartu, kartu
spręsti ir susitvarkyti su Savivaldybei kasdien iškylančiais iššūkiais, išlikti optimistais ir nekritikuoti, kai neteikiate konstruktyvių pasiūlymų.
Esu įsitikinęs, kad būti optimistais, semtis pozityvo ir skleisti džiaugsmą – tai Biržų krašto sėkmės recepto dalis. Su meile
dirbti, nesižvalgyti atgal – eiti pirmyn, surasti, nors kartais ir netradicinių sprendimų – tai mūsų visos komandos – Tarybos,
Administracijos, visų biržiečių uždavinys.
Jūsų meras Valdemaras Valkiūnas

Mero kreipimasis
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ANALIZUOJAMA SAVIVALDYBĖS SITUACIJA ĮVAIRIOSE SRITYSE
Su 2017–2019 metų strateginiu veiklos planu bei jame pateikta žemiau išvardintų sričių situacija galite susipažinti Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt
– EITI: SAVIVALDYBĖ-ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA- PLANAVIMO DOKUMETAI)

ANALIZUOTOS ŠIOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SRITYS (PATEIKTI IR 2016 M. RODIKLIAI):

IŠORINĖ APLINKOS ANALIZĖ

VIDINĖ APLINKOS ANALIZĖ

POLITINIAI –TEISINIAI VEIKSNIAI:
TARPTAUTINIAI, VALSTYBĖS LYGMENS, REGIONO LYGMENS IR
SAVIVALDYBĖS LYGMENS
PAVELDOSAUGA
IR TURIZMAS

SOCIALINIAI
VEIKSNIAI,
DEMOGRAFINĖ
SITUACIJA.
UŽIMTUMAS IR
DARBO RINKA,
VIEŠASIS
SAUGUIMAS

TRANSPORTAS,
INŽINERINĖ IR
ENERGETINĖ
INFRASTRUKTŪ
RA

STATYBOS IR
GYVENAMASIS
FONDAS

APLINKOSAUGA

SVEIKATOS APSAUGA,
ŠVIETIMAS, KULTŪRA,
SPORTAS

EKONOMINIAI
VEIKSNIAI,
BENDRIEJI
EKONOMINIAI
RODIKLIAI,
VERSLAS

ORGANIZACINĖ
STRUKTŪRA

FINANSINIAI IŠTEKLIAI

ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI

PLANAVIMO
SISTEMA

VIDAUS DARBO
KONTROLĖ

RYŠIŲ SITEMA,
INFORMACINĖS IR
KOMUNIKAVIMO
SISTEMOS

TEISINĖ BAZĖ
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Mindaugas Balčiūnas
Arūnas Butėnas
Tomas Četvergas
(prisiekė lapkričio 24 d. )
Ramunė Čigienė
Dalius Drevinskas
Stasė Eitavičienė (prisiekė kovo 30 d.)
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Audronė Garšvaitė
Skirmantė Griciūnienė
Dalius Jakubėnas
Alfridas Jozėnas
Gražina Kučinskienė
Viktoras Kurganovas
Sigitas Mitrochinas
(nutrūko įgaliojimai gegužės 7 d.)
Petras Narkevičius (prisiekė lapkričio 24 d.)
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Viktoras Rinkevičius
(nutrūko įgaliojimai lapkričio 14 d.)
Adolfas Rinkūnas
Aurelija Sindriūnė
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Audrys Šimas
(nutrūko įgaliojimai lapkričio 14 d.)
Sigutis Štrėmas
Vilius Trečiokas
Dominyka Tribienė
Aidas Vaitkevičius
Linas Vaitkevičius
Valdemaras Valkiūnas
Irutė Varzienė
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Arūnas Anskinas
Kęstutis Armonas
Almantas Bružas (prisiekė gegužės 26 d.)

Nijolė Šatienė (1949-04-09–2016-02-03)
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Tarybos nario pavardė, vardas
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VIII ŠAUKIMO 2016 M. TARYBOS POSĖDŽIAI, L A N K O M U M A S
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2016 m. Savivaldybės meras planavo Savivaldybės
tarybos veiklą, teikė Tarybai svarstyti tarybos veiklos planus,
nustatė ir sudarė Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes, teikė svarstyti kitus Tarybos sprendimų
projektus, šaukė Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo,
koordinavo komitetų, komisijų veiklą, pasirašė Tarybos
sprendimus ir posėdžių protokolus. Savivaldybės meras
sušaukė 11 Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimti
254 sprendimai strateginiais, socialiniais, ekonominiais,
personaliniais ir kitais svarbiais rajonui, jo gyventojams bei
vietos bendruomenei aktualiais klausimais. Tarybos
sprendimai paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje,
Teisės aktų registre www.e-tar.lt. Visuose Tarybos
posėdžiuose dalyvavo absoliuti dauguma Tarybos narių.

Sutartiniai ženklai: „n“ – nedalyvavo, „+“ dalyvavo
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2015–2019 M. KADENCIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Valdančioji
dauguma
(koalicija)

3; 12%
Opozicija

5; 20%

2016 m. Tarybos daugumos (koalicijos) sudėtis nesikeitė: ją sudarė
3 frakcijų atstovai: Respublikonų partijos (7 nariai), Tėvynės
Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (6 nariai): iš jų
1 Lietuvos centro partijos atstovas), Socialdemokratų partijos (3
nariai) ir Darbo partijos atstovas Taryboje (1 narys).
Iš 25 Tarybos narių 17 priklauso valdančiajai daugumai – koalicijai.
2016 m. reguliariai vyko koalicijos posėdžiai, aptarti, koreguoti
Tarybai teikti svarstyti sprendimo projektai.

17; 68%
Valdančioji
dauguma
(nepriklauso
koalicijai)

Nuo 2016 m. kovo 24 d. vietoj a. a. Nijolės Šatienės Taryboje
pradėjo dirbti Tarybos narė Stasė Eitavičienė. Nuo 2016 m.
gegužės 26 d. vietoj Tarybos nario Sigito Mitrochino – Tarybos
narys Almantas Bružas. Nuo 2016 m. lapkričio 24 d. vietoj Tarybos
narių Audrio Šimo ir Viktoro Rinkevičiaus – Tarybos nariai: Tomas
Četvergas ir Petras Narkevičius.
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TARYBOS SUDĖTIS
VALDANČIOJI DAUGUMA
(KOALICIJA)

Valdemaras Valkiūnas
Irutė Varzienė
Arūnas Anskinas
Mindaugas Balčiūnas
Almantas Bružas
Dominyka Tribienė
Arūnas Butėnas
Dalius Drevinskas
Audronė Garšvaitė
Dalius Jakubėnas
Alfridas Jozėnas
Gražina Kučinskienė
Aurelija Sindriūnė
Adolfas Rinkūnas
Sigutis Štrėmas
Linas Vaitkevičius
Vilius Trečiokas

VALDANČIOJI DAUGUMA

(nuo 2016-11-24)

OPOZICIJA

(NEPRIKLAUSANTI KOALICIJAI)

Ramunė Čigienė
Skirmantė Griciūnienė
Aidas Vaitkevičius

Kęstutis Armonas
Tomas Četvergas
Stasė Eitavičienė
Viktoras Kurganovas
Petras Narkevičius
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TARYBOS FRAKCIJOS (sudėtis nuo 2016-11-24)
Pozicinės (valdančiosios daugumos) (3)

1. Respublikonų frakcija

V. Valkiūnas

A. Sindriūnė,
M. Balčiūnas
Frakcijos pirmininkė

S. Štrėmas

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

A. Butėnas

V. Trečiokas

L. Vaitkevičius

2. TS–LKD frakcija

I. Varzienė,
(Frakcijos Pirmininkė)

A. Anskinas

D. Tribienė

G. Kučinskienė

Opozicinė (1)

A. Bružas

A. Rinkūnas

K. Armonas V. Kurganovas S. Eitavičienė
(Frakcijos pirmininkas)

P. Narkevičius

T. Četvergas

Nepriklauso jokiai frakcijai (Tarybos narių grupė)

3. Socialdemokratų frakcija

R. Čigienė
A. Garšvaitė
(Frakcijos pirmininkė)

A. Jozėnas

D. Drevinskas

S. Griciūnienė

A. Vaitkevičius

D. Jakubėnas
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Nuo Tarybos kadencijos pradžios iki 2016 m. vasario 3 d. Savivaldybės
taryboje, opozicinėje Valstiečių ir žaliųjų frakcijoje dirbo a. a Nijolė Šatienė
(1949-04-09–2016-02-03)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iki 2016-05-07 Savivaldybės taryboje, TS- LKD frakcijoje dirbo Sigitas Mitrochinas
(nuo 2016-05-16 – Biržų kūno kultūros ir sporto centro direktorius)

Iki 2016-11-14 Savivaldybės taryboje, opozicinėje Valstiečių ir žaliųjų frakcijoje
dirbo Viktoras Rinkevičius (Frakcijos pirmininkas)
ir Audrys Šimas (Kontrolės komiteto pirmininkas) (nuo 2016-11-14 – LR Seimo nariai)

12

TARYBOS SVARSTYTI IR ATMESTI AR TEIKĖJŲ ATSIIMTI
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAI
Taryba didžiajai daugumai sprendimų projektų, kuriuos teikė Administracijos direktorius, Savivaldybės meras,
Tarybos komisijos, pritarė.

ATSIIMTI SPRENDIMO PROJEKTAI:
1. „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ (teikėja

Skirmantė Griciūnienė, Tarybos narė (2016-05-16 Nr. TSP-121);
2. „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojimo ją
pasirašyti“ (2016-05-17 Nr. TSP-122 (teikėja Ramunė Čigienė,
Tarybos narė );
3. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų
(2016-04-11 Nr. TSP-81 (teikėjas Rimantas Pauža,
Administracijos direktorius ).

ATMESTI SPRENDIMO PROJEKTAI:
1. „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje ribojimo“ (teikėjas Savivaldybės
tarybos Valstiečių ir žaliųjų frakcijos pirmininkas Viktoras
Rinkevičius (2016-04-14 Nr. TSP-88);
2. Dėl Seniūnaičio išlaidų, susijusių, su jo veikla,
apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(teikėjas Savivaldybės tarybos Valstiečių ir žaliųjų frakcijos
pirmininkas Viktoras Rinkevičius (2016-04-14 TSP-98);
3. Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės
stebėsenos 2015 metų ataskaitai (teikėjas Rimantas Pauža,
Administracijos direktorius (po pakartotinio svarstymo
sprendimo projektui pritarta).
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Atstovavimas Lietuvos
savivaldybių asociacijoje (LSA)
Lietuvos savivaldybių asociacijoje Biržų rajono
savivaldybei
atstovavo
Savivaldybės
meras
Valdemaras Valkiūnas bei Tarybos sprendimu
Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė ir
Savivaldybės tarybos narė Stasė Eitavičienė.
2016 m. gegužės 10 d. Naujojoje Akmenėje vyko
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII narių
atstovų suvažiavimas, kuriame pristatyti svarbiausi
2015 m. asociacijos darbai, apžvelgta LSA veikla
energetikos, žemės ūkio, švietimo, tarptautinių ryšių
ir kitose srityse. Vienas svarbiausių LSA darbų 2015
metais: savivaldybėms sudarytos sąlygos panaudoti
praėjusiais metais nepanaudotą pajamų dalį
trumpalaikiams įsiskolinimams dengti arba, jų
nesant, kitoms reikmėms, taip pat savivaldybėms
suteiktos didesnes finansines galimybės atlikti
savivaldybių
funkcijas
nebebus
ribojamas
savivaldybių
biudžetams
prognozuojamų
savarankiškų pajamų augimas virš 21 procento. Tai
suteikia motyvaciją savivaldybėms dar aktyviau
skatinti darbo vietų kūrimą, investicijas bei
ekonomikos plėtrą savo teritorijose.
Priimta rezoliucija dėl neatlygintinų registrų
duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėms,
svarstyti aktualūs klausimai. Ypatingas dėmesys
skirtas regionų politikai. Nepritarta rezoliucijai dėl
nepasitikėjimo LSA prezidentu R. Malinausku
LSA vienija 60 savivaldybių ir atstovauja
bendriesiems jų interesams valstybės valdžios ir
valdymo institucijose.

Atstovavimas Panevėžio regiono plėtros taryboje
Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas kartu su Tarybos nariu Sigučiu Štrėmu atstovauja
Savivaldybei Panevėžio regiono plėtros taryboje.
2016 m. įvyko 18 Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdžių, iš jų 14 – rašytinės procedūros tvarka.
Vienas iš posėdžių (2016-03-31) vyko Biržų rajono savivaldybėje.
2016 m. Panevėžio regiono plėtros taryba:
Patvirtino: miestų, taip pat ir Biržų, vietos plėtros strategijas 2014–2020 m., Regiono 2014–2020
m. plėtros plano įgyvendinimo 2015 m. ataskaitą bei sprendė dėl šio plano pakeitimų, Regiono plėtros
tarybos nuostatų ir darbo reglamento naujas redakcijas;
Patikslino 10 Regiono projektų, finansuotų 2007–2013 m. ES fondų lėšomis, sąrašų (patikslintos
projektų vertes pagal faktiškai baigtiems projektams išmokėtas lėšas),
Sudarė: 15 Regiono projektų, numatomų finansuoti 2014–2020 m. ES fondų lėšomis, sąrašų, juos
tikslino. Į tokius sąrašus įtraukti 9 Biržų rajono savivaldybės projektai: „Biržų miesto D. Poškos–J.
Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas“, „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste
J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)“,
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“
(pareiškėjas UAB „Biržų vandenys“), „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, „Nenaudojamo
kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms“, „Biržų miesto
teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“, „Biržų rajono Legailių globos
namų socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas“, „Biržų rajono savivaldybės socialinio
būsto fondo plėtra“, „Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.
Svarstė regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo 2015 m. ataskaitas, 2014–
2020 m. regione planuojamų įgyvendinti projektų eigą, aptarė regiono turizmo perspektyvas 2016–
2020 m.,
Teikė ministerijoms pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų.
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Savivaldybės tarybos komitetai
INVESTICIJŲ, VERSLO, TURIZMO VYSTYMO,
EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETAS:
Aidas Vaitkevičius (komiteto pirmininkas);
Sigutis Štrėmas (komiteto pirmininko pavaduotojas);
Mindaugas Balčiūnas;
Audronė Garšvaitė;
Viktoras Kurganovas;
Linas Vaitkevičius;
Irutė Varzienė.
SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS APSAUGOS IR
TEISĖTVARKOS KOMITETAS:
Adolfas Rinkūnas (komiteto pirmininkas);
Arūnas Butėnas (komiteto pirmininko pavaduotojas);
Stasė Eitavičienė
Dalius Jakubėnas;
Gražina Kučinskienė;

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS:

Arūnas Anskinas (komiteto pirmininkas);
Aurelija Sindriūnė (komiteto pirmininko pavaduotoja);
Dominyka Tribienė;
Ramunė Čigienė;
Almantas Bružas;
Tomas Četvergas.
TERITORIJŲ VYSTYMO, APLINKOS APSAUGOS,
MIESTO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS:
Dalius Drevinskas (komiteto pirmininkas);
Vilus Trečiokas (komiteto pirmininko pavaduotojas);
Kęstutis Armonas
Skirmantė Griciūnienė;
Alfridas Jozėnas;
Petras Narkevičius.

SAVIVALDYBĖS
TARYBOS KONTROLĖS
KOMITETAS:
Tomas Četvergas (pirmininkas);
Ramunė Čigienė
(pirmininko pavaduotoja);
Arūnas Anskinas;
Audronė Garšvaitė;
Aurelija Sindriūnė

.
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TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA
▪ Savivaldybės meras planavo Savivaldybės tarybos veiklą, Tarybos planus pusmečio teikė svarstyti Tarybai. Tarybos veiklos pusmečio
planai svarstyti, papildyti komitetų posėdžiuose, patvirtinti Taryboje. Savivaldybės taryba dirbo ir rekomendacinius sprendimus priėmė 4
komitetų posėdžiuose.
▪ Vis dar pagrindinė komitetų veikla – Tarybai teikiamų sprendimo projektų svarstymas, pasiūlymų ir išvadų teikimas dėl jų. Komitetai
2016 m. savo iniciatyva nerengė ir neteikė svarstyti sprendimų projektų Tarybai.
▪ Taip pat neteikė alternatyvių sprendimo projektų, tačiau teikė siūlymus dėl pateiktų sprendimo projektų pataisų.
▪ Visi komitetai nagrinėjo 1 gyventojo J. J. prašymą dėl mokesčio už Savarankiško gyvenimo namų paslaugas sumažinimo, teikti svarstyti
sprendimo projekto Tarybai nerekomendavo, nes nebuvo teisinio pagrindo. Į prašymą gyventojui atsakyta Savivaldybės mero 2016-03-17
d. raštu Nr. SN-793.
▪ Komitetai išsamiai svarstė, teikė pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto projekto, taip pat svarstė ir pritarė biudžeto įvykdymo apyskaitai.
Pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 71 punkto nuostatą Taryba gali priimti Tarybos sprendimą su posėdžio
metu pateiktomis pataisomis, jei joms pritaria klausimo teikėjas, todėl komitetai, kurie siekia, kad Taryboje būtų balsuojama už jų
pateiktą pasiūlymą, racionalu rengti ir Komiteto vardu teikti svarstyti alternatyvius sprendimo projektus, jei jų pasiūlymams
nepritaria teikėjas.
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Investicijų, verslo, turizmo, ekonomikos ir
biudžeto komitetas
2016 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 posėdžių. Visi posėdžiai įvyko.
Šio komiteto siūlymu Taryba nustatė (pailgino) Biržų turizmo informacijos centro darbo laiką turistinio sezono metu (nuo
birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (Pirminiame Administracijos parengtame sprendimo projekto variante turistinio sezono laikas buvo numatytas
nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
Komitete svarstyta informacija apie švietimui skirtų lėšų naudojimo ekonomiškumą (Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų lėšas, skiriamas vienam moksleiviui ugdymo įstaigoje, mokiniui tenkantį mokyklos patalpų plotą (kv. m / mok.) ir t. y.).
Komitetas siūlė Savivaldybės administracijos direktoriui:
1) kreiptis į LR Vyriausybę, kad ji pagal galimybes padidintų viršutinę valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo ribą
(nesikreipta);
2) parengti ir teikti Tarybai svarstyti sprendimo projektą, kuriuo būtų siūloma nustatyti 2017 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; (rengiant ir priimant sprendimą
atsižvelgta į komiteto siūlymą)
3) parengti ir teikti Tarybai svarstyti sprendimo projektą dėl Savivaldybės tarybos 2013 m gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-299
„Dėl mokesčių lengvatų“ pripažinimo netekusiu galios (neparengtas, neteiktas svarstyti).
Komitetas, gavęs iš Savivaldybės administracijos informaciją apie tai, kiek 2016 m. suorganizuota seniūnaičių sueigų, kokie
klausimai svarstyti sueigose bei kitą su seniūnaičių veikla susijusią informaciją, savo iniciatyva svarstė Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų
veikla, bei skiriamos išmokos klausimą ir nutarė rekomenduoti organizuoti seniūnaičiams mokymus apie tai, kokiu principu jie pagal
įstatymus turėtų veikti ir atstovauti gyvenamosios vietovės bendruomenei.
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Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos,
miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetas
2016 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 12 posėdžių iš jų įvyko 11, neįvyko – 1 (dėl kvorumo stokos).
Šio komiteto siūlymu į Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros 2016–2017 m.
programą įrašyta „Plento g. rekonstrukcija (nuo Vabalninko g. iki Plento g. 49)“.
Nepritarta komiteto pasiūlymui Biržų rajono savivaldybės 2016 metų biudžete numatyti 30 tūkst. Eur UAB „Litesko“
filialo „Biržų šiluma“ nepriklausomam auditui atlikti, nes tam nėra teisinio pagrindo.
Taip pat nepritarta komiteto pasiūlymui 2016 m. Biudžete numatyti papildomų lėšų seniūnijoms (šiukšliadėžėms
įsigyti), nes seniūnai, o ne komitetas, teikia Administracijai piniginių lėšų poreikį.
Nepritarta Komiteto pasiūlymui Kirdonių daugiafunkcio centro nuostatuose nustatyti, kad Centras yra švietimo įstaiga,
nes daugiafunkcio centro paskirtis vaikams ir vietos bendruomenei teikti ne tik švietimo, bet ir kultūros bei socialines paslaugas.
Komiteto narių ir UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus bei VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Biržų kelių tarnybos viršininko
susitikime aptarti kaimo vandentvarkos klausimai bei rajono kelių būklė.
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Socialinių reikalų sveikatos apsaugos ir
teisėtvarkos komitetas
2016 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 posėdžių: iš jų įvyko – 10, neįvyko 1 – dėl kvorumo stokos.
Komiteto siūlymu pakoreguotas Tarybai teiktas svarstyti Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos
nuostatų projekto 8.1. punktas, kuriuo aiškiau reglamentuotas vienas iš prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo pagrindimo kriterijų.
Nustatyta, kad Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija, teikdama pasiūlymą dėl atstumo nuo konkrečios
įstaigos ar maldos namų nustatymo, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo ar licencijos verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vadovaujasi pagrindimo kriterijumi: „8.1. Biržų rajono policijos komisariato viešosios
tvarkos priežiūros ataskaitomis apie tai, kad juridinio asmens, kuris siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ar verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais, prekybos vietos viduje ar jos teritorijoje buvo įvykdytas bent vienas administracinis
teisės pažeidimas ar nusikalstama veika, susiję su minėto juridinio asmens veikla; “ׅ
Taryba pritarė komiteto siūlymui Biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklėse numatyti, kad gauta
parama (jei paramos teikėjo nenurodyta, kam konkrečiai ji skirta) paskirstoma ir naudojama ne tik Biržų miesto šventėms organizuoti,
kaip buvo numatyta pirminiame taisyklių projekte, bet ir viso Biržų rajono šventėms organizuoti.
Komiteto siūlymu papildytas Vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašas: nustatyta, kad Vienkartinė pašalpa asmeniui
(šeimai) gali būti skiriama ir ne vieną kartą per metus: įvykus gaisrui gyvenamajame name (bute), stichinės ar ekologinės nelaimės
padariniams likviduoti, jei nebuvo išmokėta draudimo išmoka, – iki 10 bazinių socialinių išmokų dydžio; susirgus onkologine liga – iki
5 bazinių socialinių išmokų dydžio; gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos ar sudėtingos operacijos atvejais (išskyrus asmenis,
gaunančius slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas) – iki 5 bazinių socialinių išmokų dydžio; kitoms reikmėms,
kurių neįmanoma numatyti, asmeniui (šeimai) pateikus motyvuotą prašymą bei dokumentus, pagrindžiančius vienkartinės pašalpos
skyrimo būtinumą.
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Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
2016 m. Komiteto pirmininkas sušaukė 11 posėdžių: iš jų įvyko – 10, neįvyko 1 – dėl kvorumo stokos.
Nepritarta Komiteto pasiūlymui Kirdonių daugiafunkcio centro nuostatuose nustatyti, kad Centras yra švietimo įstaiga,
nes daugiafunkcio centro paskirtis vaikams ir vietos bendruomenei teikti ne tik švietimo, bet ir kultūros bei socialines paslaugas.
Taryba nepritarė komiteto siūlymui teikti Tarybai tvirtinti 0,50 Eur mažesnes nei buvo numatyta svarstytame sprendimo projekte
Biržų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas už bilietus į Biržų kultūros centro organizuojamus renginius (1 asmeniui):
koncertas (kai dalyvauja iki 3 kolektyvų) – komitetas siūlė 1,50 Eur, Taryba nustatytė – 2 Eur; koncertas (kai dalyvauja daugiau kaip
3 kolektyvai) – komitetas siūlė 2,50 Eur, Taryba nustatė – 3 Eur; spektaklis – komitetas siūlė 2,50 Eur, Taryba nustatė – 3 Eur,
premjerinis spektaklis – komitetas siūlė 3,50 Eur, Taryba nustatė – 4 Eur.
Komitetas, siūlė Tarybai Biržų rajono lopšelio–darželio „Rugelis“ laikinai eiti direktoriaus pareigas skirti ne buvusią direktorę
Laimutę Špokienę, kuri laimėjo konkursą ir šiuo metu vadovauja lopšeliui–darželiui „Genys“, o „Rugelio“ direktoriaus pavaduotoją
Nidą Alonderienę.
Į komiteto siūlymą, atsižvelgta, svarstyta galimybė, tačiau N. Aldorienė dėl asmeninių ir objektyvių priežasčių nesutiko eiti
tokių pareigų.
Tarybos sprendimu Laimutė Špokienė paskirta laikinai eiti Biržų rajono lopšelio-darželio „Rugelis“ direktoriaus pareigas
pagal terminuotą antraeilių pareigų darbo sutartį 0,25 etato darbo krūviu (darbo dienos trukmė – 2 val.) nuo 2016 m. vasario 2 d.
iki tol, kol konkurso būdu nuolat dirbti bus paskirtas Biržų rajono lopšelio-darželio „Rugelis“ direktorius.
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Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
Savivaldybės tarybos kontrolės
komitetas sudarytas Savivaldybės
tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos
įgaliojimų laikui iš 5 Savivaldybės
tarybos narių frakcijų deleguotų atstovų:
Tomo Četvergo (Komisijos pirmininko (opozicinės
Savivaldybės tarybos Valstiečių ir žaliųjų frakcijos
atstovo
(iki 2016 m. lapkričio 14 d. komiteto pirmininko
pareigas ėjo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos
atstovas Audys Šimas),
Ramunės Čigienės (komiteto pirmininko
pavaduotojos) Savivaldybės tarybos narių, išrinktų į
Savivaldybės tarybą pagal Respublikonų partijos,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Darbo
partijos sąrašą, grupės atstovės),
Aurelijos Sindriūnės (Savivaldybės tarybos
Respublikonų frakcijos atstovės),
Arūno Anskino (Savivaldybės tarybos Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
atstovo),
Audronės Garšvaitės (Savivaldybės tarybos
Socialdemokratų frakcijos atstovės).

◦ 2016 m. nuo šios Tarybos kadencijos pradžios sušaukti 3 Kontrolės komiteto posėdžiai (1 neįvyko dėl
kvorumo stokos), kuriuose svarstyti Kontrolės komiteto kompetencijai priskirti klausimai ir priimti
nutarimai, teiktos rekomendacijos Savivaldybės tarybai, Administracijai, merui.
◦ 2016 m. vasario 17 d. Kontrolės komitetas pateikė išvadą dėl Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos asignavimų 2016 m. (Kontrolės komiteto 2016-vasario 17 d. išvada Nr. KK-1 teigiama
(įvertinti Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų turimos
kategorijos, valstybės tarnybos stažas, kvalifikacijos kėlimas bei įstaigos planuojamos įsigyti prekės ir
paslaugos, turimas turtas).
◦ 2016 m. rugsėjo 21 d. įvykusiame posėdyje svarstyti 2016 m. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos
plano vykdymo ir patikslinimo bei 2017 m. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano klausimai.
Pritarta Savivaldybės kontrolieriaus pateiktam 2016 m. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano
pakeitimui: išbraukta „Pačeriaukštės ir Nausėdžių kultūros namų renovacijos projektų vykdymo
įvertinimas“, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba yra paėmusi visus dokumentus, susijusius su renovacijos
darbų vykdymu ir kt., dėl šių projektų iškelta baudžiamoji byla – nėra prasmės daryti audito, kai kita
tarnyba atlieka tyrimą. Taip pat atsisakyta numatytų auditų Medeikių pagrindinėje mokykloje ir
Socialinių paslaugų centre. Socialinių paslaugų centre auditas buvo darytas 2015 m., o Medeikių
pagrindinės mokyklos auditui atlikti trūko žmogiškųjų išteklių Kontrolės ir audito tarnyboje (tik nuo
2016 m. gruodžio 7 d. Kontrolės ir audito tarnyboje Kontrolieriaus vyriausiojo patarėjo pareigas
pradėjo eiti konkursą laimėjusi Stasė Čeponienė). Taip pat Komitetas nutarė kas ketvirtį išklausyti
Savivaldybės kontrolieriaus informaciją apie vykdytus, vykdomus finansinius auditus biudžetinėse
įstaigose, rastus pažeidimus, teiktas rekomendacijas, rekomendacijų vykdymą.
◦ 2016 m. lapkričio 11 d. Komitetas svarstė 2017 m. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano ir
sąmatos projekto suderinimo bei Kontrolės ir audito tarnybos Biržų rajono Legailių globos namuose
atlikto audito ataskaitos klausimus.
Komiteto nariai pareiškė nuomonę, kad Kontrolieriaus
pastebėjimai dėl Globos įstaigos finansinių ataskaitų yra labai reikšmingi, įstaigos padaryti pažeidimai
yra labai rimti, todėl siūlyta Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui spręsti klausimą,
ar Biržų rajono Legailių globos namų direktorius Renaldas Simėnas yra tinkamas toliau eiti tokias
atsakingas pareigas.
◦ Pritarta 2017 m. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektui. Taip pat pritarta Kontrolės ir
audito tarnybos 2017 m. asignavimams, Savivaldybės tarybai pateikta išvada.
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Biržų rajono savivaldybės tarybos
antikorupcijos komisijos veikla
2016 m. Antikorupcijos komisijoje dirbo 9 nariai:
4 Savivaldybės tarybos nariai: Petras Narkevičius (Komisijos
pirmininkas) (Viktoras Rinkevičius dirbo iki 2016 m. lapkričio 14 d.),
Mindaugas Balčiūnas,
Audronė Garšvaitė,
Viktoras Kurganovas,
1 Administracijos atstovas, – Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Audris Mukas,
4 visuomenės atstovai:
Violeta Tušinskienė,
Rima Bitinienė,
Irena Misevičienė
Stasė Karosienė.
2016 m. įvyko 2 šios Tarybos kadencijos Antikorupcijos komisijos
posėdžiai. Komisija posėdžiuose nagrinėjo galimos korupcijos ir su ja
susijusius reiškinius bei atvejus, priėmė sprendimus nagrinėjamais
klausimais, tyrė informaciją dėl korupcinio pobūdžio veiksmų atlikimo
ar neveikimo, informavo visuomenę apie Komisijos veiklą. Gautas
vienas anoniminis skundas, susijęs su Administracijos struktūros
pertvarka. Tyrimo medžiaga neperduota teisėsaugos institucijoms.
Komisija už 2016 m. Tarybai atsiskaitė 2017 m. gegužės mėnesį.
Gyventojai su Komisijos pateikta Ataskaita gali susipažinti Savivaldybės
tinklalapyje www.birzai.lt dalyje „Korupcijos prevencija“.
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KORUPCIJOS PREVENCIJA:
MERAS IR VISI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NARIAI DEKLARAVO PRIVAČIUS INTERESUS
Deklaracijos skelbiamos www.vtek.lt. Meras informavo Tarybos
narius apie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos priimtą Rezoliuciją „Dėl
Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių nusišalinimo“ bei apie VRK
sprendimą „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam
nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“.
Tarybos nariai komitetų, Tarybos posėdžiuose prieš pradedant svarstyti
klausimą, kuris jiems kelia interesų konfliktą informavo Tarybą apie esamą
interesų konfliktą ir Tarybai priėmus nusišalinimą nedalyvavo toliau
svarstant klausimą.
Per 2016 m. iš viso Tarybos posėdžiuose apie nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų informuota 9 kartus:
Taryba priėmė šių Tarybos narių nusišalinimus: Aido Vaitkevičiaus –
nusišalino nuo Biržų rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų
melioracijos statinių rekonstravimo projektų klausimo svarstymo, nes yra
Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narys, taip pat nuo Biržų
miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių
rekonstravimo projekto klausimo svarstymo, nes D. Poškaus gatvėje (Tujų g.
ir D. Poškaus sankryža) gyvena jo vaikai (nusišalino ir Komiteto
posėdžiuose). Nuo Seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimo nusišalino seniūnaičiai:
Tarybos nariai: Adolfas Rinkūnas (Vabalninko seniūnaitijos seniūnaitis
(nusišalino ir Komiteto posėdyje), Aurelija Sindriūnė (Nemunėlio
Radviliškio seniūnaitijos seniūnaitė (Komiteto posėdyje nedalyvavo),
Audrys Šimas (Kirdonių seniūnaitijos seniūnaitis). Nuo Svarstant Fiksuotų
pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais
vykdomai veiklai klausimo nusišalino Tarybos narys Dalius Drevinskas,
nes artimi šeimos nariai turi verslo liudijimą (nusišalino ir Komiteto
posėdyje). Nuo 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų liudijimą
klausimo nusišalino Tarybos nariai (verslininkai) Viktoras Rinkevičius ir
Viktoras Kurganovas (nusišalino ir Komiteto posėdžiuose).

Savivaldybės taryba 2 Tarybos narių nusišalinimų
nepriėmė:
1. svarstant Tarybos posėdyje sprendimo projektą „Dėl pritarimo
Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos
ataskaitai“ Tarybos narė Ramunė Čigienė pranešė, kad nusišalina
nuo šio klausimo svarstymo, nes dirba Biržų lopšelyje-darželyje
„Drugelis“ (ataskaita Komitete nesvarstyta). Taryba balsavo dėl
pritarimo Tarybos narės Ramunės Čigienės nusišalinimui ir
nusišalinimui nepritarė (1 už, 11 prieš, 1 susilaikė, 9 nebalsavo). R.
Čigienė dalyvavo svarstant šį klausimą.
2. svarstant Atleidimo nuo mokesčių už vandenį, energiją ir
komunalines paslaugas
klausimą Tarybos narys Linas
Vaitkevičius pranešė, kad nusišalina nuo balsavimo. Taryba
tam nepritarė (meras pasakė, kad L. Vaitkevičius gina viešąjį
interesą (5 už, 11 prieš, 6 nebalsavo (Komitetas taip pat nepritarė L.
Vaitkevičiaus pareikštam nusišalinimui).
Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario vardinį balsavimą
įvairiais Tarybos posėdyje svarstomais klausimais
skelbiami Savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse
laikmenose.
Pastaba: VTEK rekomenduoja pareiškus apie nusišalinimą, nedelsiant bet ne

vėliau kaip per 7 kalendorines dienas papildyti privačių interesų deklaraciją
aplinkybėmis, dėl kurių kilo interesų konfliktas, jei tos aplinkybės deklaracijoje
nebuvo nurodytos iki klausimo svarstymo pradžios.
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Biržų rajono savivaldybės tarybos
etikos komisijos veikla
2016 m. Etikos komisijoje dirbo 9 nariai:
Kęstutis Armonas
Dalius Drevinskas
Adolfas Jasinevičius
Alfridas Jozėnas
Gražina Kučinskienė
Virginijus Laumė
Adolfas Rinkūnas
Vilius Trečiokas
Nijolė Vaičekonienė

– Savivaldybės tarybos narys (Etikos komisijos pirmininkas);
– Savivaldybės tarybos narys;
– Gaižiūnų bendruomenės pirmininkas, Gaižiūnų seniūnaitijos seniūnaitis;
– Savivaldybės tarybos narys;
– Savivaldybės tarybos narys;
– Biržų miesto Kęstučio seniūnaitijos seniūnaitis;
– Vabalninko seniūnaitijos seniūnaitis;
– Savivaldybės tarybos narys;
– Biržų miesto Žemaitės seniūnaitijos seniūnaitė.

2016 m. Etikos komisija posėdžiavo 2 kartus, nagrinėti 3 klausimai.
Svarstė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2016 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. KS-17 „Dėl Audrio Šimo“ klausimą.
2015 m. spalio 16 d. Biržų rajono savivaldybės etikos komisija konstatavo, kad Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Audrys Šimas, dalyvaudamas
pretendentų Pabiržės pagrindinės mokyklos Kirdonių daugiafunkcio skyriaus vedėjo pareigoms eiti atrankoje, žinodamas, kad viena iš kandidatų yra
jo žmona, tačiau nenusišalindamas nuo dalyvavimo aukščiau paminėtoje procedūroje, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas)
Tačiau A. Šimas tokį sprendimą apskundė VTEK. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija išnagrinėjo Etikos komisijos 2015 m. spalio 16 d. sprendimą
Nr. EP-11, kuris paskelbtas Savivaldybės tinklalapyje ir nusprendė nutraukti tyrimą dėl A. Šimo elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Nurodė, jog su šiuo sprendimu galima susipažinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
interneto svetainėje www.vtek.lt .
Biržų rajono savivaldybės Etikos komisija išnagrinėjusi A. Šimo reikalavimą iš Biržų rajono savivaldybės interneto svetainės pašalinti negaliojantį
Etikos komisijos 2015-10-16 sprendimą Nr. EP-1 arba nurodyti išsamią informaciją, t. y. kad minėtas sprendimas yra negaliojantis, nusprendė
Savivaldybės interneto svetainėje nurodyti informaciją apie Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2015-10-16 sprendimo Nr. EP-11 ,,Dėl
Audrio Šimo“ nagrinėjimą Vyriausioje tarnybinės Etikos komisijoje, priimtą sprendimą ir galimybę su juo susipažinti (2016-02-24 VTEK
sprendimu Nr. KS-17 laikytinas negaliojančiu).
Taip pat , Etikos komisija atsižvelgusi į Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, parengė ir teikė Tarybai svarstyti Biržų rajono savivaldybės tarybos
Etikos komisijos nuostatų naują redakcijos projektą, kuriam Taryba pritarė.

24

Kitų Savivaldybės tarybos sudarytų komisijų, tarybų veikla
SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO
TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS VEIKLA 2016 M.
2016 m. įvyko 3 Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos
tarybos, kurios nauja sudėtis ir nuostatai patvirtinti Savivaldybės
tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu, posėdžiai.
Tarybą sudaro 13 narių, jai vadovauja mero pavaduotoja Irutė Varzienė.
Posėdžiuose svarstyti šie klausimai:
Patyčios ir jų prevencija ugdymo įstaigose;
Socialinių įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimose;

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO
VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS VEIKLA 2016 M.
(2016 m. sausio 15 d. ). 2016 m. įvyko 1 Biržų rajono savivaldybės garbės
piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.
Komisijos nariai: A. Butkevičius, V . Dagys, A. Garbauskas, B.
Kairys, E. Lansbergienė, A. Pangonis, N. Šatienė (komisijos pirmininkė),
I. Drevinskaitė-Žilinskienė, N. Žiūkienė.V. Jukonienė.
Posėdžio metu Komisija svarstė pateiktas Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataro Petro Poškaus, buvusios mokytojos, Politinių kalinių ir tremtinių
narės Aldonos Černiauskienės (po mirties), Biržų literatų klubo „Versmė“
nario Valentino Dagio bei buvusio bibliotekos direktoriaus Juozo Enskaičio
kandidatūras.

Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems vaikams.

Komisija nutarė Savivaldybės tarybai teikti svarstyti Valentino Dagio
kandidatūrą Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti.

Posėdžiuose dalyvaudavo seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbantys su
socialinės rizikos šeimomis, ugdymo įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų bei kitų su vaiko teisių apsauga susijusių institucijų
atstovai. Dalintasi institucinio bendradarbiavimo patirtimi, prevencijos
priemonių efektyvumu. Pritarta bendruomeninių vaikų globos namų
steigimo idėjai.

Nesurinkus balsų daugumos, Komisija nusprendė neteikti kitų, aukščiau
išvardintų asmenų kandidatūrų.
Valentino Dagio kandidatūra Savivaldybės tarybai taip nebuvo pateikta
svarstyti, nes Komisija pažeidė nuostatus, nepaskelbusi viešai apie gautus
pasiūlymus.
Mirus Komisijos pirmininkei Nijolei Šatienei, Komisijos veikla iki 2016 m.
pabaigos nebuvo atnaujinta.
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KOMISIJA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATAISOMS
RENGTI
Komisiją sudaro 7 nariai: Arūnas Anskinas, Stasė Eitavičienė,
Skirmantė Griciūnienė, Alfridas Jozėnas, Stanislovas Paškevičius,
Aurelija Sindriūnė, Kęstutis Armonas.

2016 m. įvyko 4 Komisijos posėdžiai.
Svarstyti Reglamento pakeitimo klausimai. Pakeitimai,
susiję su Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais.
Aktualioje Reglamento redakcijoje numatyta, kad
Savivaldybės meras gali turėti visuomeninių konsultantų,
o Tarybos nariai – visuomeninių padėjėjų, kurie mero,
Tarybos nario paprašymu gali teikti konsultacijas,
pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją, Tarybos
sprendimu numatyta Tarybos nario visuomeninio
padėjėjo ir Savivaldybės mero visuomeninio konsultanto
pažymėjimų formų tvirtinimo tvarka. Taip pat priimta
pataisų dėl Tarybos nario darbo valandų deklaravimo,
nusišalinimo tvarkos.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR
VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS
VALDYMO KOMISIJA
Komisiją sudaro: Audris Mukas, Administracijos direktoriaus
pavaduotojas (Komisijos pirmininkas), Tarybos nariai: Dalius Drevinskas,
Audronė Garšvaitė, Gražina Kučinskienė, Viktoras Kurganovas, Vilius
Trečiokas, Aidas Vaitkevičius bei Administracijos Strateginio planavimo ir
turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daina Kolomakienė.

2016 m. įvyko 1 Komisijos posėdis (2016-11-09):
Svarstyti klausimai:
1. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo
liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, nustatymo
(Savivaldybės tarybai pateikti pasiūlymai dėl fiksuotų pajamų
mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais
vykdomai veiklai, nustatymo).
2. Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros programos lėšų panaudojimo (asociacijai „Biržų turizmo
klasteris“ skirta 2980 Eur dalyvavimo tarptautinėje turizmo,
laisvalaikio ir sporto parodoje „Balttour 2017“ išlaidoms
(parodos registracijos mokesčiui, parodinio ploto nuomai, stendo
sukūrimui ir maketavimui, stendo įrengimo nuomai)
kompensuoti).
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS
KULTŪROS TARYBA
Esminė Visuomeninės kultūros tarybos funkcija – numatyti
kiekvienų metų kertinės veiklos prioritetus, pateikti tradicinių
renginių organizavimo rekomendacijas.
2016 m. įvyko 2 Visuomeninės kultūros tarybos posėdžiai,
kuriuose svarstyti profesionalaus meno sklaidos, miesto erdvių
tvarkymo, tradicinių renginių formos ir turinio klausimai. Teikta
pasiūlymų Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės
administracijos direktoriui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
Be to, kultūros tarybos nariai yra aktyvūs kultūrinio gyvenimo
organizatoriai, dalyvaujantys įvairių komisijų, darbo grupių
veikloje, patys teikiantys kūrybinius projektus.

Komisijos nariai: Rima Briedienė, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos
dailės mokytoja; Indra Drevinskaitė-Žilinskienė, Biržų rajono savivaldybės
Jurgio
Bielinio viešosios bibliotekos metodininkė viešiesiems ryšiams,
Vidmantas Jažauskas, Biržų krašto dailininkų grupės „8 plius“ pirmininkas,
Edita Landsbergienė,
Biržų krašto
muziejaus „Sėla“ direktoriaus
pavaduotoja, Romas Lesevičius, Biržų kultūros centro direktorius, Jurgita
Ratkevičienė, UAB „Biržų duona“ meistrė, Irutė Varzienė, Biržų rajono
savivaldybės mero pavaduotoja, Lina Vireliūnienė, Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė; Rima Zuozienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokyklos direktorė.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ 2015-2018 METŲ VEIKLOS RĖMIMO
PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJA

2016 m. Komisija posėdžiavo 1 kartą. Įvertino Biržų rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektus, kuriuos pateikė
juridiniai asmenys. Atrinko paraiškas pagal prioritetus ir pagal
atrinktas paraiškas siūlė suteikti finansinės paramos konkretų dydį
nevyriausybinei organizacijai, priimdama protokolinius sprendimus.
2016 m. Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
2015-2018 veiklos rėmimo programos įgyvendinimui skirta 2 896
eurai. Poreikis 11 286 eurai. Projektus pateikė 24 organizacijos.
Visoms organizacijoms skirta lėšų. Lėšos, atsižvelgus į Komisijos
siūlymus,
buvo paskirstytos Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A-684
Komisijos nariai: Irutė Varzienė, Savivaldybės mero pavaduotoja, Dominyka
Tribienė, Savivaldybės tarybos narė, Merūnas Jukonis, Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, Jurgita Kregždaitė, VšĮ
„Aš jis“ direktorė, Vilius Trečiokas,
Savivaldybės tarybos narys, Kęstutis
Knizikevičius, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas,
Lina Vireliūnienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė, Lidija Dainiuvienė,
Biržų rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkė, Audrys Šimas, savivaldybės tarybos narys.
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
2016 m. įvyko 4 neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžiai.
Svarstyti būsto pritaikymo neįgaliesiems, neįgaliųjų
transportui skirtų aikštelių žymėjimo, integralių paslaugų
teikimo neįgaliesiems, Neįgaliųjų dienos renginių, būsto
pritaikymo programos vykdymo bei Neįgaliųjų reikalų
komisijos m. darbo plano klausimai.
Komisijos nariai: Tarybos nariai: Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė,
Stasė Eitavičienė, Dalius Jakubėnas, Dalius Drevinskas, Adolfas Rinkūnas,
Administracijos atstovai: Dalia Kėželienė ir Remigijus Šaknys,Biržų rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininkė Lidija Dainiuvienė, Biržų rajono sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Vilma Kučinskienė, Biržų rajono
pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkė Danutė Martinkėnienė, Biržų
„Artritas“ klubo pirmininkė Zita Vlaščenko, Viešosios įstaigos „Pagalbos
centras“ direktorė Regina Židonienė, Lietuvos invalidų draugijos Biržų skyriaus
sergančiųjų onkologinėmis ligomis klubo „Stenkimės nugalėti ligas“ pirmininkė
Renia Žvirgždienė.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA
2016 m. įvyko 2 Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai:
Juose svarstytas Biržų rajono savivaldybės priklausomybę
sukėlusių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2016–
2018 metų programos ir šios programos įgyvendinimo 2016
metų priemonių plano projektas.
Metų pabaigoje aptartas 2016 m. patvirtinto plano
įgyvendinimas, svarstyti pasiūlymai dėl komisijos pakeitimo ir
derintas 2017 m. planas. Skirstytos šiai prevencinei veiklai
skirtos lėšos.
Komisijos nariai: Kęstutis Knizikevičius, Savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjas (pirmininkas), Rokas Bėliakas
(komisijos pirmininko pavaduotojas), Mindaugas Balčiūnas, Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos
komisariato Veiklos skyriaus vyriausias tyrėjas; Biržų kultūros centro vietos
jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius, Stasė Eitavičienė,
Savivaldybės tarybos narė, Giedra Gedvilienė, Savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Merūnas Jukonis, Savivaldybės
administracijos Švietimo, Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis
specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), Vitalija Jukonienė, VšĮ Biržų
rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus pavaduotoja, Justina
Kasakauskienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorė, Genovaitė Norvidienė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos
direktorė; Irutė Varzienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.“
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Administracinės
naštos
mažinimas
Pagal Lietuvos Respublikos
administracinės naštos mažinimo
įstatymo 7 str. 2 dalį, 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 rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-26 patvirtino Biržų rajono
savivaldybės 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane administracinės naštos mažinimo penkias
priemones, taupančias piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir
nematerialinius išteklius. Priemones vykdė Savivaldybės administracijos skyriai bei filialai.
Administracinės naštos numatytas priemonių vykdymą vertino Administracijos centralizuotas vidais
audito skyrius. Išsamūs vertinimai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt skyriuje
„SAVIVALDYBĖ“
dalyje
„ADMINISTRACINĖ
INFORMACIJA“
skiltyje
„ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS“.
1. Atliktų apklausų skaičius (planuota 1 apklausa). 2016 m. atlikta 1 apklausa, kurią atlikto
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius, kuris pateikė anketas asmenims, besikreipiantiems dėl
valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti. Vertinta sukeliama administracinė našta: laiko
atžvilgiu vidutiniškai vienam asmeniui tai užtruko 45 min., finansinių išlaidų atžvilgiu vidutiniškai
vienam asmeniui kainavo 2.5 Eur.
2. Per 2016 m. internetu išduotų licencijų ir leidimų skaičius (Planuota 3 licencijos ir
leidimai). Priemonę vykdė Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius. Per 2016 m. internetu
leidimų ir licencijų neišduota, nes iš verslo subjektų internetu nebuvo gauta prašymų.

3. Suderinta ir vizuota elektronine forma (per DVS „Avilys“) Savivaldybės rengiamų
dokumentų (planuota 80 procentų). Nustatyta, kad 2016 m. derinta ir vizuota elektronine forma
tik 59 proc. Savivaldybėje rengiamų dokumentų. (Nuo 2017 m. Administracijos direktoriaus įsakymu
visi dokumentai derinami el. forma).
4. Pritaikyti DVS „Avilys“ registruoti ir naudoti saugiu elektroniniu parašu pasirašytus
dokumentus. Per 2016 m. II pusmetį DVS „Avilys“ pritaikyta registruoti ir naudoti saugiu
elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus.
5. Administracinių paslaugų aprašymų patikslinimas, parengiant grafinių būtinų
veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schemas (2017 m.
planuojama patikslinti administracinių paslaugų aprašymus (95 proc.).
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TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS

Aizkrauklė

Grodziskas

Tčevas

Nesvyžius

Verderis

Vecumniekai

30

Biržų rajono savivaldybė yra sudariusi draugystės ir
bendradarbiavimo sutartis su šiais užsienio
partneriais:
Tčevu (Lenkijos Respublika) – 1998 m.;
Verderiu (Haveliu) (Vokietijos Federacinė Respublika) – 1999 m.;
Kursku (Rusija ) – 2002 m. (bendradarbiavimas nutrūkęs);
Aizkraukle (Latvijos Respublika) – 2004 m.;
Grodzisku (Lenkijos Respublika) – 2008 m.;

Nesvyžiumi (Baltarusijos Respublika)– 2009 m.
Vecumniekais (Latvijos Respublika) – 2017 m.
31

AIZKRAUKLĖ (LATVIJA)
Kovo 27 d. Aizkrauklės (Latvija) muziejuje „Kalna
ziedi“ buvo atidaryta vabalininkietės tautodailininkės
Vitenės Repšienės darbų paroda. Velykinėje parodoje
eksponuoti įvairiomis technikomis dekoruoti

margučiai, šiaudiniai sodai , ir kiti
darbai. Menininkei įteiktas Savivaldybės mero
padėkos raštas.

2016 m. Miesto šventės metu už ilgametę draugystę ir bendradarbiavimą kultūros, sporto ir švietimo srityse Biržų rajono savivaldybei įteikta Aizkrauklės
savivaldybės tarybos padėka. Padėką Biržų miesto šventės proga įteikė Aizkrauklės savivaldybės tarybos pirmininkas Leonas Lidumas.
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NESVYŽIUS (BALTARUSIJA)
Liepos 2-4 dienomis
Savivaldybės mero sudaryta
delegacija: Savivaldybės
tarybos nariai Audronė
Garšvaitė ir Sigutis Štrėmas bei
Savivaldybės administracijos
direktorius Rimantas Pauža
lankėsi Nesvyžiuje (Baltarusijos
Respublika).

Delegacija dalyvavo
renginiuose, skirtuose
Nesvyžiaus miesto dienų bei
Baltarusijos Nepriklausomybės
paminėjimui. Taip pat su
Nesvyžiaus rajono vykdomojo
komiteto pirmininku Ivano
Krupko bei kitais Nesvyžius
rajono vadovais aptartas
tolesnis savivaldybių
bendradarbiavimas.
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VECUMNIEKAI (LATVIJA)

Savivaldybės taryba 2016 m. gegužės mėnesį Tarybos posėdyje pritarė ketinimui bendradarbiauti su
Vecumniekų savivaldybe. 2016 m. birželio 30 d. su Vecumniekų savivaldybe tartasi dėl
bendradarbiavimo sričių. Abipusiu merų sutarimu ketinimas įtvirtintas parašais. Susitarta, kad abi
Savivaldybės sieks šių tikslų: kultūrinės įvairovės plėtojimo, socialinių, profesinių, kultūrinių, mokymo
bei jaunimo grupių bendradarbiavimo ir mainų, turizmo produktų, susijusių su abiejų regionų kultūriniu
bei gamtiniu paveldu, kūrimo, vystymo ir įgyvendinimo, turizmo ir ūkio infrastruktūros plėtros
palaikymo, dalintis patirtimi, ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus,
keitimosi patirtimi ir abipusiu tarptautinių iniciatyvų palaikymo.
34

2016 m. rugpjūčio 6 d. Vecumniekų ir Aizkrauklės delegacijos mero kvietimu dalyvavo Biržų miesto šventėje.
2016 m. rugpjūčio 26 d. Savivaldybėje viešėjo Vecumniekų savivaldybės 25 asmenų delegacija, pristatyta Biržų rajono savivaldybė, įvyko pažintinė ekskursija.
2016 m. birželio 30 d. priimta Aizkrauklės delegacija.

2016 m. rugsėjo 3 d. Vecumniekų savivaldybės pirmininko pavaduotojo kvietimu, Biržų rajono savivaldybės mero sudaryta delegacija dalyvavo Vecumniekų
krašto Barbelės kaimo Auseklių malūne vyksiančioje Pjūties šventėje.
Biržų rajono savivaldybės delegacijų vizitai į Aizkrauklę ir Vecumniekus (2016-02-15, 2016-06-04).
2016 m. Savivaldybėje priimti Verderio miesto Rotary klubo atstovai.

2016 m. liepos 2-4 d. Biržų rajono savivaldybės delegacija vyko į Nesvyžių (Baltarusija) dalyvauti Nesvyžiaus miesto šventėje.
2016 m. rugpjūčio mėn. organizuotas JAV, Izraelio, Vokietijos ambasadų atstovų dalyvavimas renginyje-minėjime.
2016 m. rugsėjo mėnesį viešėjo kadenciją baigęs Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis.
2016 m. Užmegzti ryšiai su Vokietijos Respublikos Erdingo miestu, parengta ir šio miesto atstovams išsiųsta aktuali informacija apie Biržų kraštą.
2017 m. vasario 16 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vecumniekų savivaldybe (Latvijos Respublika).
Bendrauta su miestais partneriais dėl 2017 m. planuojamų šventinių ar iškilmingų renginių, išsiųsti sveikinimai švenčių progomis, parengtos padėkos,
publikuota informacija apie bendrus kultūrinius renginius (parodas, koncertus), susitikimus turizmo klausimais, tarptautinės savanorystės veiklą Biržuose,
tarptautinio projekto Erazmus+ vykdymą.
Mūsų savivaldybės įstaigos, bendruomenės daugiausia bendradarbiauja su mūsų kaimynės Latvijos miestų įstaigomis, bendruomenėmis kultūros, sporto
srityse: be jau išvardintų miestų užmegsti ryšiai su Skaistkalne, Jekapiliu, Dobele, Valle, Ryga, Jelgava, Bauske, Jūrmala, Ogre, Amata. Biržų krašto
muziejus „Sėla“ bendradarbiauja su Miro pilių komplekso, Nesvyžiaus muziejumi, Rygos senosios muzikos centru, Palenkės Bialos pilies kolektyvu.
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Lapkričio 18 d. Biržų
rajono savivaldybės
delegacija dalyvavo
Latvijos Respublikos
Nepriklausomybės
paskelbimo dienai
skirtame iškilmingame
šventiniame renginyje,
kuris vyko Vecumniekų
kultūros namuose.
Renginio metu
Biržų rajono
savivaldybės merui
Valdemarui
Valkiūnui už
Vecumniekų ir
Biržų rajono
savivaldybių
bendradarbiavimo
skatinimą įteiktas
Vecumniekų
savivaldybės
apdovanojimas.
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KITOS
BENDRADABIAVIMO
SUTARTYS,
PROJEKTAI
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7 Savivaldybės tarp jų ir Biržai dalyvaus turizmo
plėtrai svarbiame projekte–akcijoje
Kiekvienai Savivaldybei yra labai svarbu atskleisti savo krašto unikalumą ir pritraukti kuo daugiau turistų. Tai būdas pritraukti
investicijas, skatinti verslumą ir kviesti žmones gyventi ir mažiau judriuose šalies kampeliuose.
2016 metais Biržų rajono savivaldybė gavo pasiūlymą iš Bauskės turizmo centro prisijungti vykdant bendrą septynių - Bauskės, Pasvalio,
Biržų, Pakruojo, Rundalės, Iecavos, Viecumniekų - savivaldybių tarptautinį pasienio regionų turizmo projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“.
2016 m. Biržuose įvykusiame tęstiniame projekto dalyvių susitikime-pasitarime visos numatytos sutarties šalys aptarė bendro turistinio projekto
,,Atraskite Žiemgalos kaimynus" aktualijas. (2017 m. pradžioje Taryba pritarė tokiai sutarčiai).
Savivaldybių atstovai lankėsi visose septyniose savivaldybėse, susipažino ir aptarė, kuriuos turistinius objektus įtraukti į maršrutą ir
pateikti lankytojams. Kiekviena savivaldybė pateikė po 7 lankomus objektus. Biržų rajono savivaldybė į maršrutą pasiūlė įtraukti: Kirkilų apžvalgos
bokštą ir karstinių ežerėlių kraštovaizdį, Eko basų kojų parką Draseikių kaime, „Velniapilio olą” ir dolomitinę atodangą Padvariečių kaime, Nem.
Radviliškio seniūnija, Biržų pilį, Biržų krašto muziejų „Sėla”, Biržų miesto šventę (rugpjūčio 4-6 d.), Biržų regioninio parko lankytojų centrą.
Šis jau startavęs projektas nėra finansuojamas europinėmis lėšomis ir nuo kitų skiriasi tuo, jog savivaldybės savo lėšomis dengia projektui
įgyvendinti reikalingas išlaidas. Pagrindinis akcijos tikslas – projekte dalyvaujančių savivaldybių gyventojus skatinti artimiau susipažinti su
galimybėmis plėsti kultūrines žinias ir pažinti kaimyninių rajonų turistinius maršrutus. Kiekvienoje iš jų bus po 2 lankytinas vietas ir 1 renginį, kuriuos
aplankius ir atitinkamai atsižymėjus projekto metu sukurtame žemėlapyje-lankstinuke, bus galima laimėti dviratį (kiekvienoje savivaldybėje po 1),
išbandyti įvairias pramogas bei nemokamai pasivaišinti restoranų maistu. Akcijos trukmė – gegužės 6-rugsėjo 10 diena. Norintys dalyvauti akcijos prizų
laimėjime (dviračio) turės aplankyti bent 21 objektą ir renginį, tačiau akcijos dalyvis, aplankęs bent 7 objektus/renginius (po 1 objektą kiekvienoje
savivaldybėje) turės galimybę laimėti rėmėjų įsteigtus papildomus prizus.
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7 Savivaldybės suvienijo pajėgas ir kartu sukūrė akciją
– „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“

2017 m. kovo 1 d. Pasvalio krašto muziejuje
susirinkę visų 7 savivaldybių atstovai galutinai
aptarė Projekto pagrindinius akcentus, diskutavo
ir sprendė iškilusias problemas. Savivaldybių
merai iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo
sutartį, kurios pasirašymui Savivaldybės taryba
pritarė 2017 m. vasario mėnesį.
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2016 m. STARTATAVO
TARPTAUTINIS
PROJEKTAS ERASMUS+
,,SPORTUOKIME,
BENDRAUKIME IR
MOKYKIMĖS“

Projekto tikslas – mokiniams savarankiškai parengti informacinę medžiagą apie savo rajonus,
sudaryti turistinius maršrutus ir perkelti juos į virtualią erdvę. Taip pat mokiniai, padedami suaugusiųjų,
turi suplanuoti ir organizuoti savaitės trukmės stovyklas savo bendraamžiams iš kitų valstybių.
2016 m. lapkričio mėn. 7-11 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Susitikimas
prasidėjo nuo projekto pristatymo Biržų rajono savivaldybėje. Pristatyme dalyvavo projekte
dalyvaujančių miestų merai ir merų pavaduotojai, projekte dalyvaujančių mokyklų direktoriai, sporto
klubų vadovai ir kiti su projektu susiję asmenys. Susitikimo metu aptartas projekto vykdymas, pristatyti
partneriai, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Seminarų Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje
metu partneriai mokėsi naudotis Kettler world tours 2 programa, praktikavosi, kaip sudaryti maršrutus
naudojant GPS navigaciją, dalintis informacija apie projektą Moodle sistemoje. Susitarta dėl projekto
logotipo konkurso organizavimo, mokinių, dalyvaujančių projekte ir stovyklose, atrankos principų ir
dalyvių skaičiaus. Suderintos stovyklų ir kitų projekto veiklų datos. Svečiams surengtos ekskursijos

aplankant Biržų pilį ir Biržų miestą, smegduobes, Kirkilų apžvalgos bokštą, Sodeliškio dvaro sodybą.

2016 m. lapkričio 8 d. Biržų rajono
savivaldybėje lankėsi Tarptautinio
projekto Erasmus+ ,,Sportuokime,
bendraukime ir mokykimės“ Čekų ir
Slovakų delegacija. Susitikimo metu
svečiai ir Savivaldybės vadovai
aptarė aktualius projekto vystymo ir
netradicinių sporto šakų
propagavimo klausimus.

2017 m. birželio pabaigoje numatyta organizuoti pirmąją stovyklą mokiniams Biržuose.
Projekto partneriai - Rajec-Jestrebi (Čekijos Respublika), Tvardošin (Slovakija), Biržų
rajono savivaldybės, Rajec-Jestrebi ir Tvardošin gimnazijos, Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla bei
po vieną sporto klubą iš kiekvienos šalies partnerės.
Projekto vykdymo trukmė – 2 metai.
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BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS
EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETU
Lietuvos edukologijos universitetas kartu su 12 partnerių iš Lietuvos (tarp jų ir Biržų
rajono
savivaldybe (bendradarbiavimo su LEU sutartis pasirašyta 2014 m.
balandžio 22 d. Nr. R12-87 / SS-28) įgyvendinama 2009–2014 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant
viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ 2016 m. lapkričio 14–17 vyko į Norvegiją, Oslą.
Projekto partnerių atstovai dalyvavo pirmajame vizite Norvegijos partnerio institucijoje Flexible
Education Norway. Pagrindinis vizito tikslas – išgryninti socialinės klasterystės kompetencijų
modelio parengimo etapus, kurio pagrindu parengtas socialinės klasterystės kompetencijų modelis.
Vizito metu projekto partnerių atstovai turėjo galimybę ne tik pasidalinti gerąja patirtimi apie
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo būdus, bet ir susipažinti su projekto partnerės - Norvegijos skėtinės
organizacijos Flexible Education Norway patirtimi plėtojant socialinę klasterystę viešajame
sektoriuje. Vizito metu buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, Norvegijos ir Lietuvos
partnerių vizitai, mokymosi programos ir siekiami bendri rezultatai.
Socialinės klasterystės kompetencijų modelį išgryninti padėjo intensyvūs susitikimai su projekto
partneriais, diskusijos ir aptarimai, darbas grupėmis, praktinių susitikimų savivaldybėse perimant
gerąją patirtį: kaip bendradarbiauti kuriant tinklus su įvairiomis organizacijomis, išgirsti ir pamatyti
daugiau viešųjų įstaigų sėkmės pavydžių bendradarbiaujant ir vystant socialinę klasterystę.
Šiuo metu organizuojami virtualūs mokymai ir mokymų renginiai projekto
partneriams. Biržų rajono savivaldybėje mokymuose dalyvauja 31 asmuo.
Projekto partneriai: Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybė, Prienų globos namai,
Druskininkų savivaldybė, Druskininkų Švietimo centras, Utenos rajono savivaldybės administracija,
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus Dizaino kolegija, VšĮ Gintarinė akademija,
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.
Detalesnę informaciją rasite: www.socialcluster.lt

41

SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRITARIMU 2016 M. SPALIO 6 D. KARTU SU KITAIS PARTNERIAIS PASIRAŠYTA
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DĖL GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS
TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS
(STEAM) CENTRO PANEVĖŽIO APSKRITYJE KŪRIMO

GAMTOS
MOKSLŲ,
TECHNOLOGIJŲ,
INŽINERIJOS,
MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS
ATVIROS PRIEIGOS (STEAM) CENTRĄ planuojama kurti Panevėžio
technologijų ir verslo fakulteto patalpose (Nemuno g. 33).
MOKINIAI TURĖS GALIMYBĘ iš arti susipažinti su gamtos, technologijų,
inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys
eksperimentuoti ir kurti. Veiks 4 laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir
inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų, vienintelė šalyje virtualios
realybės laboratorija.
STEAM CENTRAS planuoja priimti 2700 apskrities vaikų.
CENTRO TEIKIAMOMIS GALIMYBĖMIS GALĖS NAUDOTIS kitos
bendruomenės grupės: mokytojai galės tobulinti kvalifikaciją, o visuomenė –
susipažinti
su
moksliniais
tyrimais
ir
inovacijomis.
STEAM centrui kurti numatyta 400 tūkst. Eur ES ir valstybės lėšų.

Planuojama STEAM centro veiklos pradžia – 2018 m. rugsėjis.
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Projektas –numatoma nauja užimtumo erdvė
– dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų
(Skate) parkas Biržuose
2016 m. Biržų rajono savivaldybė kartu su Neretų (Latvija)
savivaldybe parengė projektą „Improvement of living conditions in
deprived territories by creating sustainable, active and healthy
communities“ (Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose
gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes).
Šiuo projektu siekiam pagerinti
gyvenimo sąlygas ir aplinką
nugyventose bendruomenėse,
įrengiant socialines erdves ir
didinant socialinių grupių
užimtumą, įsitraukimą į
bendruomenės veiklą,
panaudojant bendradarbiavimo
per sieną teritorijoje patirtį.
Projekto tikslas – pagerinti
bendruomenių gyvenimo sąlygas
Biržų ir Nereta savivaldybėse,
skatinant socialinių grupių
užimtumą.

Bendra projekto
vertė – 199 897,75
eurų. Biržams
tenkanti dalis –
122 365,61 eurų
(104 010,76 ES ir
18 354,80
Savivaldybės biudžeto
lėšų).

Biržų ir Nereta savivaldybėse
bus sukurtos naujos užimtumo
erdvės: dviratininkų,
riedlentininkų ir riedutininkų
(Skate) parkas Biržuose, Vėjo g.
prie Kaštonų pagrindinės
mokyklos (tam pritarė ir
jaunimas). Nereta mokyklos
sporto salėje bus atlikta
modernizacija.
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2016 M. PATEIKTOS 2 PROJEKTŲ PARAIŠKOS 2014– 2020 M. EKP LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI:
1. Kartu su Tarptautinio dialogo ir bendradarbiavimo vystymo fondu „Interakcija“ (Minskas, Baltarusija) pateikta paraiška
„Tarpvalstybinio bendradarbiavimo vystymas per gyventojų įtraukimu į sprendimų priėmimo procesą pagrįstos viešųjų ryšių sistemos
formavimą“.
Vadovaujantis projekto partneris – Biržų rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė – 225 671,87 Eur.

2. „Sveiko gyvenimo būdo propagavimas pagyvenusių asmenų tarpe formuojant
tvarią tarpvalstybinę partnerystę“ su projekto parteriais Aizkrauklės ir Dobelės
savivaldybėmis (Latvija) bei Slavgorodo rajono sporto centru (Baltarusija).

Viena iš projekto veiklų – Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro
salės Biržų m., Karaimų g., remontas
Vadovaujantis projekto partneris – Biržų rajono savivaldybės administracija. Bendra
projekto vertė – 619 048,17 Eur.

PROJEKTO PARTNERIO TEISĖMIS TAIP PAT DALYVAUTA PROJEKTO „KULTŪRINIO IR ISTORINIO PAVELDO
IR TRADICINIŲ MENŲ VYSTYMAS IR APSAUGA BAUSKĖJE, BIRŽUOSE IR LYDOJE“ PARAIŠKOS PARENGIME.
Vadovaujantis projekto partneris – Bauskės savivaldybė (Latvija), partneriai: Biržų rajono savivaldybės administracija ir Lydos
muziejus (Baltarusija). Bendra projekto vertė – 1 148 490,79 Eur. Šio projekto veiklos, kiek jos susiję su Biržų rajono savivaldybe, būtų
vykdomos Biržų krašto muziejuje „Sėla“.
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TAIP PAT 2016 M. KARTU SU KITAIS LIETUVOS IR LATVIJOS PARTNERIAIS PARENGTOS 4 PARAIŠKOS INTERREG V-A LATVIJOS IR
LIETUVOS 2014–2020 M. PROGRAMOS PARAMAI GAUTI: „VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR
KOKYBĖS DIDINIMAS LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENIO TERITORIJOSE“ (ES ir Savivaldybės biudžeto lėšos)
„Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose“.
Vienos iš projekto veiklos:
Apšvietimo ir vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas A. Dauguviečio parke ir vienos vaizdo stebėjimo kameros įrengimas Germaniškyje;
„Socialinės rizikos valdymas panaudojant populiarų ir netradicinį sportą bei „ribų praplėtimo“ veiklos elementus kaip inovatyvius
socialinės įtraukties ir informuotumo didinimo įrankius“.
Viena iš projekto veiklų:
Įrengtos 2 lauko teniso ir 1 krepšinio aikštelės prie Biržų miesto stadiono.
„Gyvenimo kokybės nugyventose teritorijose gerinimas kuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes“.
Viena iš projekto veiklų:
SKATE parkas Biržuose Kaštonų mikrorajone.
„Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje“.
Viena iš projekto veiklų – Apaščios upės pakrantės ir tiltų per upę atkarpoje nuo Respublikos g. iki
J. Janonio g. Biržuose sutvarkymas bei specialiojo Apaščios ir Agluonos upių pakrančių Biržų mieste bei Širvėnos ežero pakrančių Biržų rajone žaliosios
infrastruktūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo, panaudojimo ir vystymo plano parengimas.

Tiek 2014–2020 m. EKP Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos, tiek INTERREG V-A
Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. programos finansavimui pateiktų projektų atrankos būdas – konkursas. Bus
įgyvendinami tik tie projektai, kuriems bus skirtas minėtų programų finansavimas.
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Bendradarbiavimas su verslininkais. Verslumo skatinimas
Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m.
strateginiame plane iškeltas uždavinys skatinti gyventojų verslumą,
viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, vystyti turizmą.
2016 m. Savivaldybės bendradarbiavo su Biržų krašto
verslininkais, kurie priėmė Lietuvos ir užsienio turizmo vadovus,
turistinės veiklos organizatorius. Savivaldybės vadovai dėkingi
verslininkams, kurie suprato, kad tokie susitikimai didina
žinomumą ir verslumą.
Savivaldybės bendradarbiavimas su
asociacijos „Biržų turizmo klasteris“ nariais, bendras veiklos
koordinavimas padeda keistis informacija, išlaikyti ir kelti
paslaugų kokybę, o tai didina turistų srautus.
Asociacija „Biržų turizmo klasteris“ vienija 16 Biržų krašte
turistams paslaugas teikiančių įmonių ir asmenų. Asociacija
bendram tikslui apjungia Biržų turizmo informacijos centrą,
„Rinkuškių“ alaus daryklą, UAB „Biržų alus“, Alės Podėnienės
kaimo turizmo sodybą, Manto Bartuškevičiaus kaimo turizmo
sodybą, ūkininko Jūrio Milišiūno ūkį, restoraną „Pilies skliautai“, V.
Undzėno įmonę, V. Venckūno baidarių nuomą, UAB
„Evadinamiką“, žaidimą „Monteball“, viešbutį „Tyla“ ir individualią
įmonę „Leporo LT“. Nuo 2014 m. prisijungė Biržų aeroklubas,
„Sodeliškių dvaro sodyba“, kaimo turizmo sodyba „Pas Vaidotą“.

Savivaldybės taryba, skatindama gyventojus užsiimti veiklomis, kuriomis gali būti
verčiamasi, turint verslo liudijimą, nustatė mažesnius gyventojų pajamų mokesčio tarifus
asmenims, 2016 m. įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies
veikla Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus
Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir
Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas.
Taip pat taikė 50 proc. pajamų mokesčio už verslo liudijimą lengvatas
pensinio amžiaus gyventojams, tėvams auginantiems tris ir daugiau vaikų, arba auginantiems
bent vieną neįgalų vaiką, tėvams, vieniems auginantiems vaikus, asmenims, įsigyjantiems
verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla ir asmenims, gaunantiems laikotarpiu, kuriam
įsigyjamas verslo liudijimas, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių
pajamų. Neįgaliesiems asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, mokestį
sumažino 60 proc., o asmenims, kurių darbingumo lygis 45–55 proc. – 40 proc. Bedarbiams,
kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėje darbo biržoje sumažino mokestį 40 proc.
Nuo mokesčio už verslo liudijimą buvo atleisti neįgalieji, kuriems nustatytas 0–
25 proc. darbingumo lygis ir mokiniai (studentai).
Savivaldybės tarybos nustatytomis 2016 m. lengvatomis pasinaudojo 410 (2015 m. –
389, 2014 m. – 386, 2013 m. – 358, 2012 m. – 360) asmenų, lengvatų suma – 9921 (2015 m. –
8398, 2014 m. – 9823, 2013 m. – 9408) Eur. Skatindama smulkųjį ir vidutinį verslą,
Savivaldybės taryba yra patvirtinusi Savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros programą (toliau – Programa). Programai iš Savivaldybės biudžeto 2016
m. buvo skirta 5 000 Eur. Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
programos valdymo komisijos sprendimu 2 980 Eur Programos lėšų buvo skirta Biržų turizmo
klasteriui dalyvavimo tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto parodoje „Adventur“
išlaidoms apmokėti. Kitų paraiškų Programos priemonėms finansuoti nebuvo gauta. Liko
nepanaudotas programos lėšų likutis – 2020 Eur.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų prašymų suteikti mokesčių lengvatas nebuvo gauta.

Tarybos sprendimu nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvata gali būti taikoma: juridiniams ir fiziniams asmenims, parėmusiems sporto srityje veikiančias asociacijas,
registruotas Biržų rajono savivaldybėje; juridiniams ir fiziniams asmenims, parėmusiems Biržų rajono savivaldybės biudžetines įstaigas, organizuojančias šiuos tradicinius rajonui
reikšmingus kultūros renginius: profesionalių teatrų festivalį „Žaldokynės kraštas“; Šiaurės Lietuvos muzikos festivalį; Biržų miesto šventę. (Nustatyta, kad: nekilnojamojo turto ir
žemės mokesčių lengvatos dydis – 50 procentų suteiktos paramos)
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II. BENDRA SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ,
SOCIALINĖ, ŠVIETIMO, KULTŪRINĖ SITUACIJA.

JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
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1. BIUDŽETAS

48

Savivaldybės tarybos patvirtintas
Biržų rajono savivaldybės 2016 metų
biudžetas – 20092,8 tūkst. Eur
pajamų ir asignavimų. Jo projektas
aptartas
su
įstaigų
vadovais,
analizuotas tarybos komitetuose,
pateiktas
viešai
susipažinti
ir
svarstyti gyventojams. Per metus
savivaldybės
biudžetas
buvo
tikslinamas.
Patikslintas
Savivaldybės biudžeto planas 2016
m. pabaigai – 21475,1 tūkst. Eur
pajamų ir 22082,3 tūkst. Eur
asignavimų. Per 2016 metus į
Savivaldybės biudžetą gauta 21947,9
tūkst. Eur pajamų (pajamų planas
įvykdytas 102,2 proc.), finansuota
21730,7 tūkst. Eur išlaidų.
Nuolat vykdoma biudžeto
asignavimų kontrolė. Iš
savivaldybės biudžeto
finansuojamoms įstaigoms laiku
pervestos lėšos pagrindinėms
funkcijoms įgyvendinti: darbo
užmokesčiui, mokesčiams,
pašalpoms, paslaugoms apmokėti ir
kt.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO PAJAMOS 2014-2016 M.
(TŪKST. EUR)
planas

19387,6

19392,1

2014

faktas

21312,9

21532,4

2015

21475,1

21947,9

2016
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SAVIVALDYBĖS
ĮSISKOLINIMAI
MAŽĖJA

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO LĖŠŲ
ĮSISKOLINIMAI 2014-2016 M.
(TŪKST. EUR)

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose
2016 metų pabaigoje pradelstų

Savivaldybės skoliniai

2016

5415,8

įsiskolinimų buvo tik 1,1 tūkst. Eur.
įsipareigojimai (paskolų grąžinimas
laiku pagal sutartyse numatytus
grafikus.

2015

5592,2

ir palūkanų mokėjimas) vykdomi

(paskolos) 2016 m. gruodžio 31 d.
sudarė 4397,4 tūkst. Eur. Teisės

2014

6015

Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas

aktuose patvirtinti skolinimosi
limitai nėra viršyti.
50

Biržų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto išlaidų paskirstymas pagal programas
(tūkst. Eur)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
– šešioms
programoms

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros
programa; 3181,8; 15%

Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir
žemės ūkio plėtros programa; 502,2;
2%

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos
užtikrinimo programa; 9830; 45%

2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšos

skirtos šešioms programoms,
apimančioms visas Savivaldybės

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo
programa; 3397,6; 15%

veiklos sritis, priemonėms bei
uždaviniams įgyvendinti. Daugiausia

lėšų buvo skirta Ugdymo kokybės ir
mokymosi aplinkos užtikrinimo bei
Socialinės paramos ir sveikatos
apsaugos paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimo programoms.

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir
bendruomenių veiklos aktyvinimo
programa; 1771; 8%

Socialinės paramos ir sveikatos
apsaugos paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimo
programa; 3399,7; 15%
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2. KONTROLĖ. AUDITAI
Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų vykdymas:
2017 m. balandžio 27 d. Tarybai ataskaitą už 2016 metus pateikė Biržų rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Taryba ataskaitai pritarė. 2016 m.
Audituotos įstaigos, įmonės rekomendacijas vykdo gerai, klaidos taisomos, ir
toliau kontroliuojamas rekomendacijų vykdymas. Audituoti subjektai teikia
informaciją apie rekomendacijų vykdymą. Vyksta glaudus Savivaldybės
tarybos, Kontrolės komiteto, Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Savivaldybės
administracijos, audituojamų subjektų bendradarbiavimas, siekiant

2016 m. atlikti 5 auditai ir pateiktos šių auditų ataskaitos:
1. Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, įskaitant Savivaldybės skolos
ataskaitas, ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio) audito;
2. Finansinis audito Savivaldybės įmonėje Biržų agrolaboratorijoje;
3. Biržų Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 2015 metų finansinio
(teisėtumo) audito;
4. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 metų finansinis
(teisėtumo) audito;
5. Biržų rajono Legailių globos namų ribotos apimties audito.

efektyvaus rekomendacijų įgyvendinimo.
Audito rezultatai bei pateiktos rekomendacijos skelbiamos
Savivaldybės internetinėje svetainėje www.birzai.lt, dalyje „Struktūra ir
kontaktai“, skiltyje „Kontrolierius“ („Ataskaitos 2016“).
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Įstaigoms, įmonėms pateiktų rekomendacijų vykdymo rezultatai
Balio Sruogos Vabalninko gimnazija
(pateiktos 6 rekomendacijos)
4,5

„Aušros“ pagrindinė mokykla
(pateiktos 7 rekomendacijos)
8

4

4

7

3,5
6

3

5

2,5
2

4

1,5

3

7

1

1

1

2

0,5

1

0

Neįgyvendinta

Įgyvendinta

Dar nepasibaigęs
rekomendacijos įgyvendinimo
terminas

0

0
Neįgyvendinta

Įgyvendinta

0
Dar nepasibaigęs
rekomendacijos
įgyvendinimo terminas

53

Legailių globos namai
(pateikta 13 rekomendacijų)

Savivaldybės administracija
(pateikta 16 rekomendacijų)
12

8

7
7

10

10

6

6
8

5
4

6

3

4

4
2

2

1

1

1

0
0

Neįgyvendinta

Įgyvendinta

Dar nepasibaigęs
rekomendacijos įgyvendinimo
terminas

0
Neįgyvendinta

Įgyvendinta

Dar nepasibaigęs
rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas

Dalinai įgyvendinta
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SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIU SKIRTA DRAUSMINĖS NUOBAUDA
LEGAILIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUI
Savivaldybės mero 2017 m. kovo 28 d. potvarkiu M-14 konstatuota, kad Biržų rajono Legailių globos namų direktorius
Renaldas Simėnas netinkamai vykdė darbdavio funkcijas, netinkamai organizavo darbuotojų darbą bei neužtikrino, kad būtų
laikomasi darbo įstatymų ir kitų teisės aktų įstaigoje; neužtikrino, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų; neužtikrino
tinkamo dokumentų tvarkymo; neužtikrino, kad ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos; neužtikrino
racionalaus ir taupaus lėšų bei turto naudojimo, veiksmingo įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimo, jos veikimo ir
tobulinimo, pripažinta, kad Renaldas Simėnas netinkamu darbo pareigų vykdymu, padarė darbo drausmės pažeidimą.
Direktoriui už netinkamą darbo pareigų vykdymą skirta drausminė nuobaudą – pastaba.
Pastabos teikimo pagrindas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktas ir 4 dalis,
atsižvelgta į Darbo grupės Biržų rajono Legailių globos namų direktoriaus Renaldo Simėno veiksmams įvertinti pagal Biržų
rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. lapkričio 7 d. Legailių globos namų ribotos apimties finansinio
(teisėtumo) audito ataskaitoje Nr. K14-5 nurodytus įstaigos (Legailių globos namų) veiklos neatitikimus teisės aktams, 2017 m.
kovo 8 d. išvadą Nr. TN-6 bei Biržų rajono savivaldybės mero 2017 m. kovo 10 d. prašymą pasiaiškinti dėl įtariamo darbo
drausmės pažeidimo ir į Biržų rajono Legailių globos namų direktoriaus Renaldo Simėno 2017 m. kovo 16 d. pakartotinius
paaiškinimus.
(Renaldas Simėnas kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus darbo
ginčų komisiją, prašydamas išnagrinėti darbo ginčą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo)
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3. INVESTICIJOS, TURTAS, VISUOMENĖS
GEROVĖS DIDINIMAS:
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3.1. Tvarkomi keliai

Keliai
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BIRŽAMS DIDELĖS
INVESTICIJOS Į KELIŲ
INFRASTRUKTŪRĄ
2016 m. gegužės 13 d, iškilmingai įrengtas
simbolinis geodezinis ženklas reperis, kuriuo
vadovaujantis
matuotas Biržų mieste
statomos pirmosios žiedinės sankryžos
elementų aukštis. Išorinis žiedinės sankryžos
skersmuo – 24 metrai.
Šioje
vietoje
žiedinė
sankryža
yra
tinkamiausias kompleksinis sprendimas,
užtikrinantis eismo saugumą dviejose viena
šalia kitos esančiose sankryžose Biržų
mieste. Tai – kelio Biržai–Raubonys sankirta
su krašto keliu Biržai–Vabalninkas, ir kelio
Biržai–Raubonys sankirta su keliu Biržai–
Germaniškis. Žiedine sankryža
saugiai
galima
vykti
Pabiržės
miestelio
ir
magistralės „Via Baltica“ kryptimi, saugiai
pasukti
Vabalninko
ir
Germaniškio
kryptimis, taip pat sėkmingai pasiekti Biržų
miesto centrą ir Biržų pilį.
AB „Panevėžio keliai“ nuotraukos
Keliai
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2016 M. VYKDYTA KELIO BIRŽAI
– RAUBONYS REKONSTRUKCIJA
Sutvarkyta atkarpa Biržai – Pabiržė,
rekonstruoti pėsčiųjų takai, atnaujinti
inžineriniai tinklai ir sistemos. Antrajam
ruožui, kuris prasideda nuo Pabiržės
gyvenvietės ir tęsiasi Kirdonių link, parengtas
rekonstrukcijos projektas. Šį projektą
įgyvendina Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie susisiekimo ministerijos, AB
„Panevėžio keliai“ bei Biržų rajono
savivaldybė. Viso projekto vertė – (11,78 mln.
Eur)

KELIO BIRŽAI–RAUBONYS
REKONSTRUKCIJA
Biržai–Raubonys – intensyvaus
tranzitinio eismo kelias. Ši trasa
yra pagrindinė Biržų miesto
jungtis su magistraliniu keliu A10
Panevėžys–Pasvalys–Ryga,
sutampančiu su „Via Baltica“
trasa.

Savivaldybės lėšos: 1,3 milijono eurų, už
šias lėšas įrengta žiedinė sankryža, Pasvalio
gatvės apšvietimas (LED), šaligatviai bei
lietaus
vandens
nuvedimo
sistema.
Savivaldybei deleguotomis lėšomis taip pat
bus tvarkomi Pabiržę kertančios gatvės
šaligatviai, lietaus kanalizacija ir apšvietimas
(tarp jų – žiedinės sankryžos ir pėsčiųjų takų
apšvietimas).
Atkarpos
iki
Pabiržės
rekonstrukcija užtruks dvejus metus. Viso
projekto kaina kainuos daugiau kaip 12
milijonų eurų.
Keliai 59

ĮRENGTA MAŽOJI ŽIEDINĖ SANKRYŽA
VABALNINKO M. CENTRE, ŽOLINĖS A.
Įrengta mažoji žiedinė sankryža Vabalninko m.
centre, Žolinės a. Darbus užsakė LR automobilių
kelių direkcija.

Keliai 60

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪRA, TAISYMAS, TIESIMAS IR SAUGAUS
EISMO ORGANIZAVIMAS
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta viena iš savarankiškųjų savivaldybių
funkcijų – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.
Vykdydama savo funkcijas Biržų rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-34
patvirtino Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros 2016–2017 m.
programą.
Įgyvendinant minėtos programos priemones 2016 m. vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių,
pėsčiųjų-dviračių takų priežiūrai, atnaujinimui ir plėtrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudota
apie 1,6 mln. Eur (iš jų Savivaldybei skirtos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos – apie 647
tūkst. Eur.). 2015 m. pagal šią programą panaudota apie 1,3 mln. Eur. Iš Savivaldybės biudžeto 2016 m.
panaudota apie 208 tūkst. Eur (2015 m. – apie 65 tūkst. Eur).
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REKONSTRUOTAS BIRŽŲ R. KARAJIMIŠKIO K. VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAS
KARAJIMIŠKIS – KAUNIAI
(Nuo rajoninio kelio Nr.1303 iki įvažiavimo į geologinį gamtos paminklą „Karvės ola“)

(Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos skirtos lėšos –147 000 Eur (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)
Šį projektą įgyvendino Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
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Kelyje Vabalninkas - Panevėžys remontuota
ištisinė asfalto danga.

Darbus atliko „Panevėžio keliai“.
Iš LR automobilių kelių direkcijos lėšų.

63

APIE KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR ATLIKTUS DARBUS
Atliktų darbų apimtys
(fiziniai mato vnt)
410 m

Įvykdytas

500 m

Įvykdytas

6980 m

Vykdomas

Biržų r. sav., Širvėnos sen. Rinkuškių k. Užtvankos g. ir Biržų m. Astravo g. dalies rekonstravimas

2260 m

Vvykdomas

Biržų m. Žvejų ir Ežero g. rekonstrukcijos darbų projektavimas

445 m

Parengtas projektas

Biržų m. P. Jakubėno g. rekonstrukcijos darbų projektavimas
Biržų m. J. Nastopkos g. rekonstrukcijos darbų projektavimas
Biržų m. pilies tilto kapitalinis remontas
Biržų m. Gaisrininkų g. paprastasis remontas (lietaus nuotakyno remontas)

600 m
160 m
42 m
106 m

Tiltas
Lietaus nuotakynas

Projektuojamas
Projektuojamas
Įvykdytas
Įvykdytas

Biržų m. Liepų ir Laisvės g. paprastasis remontas (lietaus nuotakyno remontas)

450 m

Lietaus nuotakynas

Įvykdytas

6m

Pralaida

Įvykdytas

Biržų m. Vytauto g. paprastasis remontas (šaligatvio remontas)

200 m

Šaligatviai

Įvykdytas

Biržų m. Vytauto g. paprastasis remontas (šaligatvio remontas)

477 m

Šaligatviai

įvykdytas

Nem. Radviliškio sen. Nem. Radviliškio mstl. Santakos g. paprastasis remontas (šaligatvio remontas)

70 m

Šaligatviai

Įvykdytas

Vabalninko m. K. Šakenio gatvės paprastasis remontas (šaligatvio remontas)

300 m

Šaligatviai

Įvykdytas

Papilio sen. Papilio mstl. Rožių g. kapitalinis remontas (šaligatvio remontas)
Biržų m. Respublikos g. pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas
Biržų m. Malūno, Jaunimo, Atgimimo, Latvygalos, Kluono, Ramiosios, J. Biliūno, ir J. Basanavičiaus gatvės
rekonstravimas (apšvietimo tinklų rekonstravimas)
Nem. Radviliškio sen. Germaniškio k., Rygos g. rekonstravimas (apšvietimo tinklų įrengimas)
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai-Raubonys ruožo nuo 0,00 iki 6,98 km, kuris sutampa su Biržų m.
Pasvalio g. ir Pabiržės mstl., Biržų g. rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų taką (ruože nuo 2,14 iki 6,90 km),
įrengiant Pasvalio g. apšvietimo tinklus

600 m
1250 m

Šaligatviai
Šaligatviai

Įvykdytas
Įvykdytas

3190 m

Apšvietimas

Parengtas projektas

528 m

Apšvietimas

Įvykdytas

6980 m

Apšvietimas

Įvykdytas

Objekto pavadinimas
Biržų m. Kilučių g. kapitalinis remontas
Širvėnos sen. Karajimiškio k. vietinės reikšmės kelio Karajimiškis-Kauniai rekonstrukcija
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai–Raubonys ruožo nuo 0,00 iki 6,98 km, kuris sutampa su Biržų
miesto Pasvalio gatve ir Pabiržės miestelio Biržų gatve rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų taką (ruože nuo 2,14 iki
6,90 km)

Širvėnos sen. kelias Anglininkai-Iškonys-Vaitkūnai paprastasis remontas (pralaidos remontas)
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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ
PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2016–2017 M. PROGRAMA
Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m. prie Širvėnos ežero įrengimas ir
pritaikymas turizmui ir poilsiui (II etapas)

Statyba

Šaligatviai

Parengtas projektas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) eismo saugumo gerinimo
priemonių rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržų m., Kęstučio
g. (nuo Vytauto g. iki Vabalninko g.), rekonstravimas

projektavimas,
ekspertizė,
rekonstrukcija

Šaligatviai

Projektuojamas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) eismo saugumo gerinimo
priemonių, rekonstruojant šaligatvius ir apšvietimą Biržų m.,
Skaistkalnės g. (nuo Kęstučio g. iki Saločių g.), rekonstravimas

projektavimas,
ekspertizė,
rekonstrukcija

Šaligatviai

Projektuojamas

Biržų miesto gatvių Vilniaus, S.Dagilio, apšvietimo tinklų
rekonstravimas

projektavimas

Apšvietimas

Projektuojamas

Biržų m. Aušros g. (nuo Skaistkalnės g. iki Kudirkos g.)

rekonstrukcija

Parengtas projektas

Biržų m. D. Poškos–J. Šimkaus g. / Jakubėno g.

rekonstrukcija

Parengtas projektas

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų r. sav. Kirkilų k. Ežerėlių g.
rekonstravimas

projektavimas,
ekspertizė

Projektuojamas

Biržų m. Žemoji g.

Projektuojamas
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2016–2017 m. asfaltuojami žvyrkeliai
Kelio Nr. 1317
Kelio pavadinimas BiržaiObelaukiai
Ruožas nuo, km 1,04
Ruožas iki, km 3,07
Kelio Nr. 1311
Kelio pavadinimas Biržai–
Užušiliai–Latveliai
Ruožas nuo, km 4,20
Ruožas iki, km 6,72
Kelio Nr. 1307
Kelio pavadinimas BiržaiParovėja-Kyliškiai
Ruožas nuo, km 9,06
Ruožas iki, km 11,85
Kelio pavadinimas Rinkuškiai–
Juostaviečiai–Nemunėlio
Radviliškis
Ruožas nuo, km 14,85
Ruožas iki, km 16,30
Gyvenvietė Žvejotgala

Kelio Nr. 1303
Kelio pavadinimas Biržai–
Pasvaliečiai–Saločiai
Ruožas nuo, km 13,41
Ruožas iki, km 20,36
Kelio Nr. 1308
Kelio pavadinimas Biržai–
Geidžiūnai–Vabalninkas
Ruožas nuo, km 8,95
Ruožas iki, km 10,52
Kelio Nr. 1305
Kelio pavadinimas RinkuškiaiJuostaviečiai-Nemunėlio
Radviliškis
Ruožas nuo, km 4,50
Ruožas iki, km 11,70

Iš Lietuvos Respublikos priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšų

Parengta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetiniame tinklapyje pateiktą informaciją
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Planuojami vykdyti darbai valstybinės reikšmės keliuose 2017 m.
Darbų rūšis

Kelių tiesimas,
rekonstrukcija, remontas

Ruožo pradžia, km

46,12

Ruožo pabaiga, km

50,42

Objekto pavadinimas

Kelio Nr. 124 KupiškisVabalninkas-Biržai ruožo nuo
46,118 iki 50,418 km asfalto
dangos paprastasis remontas

Įgyvendinimo etapas

Konkursas

Palnuojama pradžia

gegužės 2017

Planuojama pabaiga

lapkričio 2017

Parengta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetiniame tinklapyje pateiktą informaciją
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3.2. Gerinamas Biržų rajono kelių ir
viešųjų erdvių apšvietimas
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MERO RŪPESČIU ŠVIESTUVAI
MIESTE IR KAIMIŠKOSE
VIETOVĖSE ŠVIEČIA VISĄ
NAKTĮ

NAUJAI APŠVIESTOS GATVĖS:
Biržų mieste: Pasvalio g. , Rotušės g., Ligoninės g (naujas, LED apšvietimas).
Rajone: Nemunėlio Radviliškio sen., Germaniškyje, Rygos g. (naujas LED 18 vnt. su
atramomis).
ATNAUJINTAS APŠVIETIMAS:
Biržuose: LED šviestuvais miesto viešosiose erdvėse: Gimnazijos, Ligoninės, Radvilos, Vėjo,
Vytauto gatvėse.
Įjungti visi šviestuvai pagrindinėse Kęstučio, Vytauto, Vilniaus, Respublikos gatvėse.
Apšviestos automobilių stovėjimo aikštelės Birutės, Radvilos, Respublikos gatvėse.
N. Radviliškio sen.: Parupės k. Sodžiaus g.;
Pabiržės sen.: Pabiržėje, Pasvalio g., Bažnyčios a., Taikos ir Likėnų g.,
Pačeriaukštės seniūnijoje: Pačiaraukštės I (Biržų, M0kyklos, Tujų, Ateities akl. (pakeisti
ar sumontuoti nauji Na 150 W šviestuvai), Juostaviečių k. (atlikti apšvietimo oro linijų
remonto darbai, pakeisti neveikiantys šviestuvai).
Papilio seniūnijoje: Papilyje, Naujoji g., Kupreliškio mst., Malūno g., įvairiose seniūnijos
vietose, Kupreliškio mst. ir Kvetkų k. (Hg pakeisti į Na 100 W – 123 vnt).
Parovėjos seniūnijoje: Pagervės k. (atnaujinti, sumontuoti 8 šviestuvai su 100 W Na
lempomis).

Širvėnos seniūnijoje: Biržų k.: Rinkuškių g., P. Kalpoko g., Bokšto g., Liepų ir Tujų g.;
Eglių ir P. Kalpoko g, (nauja apskaita bei oro linijų kabeliai AMKA).
Klausučių k., Anglininkų k., Geidžiūnų k., Klausučių k. (Hg pakeisti į Na 100 W)
Vabalninko seniūnijoje: Vabalninke (pakeisti 5 nauji natrio šviestuvai),
Ramongalių, Šukionių, Mieliūnų, Meilūnų kaimuose.
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ĮVAŽIUOJANČIUS IŠ LATVIJOS Į LIETUVĄ SVEČIUS BEI TURISTUS
PASITINKA NE TIK IŠKELTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VĖLIAVA, BET IR
ŠVIESIOS GERMANIŠKIO GATVĖS

Savivaldybės
biudžeto lėšomis
(38, 793 tūkst.
Eur) pasienio
gyvenvietėje
Nemunėlio
Radviliškio sen.,
Germaniškyje,
Rygos g.
įrengtas naujas
modernus
apšvietimas.
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Planuojami/vyksta
apšvietimo įrengimo darbai
BIRŽŲ RAJONE
BIRŽUOSE
Gyventojų saugumui planuojama apšviesti perėjimus tarp
daugiabučių gyvenamųjų namų Rotušės, Vytauto, Vilniaus
gatvėse.
Pradėti apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai Malūno,
Jaunimo, Atgimimo, Latvygalos, Kluono, Ramiosios, J. Biliūno,
J. Basanavičiaus gatvėse.

Vyksta pasirengiamieji darbai Žvejų, Ežero, D. Poškaus–J.
Šimkaus– P. Jakubėno, Vilniaus, S. Dagilio, Kęstučio (nuo
Vytauto g. iki Vabalninko g.) ir Skaistkalnės g. (nuo Kęstučio g.
iki Saločių g.) gatvių apšvietimo tinklams įrengti.

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje: planuojamas dalinis apšvietimo
tinklų atnaujinimas Germaniškyje, Beržų. g., Mokyklos akl., Nemunėlio
Radviliškio, Santakos g.
Pabiržės seniūnijoje: Kirdonių k. apšviesti likusias dvi neapšviestas
gatves: Sodžiaus ir Sodo.
Pačeriaukštės seniūnijoje: planuojamas
Smilgių k. apšvietimo
atnaujinimas.
Papilio seniūnijoje: Kučgalyje, Pušų g. (apšvietimo linijų laidų į
izoliuotų kabelį pakeitimas).
Parovėjos seniūnijoje: planuojama atnaujinti Gavėniškio k. 11 šviestuvų
(su kabelio montavimu).
Širvėnos seniūnijoje:
Biržų k.: Alyvų g., Saločių g., Rinkuškių g. (atramos su LED šviestuvu
pastatymas ties pėsčiųjų perėja).
Kirkilų k.: Ežerėlių g. (apšvietimo linijos bei atramų ir LED šviestuvų
montavimas)
Klausučių k. Parko g. požeminės gatvių apšvietimo linijos su atramomis
ir LED šviestuvais įrengimas.
Vabalninko seniūnijoje: Vabalninko m. Pasvalio, S. Nėries ir Pušų
gatvėse ant esamų atramų planuojama sumontuoti 6 naujus gatvių
šviestuvus; B. Sruogos g. gale planuojama apie 5-6 šviestuvus su atskira
apskaita ant esamų atramų
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Gatvių apšvietimo poreikis kaimiškose seniūnijose

Nemunėlio
Radviliškio
seniūnijoje:
Nemunėlio
Radviliškio būtina
apšviesti Tilto g.
(nesaugus ruožas),
Suosto k. (reikia
išpirkti atramas)

Pabiržės
seniūnijoje:
Gulbinų k.,
Daumėnų k.

Pačeriaukštės
seniūnijoje:
Pasvaliečių k.
(reikia investicijų
paskirstymo
spintoms,
kabeliams,
šviestuvams)

Papilio seniūnijoje:
Nėra apšvietimo
linijų Papilyje,
Biržų g., Kučgalyje,
Senojoje g.,
Satkūnuose,
Satkūnų g.,
Eiskudžių k.

Širvėnos seniūnijos
prioritetinai darbai: Biržų k.
Alyvų g. (6 vnt. šviestuvų),
Biržų k. Saločių g. (20 vnt.
šviestuvų), Biržų k.,
Rinkuškių g – 1 vnt.
šviestuvas atramos su LED
šviestuvu pastatymas ties
pėsčiųjų perėja), Kirkilų k.
Ežerėlių g. apšvietimo linijos
bei atramų ir LED šviestuvų
montavimas), Klausučių k.
Parko g. (reikalinga įrengti
požeminę gatvių apšvietimo
liniją su atramomis ir LED
šviestuvais (21 vnt.)

Vabalninko seniūnijoje:
Anciškių k., Gaidžiūnų ir
Svilių k.
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3.3. Tvarkomos viešosios erdvės,
įstaigų infrastruktūra
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BIRŽUOSE
VEIKIA DU
FONTANAI
Mero rūpesčiu neatidėliojant
gyventojų kūrybinių
architektūrinių dirbtuvių
„Biržų viešųjų erdvių vizija“
metu pasiūlytos vizijos
įgyvendinimo, 2016 m. liepos
15 d. Apaščios upėje atidaryti
du fontanai su spalvų
šviestuvais.

Fontanas įrengtas
Savivaldybės lėšomis.
Fontanai dviračių ir pėsčiųjų
takui suteikia dar daugiau
patrauklumo. Tai jau tapo
vietinių gyventojų ir turistų
pamėgta vieta.
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SUTVARKYTA ASTRAVO UŽTVANKA
2016 m. Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
(5208 Eur) atlikti remonto darbai atstatant trūkstamas
Astravo dvaro sodybos tilto-užtvankos mūrinės tvorelės
apsauginių stogelių akmenines plokštes.
Iš viso uždengta 16 kv. m. akmens plokščių, kurių plotis –
80 cm., o storis - 40 mm. Visos plokštės prie mūrinės
užtvankos sienelės pritvirtintos ne tik specialiu skiediniu,
bet ir ankeriais. Unikalaus nacionalinės reikšmės
architektūros, istorijos ir inžinerijos paminklo Astravo
dvaro sodybos tilto-užtvankos remonto darbai Astravo
tilto-užtvankos sienelių apsauginiai stogeliai saugo mūrą
nuo kritulių ir kitokių atmosferos poveikių, neleidžia
drėgmei patekti mūro vidun ir jį ardyti.
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TVARKOMA ŠVIETIMO, SVEIKATOS ĮSTAIGŲ
INFRASTRUKTŪRA

PASTATŲ IŠORĖS IR VIDAUS
MODERNIZAVIMAS, ĮRENGTOS UNIVERSALIOS
SPORTO AIKŠTELĖS
2016 m. pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo įstaigų modernizavimo programą įgyvendinti
projektai: Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pastato
modernizavimas (vidaus patalpų remontas); Pabiržės
pagrindinės mokyklos statinio modernizavimas (universalios
sporto aikštelės pagrindų įrengimas); Biržų „Atžalyno“
pagrindinės mokyklos statinio modernizavimas (Universalios
dirbtinės dangos sporto aikštelės su inventoriumi įrengimas).
Pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
priežiūros įstaigų pastatų, inžinerinių tinklų atnaujinimo,
rekonstravimo ir modernizavimo investicijų projektų
įgyvendinimo programą tęsiamas VšĮ Biržų ligoninės pastato
modernizavimo investicijų projektas, per 2016 m. atlikta darbų
už 159 tūkst. Eur.
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Mero raginimu suremontuota Biržų rajono savivaldybės didžioji pilies salė
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3.4. SENIŪNIJOSE GRAŽINAMA APLINKA IR
GERINAMA INFRASTRUKTŪRA
3.4.1. BIRŽŲ MIESTO
Pastatyti šeši nauji suoliukai Biržų mieste, netoli Agluonos upėje įrengtų
fontanų (šalia pėsčiųjų–dviračių tako). Atnaujintos informacinės lentos
prie tilto per Širvėnos ežerą, įrengtos naujos informacinės lentelės prie
Nepriklausomybės paminklo Radvilos g., prie seniausio ąžuolo Vytauto
g. (šalia autobusų stoties).

Jaunimo parke prie Širvėnos ežero pastatyti
3 lauko treniruokliai, supynės

Vytauto g., Vėjo g., Vilniaus g., Gimnazijos
g., Ligoninės g. viešosiose teritorijose
pastatyti atnaujinti 6 krepšinio stovai, 7
krepšinio lentos su lankais
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Dauguviečio parke prie
šiaurietiškojo ėjimo tako
pastatytos 35 kryptinės rodyklės
Taip pat pastatyti lauko
gimnastikos įrenginiai
Parke prie šiaurietiškojo ėjimo
tako pastatyti 6 suoliukai, 3
šiukšliadėžės
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Pastatytos informacinės lentos

Pastatytas akmuo su informacine lentele prie paminklo
žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę fragmentų

Pastatytas akmuo su informacine lentele
prie seniausio Biržų miesto ąžuolo
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Pastatytas dviračių stovas Jaunimo g., prie tako
šalia tilto per Širvėnos ežerą

Pagaminti ir viešosiose teritorijose pastatyti 5 mediniai suoliukai

Rotušės g. pastatytos 9 kilnojamos gėlinės

Rotušės g., Vytauto g., Ligoninės g., Basanavičiaus g.
pastatyti 25 betoniniai suoliukai, 23 šiukšliadėžės

Ligoninės g., Vytauto g., Radvilos g. pastatyta 15 ketaus gėlinių

Nupjautos nendrės Agluonos upės ir Širvėnos
ežero pakrantėse, šalia pėsčiųjų tako
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Atnaujinta karių kapinių tvora

Iš dalies atnaujinta veja šalia pliažo prie Širvėnos ežero

Atnaujinta plytelių danga prie kapinių Pasvalio g.

Atnaujinti 5 lauko tualetai miesto
viešosiose teritorijose

Atnaujinta pavėsinė Jaunimo parke, prie
Širvėnos ežero

Pakeisti 22 natrio šviestuvai naujais LED
Biržų miesto viešosiose teritorijose
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Nudažytas daugiabutis namas Kęstučio g.

(Rėmėjų dovanoti dažai)
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Nuvalytas grindinys Radvilos g. prie Šv. Jono krikštytojo bažnyčios

Atliktas grindinio remontas Radvilos g.
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3.4.2. Pabiržės seniūnija
Atlikta Pabiržės miestelio kapinių vartų rekonstrukcija
(Savivaldybės biudžeto lėšos)

Rekonstruota Gulbinų tvenkinio užtvanka, sutvarkyta pakrantė.
(ES, LR ir Savivaldybės biudžeto lėšos).
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Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras
(ES struktūrinė parama)

Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie seniūnijos
administracinio pastato (Savivaldybės biudžeto lėšos)
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Įrengtos 3 naujos skelbimų lentos Pabiržės miestelyje,
Kirdonių ir Gulbinų gyvenvietėse (Savivaldybės biudžeto
lėšos).

Pagamintos
papildomos informacinės nuorodos
informaciniams stendams (Savivaldybės biudžeto lėšos).

Įrengti 4 informacinio stendai Pabiržės miestelyje,
Kirdonių ir Gulbinų gyvenvietėse (Vietos bendruomenių
savivaldos 2013-2015 metų programos lėšos).
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Atlikti Gulbinų tvenkinio poilsiavietės tvarkymo darbai: maudyklos dugnas padengtas
smėliu, pastatyta nauja persirengimo kabina, perdažyti senieji poilsiavietės įrenginiai
(Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšos).

Įrengta 102 vienetai gatvių pavadinimų lentelių
(Vietinių kelių priežiūros lėšos).
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Kirdonui kaimo bendruomenė įrengė vaikų žaidimų aikštelę (projekto lėšos iš
Socialinės apsaugos ministerijos) ir lauko sceną (projekto lėšos iš Žemės ūkio
ministerijos ir kaimo gyventojų ir įmonių parama).

Pabiržės miestelyje, šalia Likėnų reabilitacijos ligoninės parko,
VĮ ,,Panevėžio regiono keliai“ rekonstravo autobusų stotelę ir
dviračių taką, esančius Pabiržės miestelio teritorijoje.

Pabiržės bendruomenė sutvarkė Pabiržės
miestelio parke esančio tvenkinio pakrantes
(projektui lėšos skirtos iš Žemės ūkio
ministerijos).

Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria Pabiržės seniūnija:
◄lėšų trūkumas vietinės reikšmės kelių remontui ir priežiūrai;
◄pasenę nuotekų ir vandens tinklai, sudėtinga jų priežiūra, nes prižiūri ne specialistai, o bendruomenės arba pajininkai;
◄dalis gyvenviečių dar neturi gatvių apšvietimo.
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3.4.3. Vabalninko seniūnija
Mamų
su
vaikais
pageidavimu
Ramongalių
kaime
įrengti 2 vaikų žaidimo
įrenginiai.
Biudžeto
lėšos.

Įrengti 5 nauji vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai ir 2 lauko sporto
treniruokliai Vabalninko parke. Biudžeto lėšos.

BTVMC Vabalninko skyriaus stadione įrengtos 2 naujos, modernios krepšinio
aikštelės su teniso aikštele. LR Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis.
Senoji danga buvo ištrupėjusi, pavojinga sportuoti.
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LR automobilių kelių direkcijos lėšomis kelyje Vabalninkas - Panevėžys remontuota ištisinė asfalto danga. Darbus atliko „Panevėžio keliai“. Danga
buvo ištrupėjusi, nelygi.
Įrengta mažoji žiedinė sankryža Vabalninko m. centre, Žolinės a.

Savivaldybės
biudžeto
lėšomis
atnaujintas
Meilūnų
kaimo
gatvių
apšvietimas. Pakabinti 25
natrio šviestuvai, įrengtos 2
apskaitos ir kt.

Savivaldybės biudžeto lėšomis Mieliūnų
kaime įrengtas gatvių apšvietimas (29 nauji
natrio šviestuvai, 2 naujos apskaitos, laidai.
(Šiame kaime apšvietimo nebuvo nuo
kolūkio laikų, daugiau kaip 20 metų).

Bažnyčios ir rėmėjų lėšomis įrengtas
Vabalninko Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčios apšvietimas,
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Praplėstas Vabalninko m.
rožynas. Žolinės a.
Iš aplinkosauginių lėšų.
Tvarkyta B. Sruogos g. šaligatvių atkarpa
seniūnijos
turimomis
dėvėtomis
plytelėmis, pasitelkiant viešuosius darbus
dirbančius darbuotojus. Išsiklaipiusios
plytelės buvo pavojingos pėstiesiems.

Pjauta 13 avarinių medžių Vabalninko senosiose kapinėse ir B. Sruogos g.
aukštalipių pagalba. Biudžeto lėšos.

Pastatyti 3 nauji lauko tualetai prie Kuprių, Šukionių, Lamokėlių kapinių. Kitais metais planuojama pakeisti dar 4
vnt. tualetų prie kitų seniūnijos kapinių. Biudžeto lėšos.

Pastatyti nauji 8 gatvių vazonai S.
Nėries g. prie Vabalninko senųjų kapinių,
tęsiant
miesto
viešųjų
erdvių
apželdinimą.
Biudžeto lėšos.
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S. Nėries g.
restauruot
as „Vyrų
kryžius“.
Pamatas
buvo
aptrupėjęs,
nebebuvo
estetinio
vaizdo.

Atstatyta išgriuvusi Ančiškių kapinių tvora.

PAGRINDINIAI, ESMINIAI SENIŪNIJOS SUNKUMAI IR /AR REIKMĖS

Savivaldybės biudžeto ir
rėmėjų lėšomis pasodinta
460 narcizų Vabalninko
parko prieigose.
Stengiamasi kiekvienais
metais apželdinti įvairias
Vabalninko m. viešąsias
erdves.

◄ Vabalninko m. šiauriniam aplinkkeliui būtina įrengti asfalto dangą. Didelis srautas sunkiasvorių transporto priemonių gadina kelią, esama kelio danga
nepritaikyta tokiam judėjimui.
◄ Vabalninko mieste būtina atnaujinti šaligatvių dangą J. Naujalio, B. Sruogos, S. Nėries g. Esami šaligatviai nesaugūs, plytelės išsiklaipiusios, bortelių nebėra, tad
vanduo nuo važiuojamosios dalies bėga gyventojams į sklypus.
◄ Reikalingas savivaldybės pastato, esančio S. Nėries g. 14 kapitalinis remontas: stogo, fasado, šildymo sistemos, vandentiekio, nuotekų tinklų atnaujinimas.
Šiame pastate yra įsikūrę 27 socialiniai būstai, biblioteka, muziejus.
◄ Reikalingas Ramongalių kaimo 1500 m. ištisinis asfalto dangos remontas, dėl nekokybiško pagrindo ir pasenusios asfalto dangos gatvės yra praktiškai
nepravažiuojamos.
◄ Vabalninko m. reikalinga nauja drenažo sistema Iki šiol lietaus vanduo nubėgdavo į sklypus ir kt. Vabalninko mieste drenažo sistemos nėra.
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3.4.4. Pačeriaukštės seniūnija
Seniūnijos
lėšomis
Pačeriaukšt
ės I k. Biržų
g.,
Mokyklos
g., Tųjų g. ir
Ateities
aklg.
atnaujintas
gatvių
apšvietimas.
Seniūnijos ir rėmėjų lėšomis
2015 metais pradėtas ir 2016 tvarkytas parkas.
Darbus atliko seniūnijos ūkio darbuotojai

Bendruomenės lėšomis Pačeriaukštėje įrengtas
gėlynas. Darbus atliko Pačeriaukštės
bendruomenė padedant seniūnijos ūkio
darbuotojams.
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Pakalniečių k. išvalyta ir sutvarkyta
poilsiavietė prie Nemunėlio upės
kranto. Darbus atliko seniūnijos ūkio
darbuotojai, seniūnijos komunalinio
ūkio lėšomis.
Pagaičiškių kaime įrengtas būstas
nukentėjusiam nuo gaisro asmeniui.
Darbus atliko seniūnijos ūkio
darbuotojai, seniūnijos komunalinio
ūkio ir rėmėjų lėšomis.
Pastatyti kaimų riboženkliai:
Pačeriaukštės I, Smilgių, Peleniškių.
Darbai atlikti kelių fondo lėšomis.

Smilgių ir Legailių kapinės suremontuotos kapinių vartai ir tvora.
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Pačeriaukštė
s I k.
Mokyklos g.
atnaujintas
pėsčiųjų
takas.
Darbus
atliko
seniūnijos
ūkio
darbuotojai,
seniūnijos
komunalinio
ūkio
lėšomis.

Pačeriaukštės I k. pastatyta kieto kuro
saugykla. Darbus atliko seniūnijos ūkio
darbuotojai, seniūnijos komunalinio
ūkio lėšomis.

Pačeriaukštės I k. valomas prūdas. Darbus
atlieka bendruomenė, padeda seniūnijos
ūkio darbuotojai, bendruomenės lėšomis.

Pačeriaukštės I k. Biržų g. pradėtas trinkelėmis klotas
pėsčiųjų takas. Darbus atlieka Pačeriaukštės bendruomenė
padeda seniūnijos ūkio darbuotojai, bendruomenės lėšomis.
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3.4.5. Papilio seniūnija
Iš Finansų ministerijos Vietos bendruomenių taryboms skirtų lėšų:
Aptverta dalis Skrebiškių kapinių, Kupreliškio bendruomenei (po gaisro)
nupirkti nauji baldai, praplėstos ir išdažytos Satkūnų bendruomenės patalpos.
Savivaldybės biudžeto lėšomis:
Rekonstruoti melioracijos įrenginiai Skrebiškių kaimo Senojoje gatvėje,
rekonstruotos pralaidos keliuose Satkūnai- Dukurniai bei Papilys- DukurniaiApaščia, rekonstruota gatvių apšvietimo linija Papilio miestelio Naujojoje
gatvėje.
Seniūnijos lėšomis (skirtos iš Savivaldybės biudžeto): pagamintas
lieptas į Papilio piliavietę „zomkelį“, pagamintos šiukšlių dėžės Papilio
miestelyje, pakeista taupesniais 13 vnt. gatvių apšvietimo šviestuvų Papilio
miestelyje ir Skrebiškių kaime.
Biržų rajono vietos veiklos grupės lėšomis sutvarkyta Kučgalio šaltinėlio
aplinka, renovuoti Kupreliškio bendruomenės namai.
Žemės ūkio ministerijos programų lėšomis pastatyta Papilio bendruomenės
namų kieme pavėsinė, sutvarkyta aplinka, Kvetkų bendruomenės namų
aplinka, įsteigtas Kučgalio bendruomenės namų kepimo cechas.
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PAGAMINTAS LIEPTAS Į PAPILIO PILIAVIETĘ „ZOMKELĮ“, SUTVARKYTA KUČGALIO
ŠALTINĖLIO APLINKA

PAGRINDINIAI, ESMINIAI SENIŪNIJOS
SUNKUMAI IR /AR REIKMĖS:
Būtina įrengti apšvietimą Satkūnų, Gajūnų, Eiskudžių kaimuose. Prie Papilio miestelio
yra gražus Papilio tvenkinys, prie kurio reikėtų įrengti maudyklą su persirengimo
kabinomis, suoleliais.
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3.4.6. Nemunėlio Radviliškio seniūnija
Vykdomi aplinkos tvarkymo darbai Nemunėlio Radviliškyje prie tilto per Apaščią.

Apaščios upės pakrantėje lūžta ir į upę krenta trapieji medžiai. Seniūnijos iniciatyva 2015 metais buvo gauti leidimai ir gana plačiu
ruožu buvo šalinami kreivi medžiai – palei Apaščios upės tiltą jau atliktas atrankinis kirtimas.
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Sutvarkyta Prie
Nemunėlio Radviliškio
ikimokyklinės įstaigos
susiformavus
nuožulna
Seniūnijos, jos bendruomenės narių
pastangomis sutvarkyta prie Nemunėlio
Radviliškio ikimokyklinės įstaigos
susiformavus nuožulna, kurioje ėmė
rinktis lietaus vanduo (akmenimis
išgrįstas vandens niokojamas tarpas nuo
Santakos gatvės asfalto dangos iki
šaligatvio.
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Nemunėlio Radviliškio seniūnijos reikmės
SIEKIAI:
◄ nutiesti 8 Km Ilgio Asfaltą Nemunėlio Radviliškis – Germaniškis: pagerėtų seniūnijos gyventojų atvykimas į seniūnijos centrą, būtų
patogu turistams – važiuojant, pavyzdžiui, Iš Biržų galima apsukti ratą lankant turistinius objektus važiuojant asfaltu – Biržai –
Nemunėlio Radviliškis – Germaniškis – Suostas – Kirkilai – Biržai.
◄ Labai turistams būtų gera atrakcija apšviesti pėsčiųjų takelį nuo santakos gatvės pradžios pro pagrindinę mokyklą iki Apaščios –
Nemunėlio upių santakos; šis į kraštovaizdį įsiliejęs takelis yra ir vietinių, ir atvykstančių žmonių labai mėgiamas. Tam reikia tikslinių
lėšų.
◄ apšviesti miestelio Tilto gatvę tarp Apaščios ir Biržų gatvių, nes tai pagrindinė ir vienintelė gatvė, labai pavojinga su stačiais, aukštais
šlaitais kelkraštyje, jungianti parupę su Nemunėlio Radviliškiu.
◄ sutvarkyti pėsčiųjų takus, vedančius link seniūnijos pastato.
◄ Nemunėlio Radviliškio miestelio šaligatvius perkloti naujomis spalvingomis trinkelėmis,

Numatoma (iš Kelių fondo lėšų) 2017 m :

◄ kapitališkai suremontuoti tiltą per Apaščią ties Bliūdžių kaimu,
◄ kapitališkai suremontuoti šaligatvį Tilto gatvėje.

Nemunėlio Radviliškio seniūnija
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3.4.7. ŠIRVĖNOS SENIŪNIJA

Iškonių kaime esančiam
Lietuvos karinio veikėjo,
generolo leitenanto Kazio
Ladigos gimtinę žyminčiam
akmeniui, kuris buvo
pripažintas kultūros paveldo
objektu, įrengtas pamatas,
užtikrinantis paminklo
stabilumą. Specialių
priemonių pagalba akmuo
atnaujintas, pašalintos
sąmanos. Išgenėta,
performuota aplink objektą
žėlus augmenija, išlyginta,
paruošta žemė, pasėta veja.
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Savivaldybės ir
Europos sąjungos
lėšomis įrengta sporto
aikštelė su apšvietimu
prie renovuojamų
Nausėdžių kultūros
namų

2016 M. BIRŽELIO 11 D. ATIDARYTAS KIRKILŲ AMATŲ CENTRAS
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Seniūnijos bendruomenės projektai
2015 m. vasario 24 d. Kilučių bendruomenė sėkmingai baigė
įgyvendinti vietos projektą „Kilučių bendruomenės namų
rekonstrukcija“ pagal Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių
vietos plėtros strategijos iki 2013 m. I prioriteto „Teritorinė
sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos
kūrimas priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Projektui buvo
skirta 75 880,44 EUR (262 000 Lt) paramos, dar 8431,13 EUR
prisidėjo kaimo bendruomenė. Jų įnašą natūra sudarė
nekilnojamasis turtas – rajono savivaldybės bendruomenei
perduotas pastatas ir bendruomenės narių savanoriškas darbas
projekto vykdymo laikotarpiu. Projekto metu buvo pilnai
rekonstruotas pastatas – bendruomenės namai.
2016 m. sutvarkyta aplinka, įrengta aikštelė.

2016 m. Širvėnos seniūnija dalyvavo Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos finansuojame projekte „Kuriame saugią ir
patrauklią aplinką kaime“. Visa projekto vertė – 6574,00 eurų,
iš
jų viešųjų erdvių tvarkymui: 1944 eurų – 3 lauko
treniruokliai, 6 lauko suoliukai, 6 šiukšliadėžės.
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Geidžiūnų k. bendruomenė

Obelaukių k. bendruomenė
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Seniūnijos pastangomis atnaujinti griūvantys seniūnijos
administracinio pastato laiptai: pakeistos suskilusios plytelės bei
grotelės, sumūryta ir nutinkuota atraminė sienelė laiptams, įrengti
ir nudažyti turėklai. Šiais darbais sudarytos palankesnės sąlygos
neįgaliesiems patekti į pastato vidų, užtikrintas laiptų
eksploatacijos saugumas. Estetiniu tikslu atnaujinti ir perdažyti
pagrindinių durų angokraščiai bei stogelio lubos.

Gražinama administracinio pastato Rotušės g. 25 aplinka:
pasodintos tulpės, krokai.
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Tvarkoma kapinių aplinka

Sutvarkyta tvoros dalis Zizonių kapinėse.
Pagaminti iš medžio ir pakeisti naujais
seni sulūžę vartai Šlepščių kapinėse.

Nausėdžių kapinėse rėmėjų lėšomis
įrengta tvora kapinių dalyje, atstatyta sena
akmeninė tvora.
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3.4.8. Parovėjos seniūnija

Seniūnijos teritorijoje aplinkai pagražinti įrengti gėlynai.

Pagamintos 2 skelbimų lentos:
pastatytos Parovėjos ir Lyglaukių kaimuose

Įrengtas apšvietimas Drąseikių kaime (11 šviestuvų) ir Lyglaukių kaime (7 šviestuvai).

___________________________________________________________________________________
Seniūnijos problemos:
Labai sudėtinga atnaujinti Būginių kaimo apšvietimą, kadangi elektros stulpai yra ne prie kelio, o gyventojų
sklypuose. Todėl naujam apšvietimui įrengti reikalingos nemažos investicijos.
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Tvarkoma Parovėjos seniūnijos kapinių aplinka
Seniūnijai skirtomis biudžeto lėšomis buvo tvarkyti Vinkšninių, Braškių, Daukniškių, Kuginių, Semeniškių kapinių vartai.
Atrestauruota 20 metrų akmeninės tvoros Juodžionių kapinėse ir 40 metrų akmeninės tvoros Paberžių kapinėse, Taip pat atnaujinti
Kirbulių kapinių vartai. Pagaminta ir įrengta 10 lauko tualetų prie kapinių. Seniūnijos ūkio darbininkai pagamino ir pastatė nuorodos į
kapines, esančias už Biržų girios pagal Nemunėlio upę.

Atnaujinti Semeniškių kapinių vartai

Pakapinės neveikiančiose kapinėse atnaujinti vartai

Atnaujinti kapinių vartai Kuginių kapinėse

Parovėjos seniūnija 109

Energinio efektyvumo
didinimo Biržų rajono
daugiabučiuose
namuose programos
priežiūros komitetas
Irutė Varzienė – Savivaldybės mero
pavaduotoja (Priežiūros komiteto
pirmininkė);
Vytautas Stasys Čiuplinskas –
Savivaldybės bendruomenės narys;
Dalius Drevinskas – Savivaldybės
tarybos narys;
Ivan Dološickij uždarosios akcinės
bendrovės –„Biržų šilumos tinklai“
direktorius;

Alfridas Jozėnas – Savivaldybės
tarybos narys
Vaidas Viederis – Administracijos
atstovas.
Savivaldybė už kompleksinę
kvartalinę renovaciją yra gavusi Aplinkos
ministerijos ir Būsto energijos taupymo
agentūros apdovanojimą bei svarbiausią
Lietuvoje savivaldos srities apdovanojimą
„Auksinė krivūlė“ už pažangą vykdant
daugiabučių renovaciją.

3.5. Tęsiama daugiabučių namų renovacija
Biržų rajono savivaldybė viena iš pirmųjų pradėjo kompleksinę kvartalinę renovaciją ir sėkmingai ją
tęsia. Biržų mieste savivaldybės iniciatyva pradėta vykdyti ne pavienių daugiabučių pastatų, o viso
gyvenamųjų namų kvartalo renovacija.
2016 m. Energinio efektyvumo didinimo Biržų rajono daugiabučiuose namuose programos priežiūros
komitetas posėdžiavo 3 kartus. Analizuota renovacijos eiga, išklausytos problemos, priimami
konkretūs sprendimai dėl individualių problemų. Be to, pateikta informacija Tarybos posėdyje.
Renovacijos eiga kontroliuojama, pasiekti geri rezultatai. 2016 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-568 ,,Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti
(modernizuoti) daugiabučius namus“, paskelbtas kvietimas Savivaldybių administracijoms iki 2017
m. vasario 20 d. teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Nustatytas bendras
priimamų paraiškų skaičius – 500 vnt. paraiškų, kurias pareiškėjai teikia įgyvendinti daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams. Šiuo Paraiškų skaičius paskirstytas atsižvelgiant į
visų parengtų projektų įgyvendinimą savivaldybėse. Džiugu, kad Biržų rajono savivaldybei,
kurioje projektų įgyvendinamumas siekia nuo 60 iki 80 procentų, skirtas didelis
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(lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis) paraiškų skaičius – 19 namų.

3.6. Infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams
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3.7. Investiciniai projektai:
įgyvendinimas, planai
Daugumos socialinės, ekonominės plėtros, infrastruktūros projektų darbų pradžia suplanuota 2017 m., tačiau 2016 m. buvo atliekami
labai svarbūs projektų parengiamieji darbai: rengiama reikalinga dokumentacija, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami ir
teikiami projektiniai pasiūlymai Panevėžio regiono ar valstybės planuojamų projektų sąrašams sudaryti.

2016 m., skyrus Europos Sąjungos fondų finansavimą, pradėti įgyvendinti
2 projektai už 438,6 tūkst. Eur.:
1 regiono planuojamas projektas „Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ (projekto vertė – 400,7 tūkst. Eur, iš jų
340,6 tūkst. Eur – ES fondų lėšos, 60,1 tūkst. Eur – Savivaldybės lėšos) ir
1 valstybės planuojamas projektas „Užterštos katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymas“ (projekto vertė – 37,9 tūkst.

Eur, iš jų 36,0 tūkst. Eur – ES fondų lėšos, 1,9 tūkst. Eur – Savivaldybės lėšos).
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Pradėti, planuojami įgyvendinti šie
investiciniai projektai ES fondų lėšomis
1. Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra (Savivaldybės teritorijoje numatoma įrengti 32 informacinius kelio ženklus, 7 informacinius stendus, 7
krypties rodykles pėstiesiems);
2. Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas (planuojama sutvarkyti Vabalninko parką ir jo prieigas (įrengti
pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių takus su apšvietimu, estrados aikštelę su apšvietimu, automobilių stovėjimo aikštelę su apšvietimu,
mažosios architektūros elementus); atnaujinti Lauko gatvę, B. Sruogos ir Parko gatvių šaligatvius);
3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone (planuojama Vabalninko mieste
pastatyti naujus vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginius, naujai nutiesti 3,386 km nuotekų ir 2,556 km vandentiekio
tinklų; Biržų m. – rekonstruoti 0,816 km nuotekų ir 1,071 km vandentiekio tinklų.
4. Biržų rajono Legailių globos namų socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas (planuojamas senojo pastato
kapitalinis remontas: dušo kabinų montavimas, kanalizacijos ir vidaus nuotekų vamzdynų pertvarkymas, ventiliacijos ir
šildymo sistemos, apšvietimo sutvarkymas, durų keitimas, patalpų remontas).
5. Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. prie Širvėnos ežero įrengimas (II
etapas) (planuojama įrengti 0,98 km dviračių ir pėsčiųjų tako);
6. Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas (planuojamas A. Dauguviečio parko (40 ha)
tvarkymas: parko želdinių būklės gerinimas, naujų želdinių sodinimas, senų retinimas, esamos „eilinės“ sodinimo struktūros
keitimas, chaotiškai išsidėsčiusių pėsčiųjų takelių sujungimas į sistemą, prie kraštovaizdžio pritaikytų mažosios architektūros
elementų įrengimas, priėjimų prie vandens suformavimas ir kt.)
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7. Biržų miesto D. Poškos-J. Šimkaus-P. Jakubėno ir Žvejų-Ežero gatvių rekonstravimas (planuojama rekonstruoti 1,317 km gatvių).
8. Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms (planuojamas pastato kapitalinis remontas,
pritaikant pastatą Biržų kultūros centro reikmėms; baldų, įrangos, muzikos instrumentų įsigijimas).

9. Biržų rajono Medeikių kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas (Planuojama įrengti 2 daugiafunkcines
sporto aikštelės: po vieną krepšinio ir tinklinio/teniso, atnaujinti bėgimo takus, įrengti šuoliaduobę, apšvietimą, takus);
10. Biržų rajono Papilio miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas (Planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę, 2 sporto aikšteles, privažiavimą ir
automobilių stovėjimo aikštelę, takus);

11. Biržų rajono Rinkuškių kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas (Planuojama įrengti krepšinio aikštelę, vaikų žaidimų aikštelę, treniruoklius,
automobilių aikštelę, sutvarkyti privažiavimą ir takus);
12. Biržų rajono Ramongalių kaimo paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros rekonstravimas (Planuojama sutvarkyti drenažo
infrastruktūrą);
13. Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas (planuojama atkurti istorinius želdynus, vizualinį ryšį tarp rūmų ir ežero, regeneruojant vandens
telkinių sistemą ir atkuriant mažuosius kraštovaizdžio architektūros statinius (lieptelius, tiltelius, laiptus į krantinę, prieplauką), atkurti takų tinklą,
įrengti suolelius, šiukšliadėžes, dekoratyvinį ir funkcinį apšvietimą ir kt.; parko plotas – 18,09 ha).
Projektus planuojama įgyvendinti iki 2020 m.
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Pradėtų, numatomų įgyvendinti
investicinių projektų skaičius ir lėšos
Skaičius, investicinių Projektų,
kurių projektiniai pasiūlymai
pateikti, pagal įgyvendinimo vietą
pasiskirstę taip:
10
8

Projektų vertės
0,06
1,13

8
5

6
4

5,68

2

2

1

0
Biržų m.

Vabalninko m.

kaimo
gyvenamosiose
vietovėse

neapibrėžtoje
teritorijoje

Biržų m.

Vabalninko m.

kaimo gyvenamosiose vietovėse

neapibrėžtoje teritorijoje

Biržų ir Vabalninko miestuose planuojamų įgyvendinti projektų vertė
5,68 mln. Eur

kaimo gyvenamosiose vietovėse – 1,13 mln. Eur
neapibrėžtoje teritorijoje - 0,06 mln. Eur.
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Į PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTĄ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ
ĮRAŠYTI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTAI
(PROJEKTAI BUS ĮGYVENDINAMI ES FONDŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS)
◄ Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės
veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms (pėsčiųjų takų, poilsio, žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelės,
apšvietimo, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę, infrastruktūros, reikalingos sezoninėms prekybos ar paslaugų vietoms sukurti, įrengimas, želdinių
sodinimas, Reformatų g. rekonstrukcija (trinkelių dangos įrengimas);
◄ Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai,
laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių
sutvarkymas; skvero Kęstučio g. 1 įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas);
◄ Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai,
sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui (teritorijos prie buvusio technikos sporto klubo pastato ir sporto mokyklos pastato sutvarkymas:
pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, universalios sporto aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas; automobilių stovėjimo
aikštelių prie pilies modernizavimas: 1 automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, 1 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, apšvietimo
įrengimas);
◄ Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste;
◄ Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą;
◄ Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms;
◄ Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas (1,317 km);
◄ Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones;
◄ Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas
(II etapas) (planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką nuo tilto J. Basanavičiaus g., Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki pėsčiųjų tilto per ežerą
bei atokvėpio aikštelę, 0,987 km; įgyvendinant I etapo projektą takas buvo įrengtas nuo Kęstučio g. pagal Agluonos upę ir dalį Širvėnos ežero,
Reformatų ir Bielinio g. iki J. Basanavičiaus g. tilto).
Projektus planuojama įgyvendinti iki 2020 m.
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2016 METAIS BUVO PARENGTOS ATVIRO PROJEKTO KONKURSO
„BIRŽŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ MODERNIZAVIMAS“ SĄLYGOS
Projekto konkurso objektas – Biržų miesto viešųjų erdvių (J. Janonio aikštės; dalies piliavietės sklypo (Radvilos g. 3) bei Radvilos gatvės;
skvero Žvejų g.; sklypo J. Bielinio g. 1B ir greta esančių Reformatų ir J. Bielinio gatvių bei Apaščios upės pakrantės pėsčiųjų tilto įrengimo
vietos ties Latvygalos gatve ir jų prieigų) modernizavimo projektiniai pasiūlymai.
Viešosios erdvės turės būti pritaikytos bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui bei sudaryti prielaidas
privačioms investicijoms.
Projekto konkurso dokumentai 2016 m. buvo suderinti su Centrine projektų valdymo agentūra.
Artimiausiu laiku bus sudaryta Projektų vertinimo komisija ir paskelbtas Atviras projekto konkursas.
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MELIORACIJA
2016 metais valstybė savivaldybei melioracijos darbams skyrė 304000 Eur.
Savivaldybės taryba patvirtinto Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų programą, pagal kurią atlikti šie
darbai:
1. melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių remonto darbai, rekonstruota 60,72 km;
2. vandens pralaidų remontas, suremontuotos 4 vandens pralaidos;
3. valstybei nuosavybės teise priklausančių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse, suremontuota 0,250
km;
4. didelio diametro drenažo rinktuvų (12,5 cm ir didesnių) avarinių gedimų šalinimo darbai, suremontuota 0,450 km.
Savivaldybėje per 2016 m. įregistruota 16 melioracijos statinių naudotojų asociacijų. Asociacijos teikė paraiškas pagal Lietuvos
Respublikos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį „Parama žemės ūkio
vandentvarkai“. Šiuose projektuose Savivaldybė dalyvauja partnerio teisėmis ir prisideda 3 procentų piniginiu įnašu, dėl to, kad yra
rekonstruojami bendro naudojimo melioracijos statiniai (vandens pralaidos, bendro naudojimo keliai, bei didelio diametro drenažo rinktuvai),
kurie nuveda vandenį ir nuo kitų žemės savininkų ar naudotojų, kurie nėra asociacijų nariai, nusausintų plotų.
2016 m. yra įvertintos 9 paraiškos ir skirta parama.
1 projektas „Biržų rajono Drąseikių kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendintas,
statiniai perduoti eksploatuoti, rekonstruotas plotas – 130,30 ha, projekto vertė – 374 745 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšomis:
baigtas įgyvendinti projektas ,,Biržų rajono Skrebiškių gyvenvietės dalies drenažo sistemų bei vandens pralaidos rekonstravimas“.
Bendra projekto vertė – 30000 Eur. Rekonstruotos drenažo sistemos 8,80 ha plote ir pradėtas įgyvendinti.
Pradėtas įgyvendinti finansuojamas Biržų rajono Rinkuškių gyvenvietės dalies melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Paruošta
projektinė sąmatinė dokumentacija ir pradėti rekonstravimo darbai. Projekto vertė 29997 Eur. Rekonstruojamas plotas 3,8 ha. Darbai bus
užbaigti 2017 m. birželio mėnesį.
Valstybės melioracijos statiniai, kuriuos patikėjimo teise valdo savivaldybė, vidutiniškai nusidėvėję 65,2 proc.
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3.8. TERITORIJŲ PLANAVIMAS
1. Įgyvendinant 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-263 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų
kelių tinklo išdėstymo schemos keitimo“, T-264 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialiojo plano rengimo“, T-262
,,Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo
plano keitimo (atnaujinimo) pakeitimo“ 2016 m. įvykdytos šių teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros. Biržų
rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialiojo plano rengimo paslaugos nupirktos kartu su kurortinės teritorijos ribų plano parengimu.
Biržų rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos specialiojo plano rengimo bei kurortinės teritorijos ribų plano parengimo paslaugų viešojo pirkimo
procedūros užsitęsė dėl skirtingų teritorijų planavimo sritį bei administracinių vienetų ir jų ribų nustatymo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, susijusių
su dokumentų, reikalingų kurortinės teritorijos statusui gauti, rengimu. Šiuo klausimu buvo gauti Aplinkos ministerijos ir Ūkio ministerijos pasiūlymai dėl
iškilusios problemos sprendimo. Atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus buvo įvykdytos paslaugų viešojo pirkimo procedūros. Tačiau Ūkio ministerija, siekdama išspręsti
teisės aktų kolizijas š. m. balandžio mėn. parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 ,,Dėl Kurorto statuso suteikimo
gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo, kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo ir kurorto ar kurortinės
teritorijos statuso gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, kuriame nustatyti visiškai nauji reikalavimai
reikalingiems planavimo dokumentams. Planuojama, kad šis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas turėtų būti priimtas artimiausiu metu. Minimas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas registruotas 2017 m. balandžio 27 d., reg. Nr. 17-4588(2). Neoficialiais duomenimis šis nutarimas turėtų būti priimtas
2017 m. gegužės pab. Kadangi minėtas Vyriausybės nutarimo pakeitimas mums yra svarbus ir gali turėti pasekmių siekiant kurortinės teritorijos statuso, dėl
išaiškinimo ar vykdyti su UAB ,,Urbanistika“ pasirašytą sutartį dėl planavimo dokumentų rengimo, ar tikslingiau ją nutraukti, kreiptasi į Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos Turizmo politikos skyrių bei Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyrių – specialistų nuomone netikslinga
rengti dokumentus, kurie artimiausiu metu taps neaktualūs, o sutartį su paslaugų tiekėju reikėtų nutraukti vadovaujantis paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo
sutarties bendrųjų sąlygų 8 punktu (Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)), kai bus priimta nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo redakcija.
Planuojama artimiausiu metu siūlyti spręsti klausimą dėl Likėnų kurortinės teritorijos (vietovės lygmens) bendrojo plano
rengimo.
Be to, 2017 m. kovo mėn. kreiptasi į Panevėžio regioninės plėtros tarybą, prašant padėti, kad Likėnai taptų regioninės reikšmės objektu, kad būtų
pritrauktos privačios investicijos sveikatinimo paslaugų plėtrai. Išlieka svarbiausias siekis, kad gydymo, sveikatinimo paslaugas gautų Panevėžio regiono
gyventojai, kuriems neįperkamos Lietuvos kurortų paslaugos. LR Seimo narių palaikymas būtų labai svarbus šiame procese, vykdant Regionų stiprinimo
politiką.
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2. Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-231 ,,Dėl vietos

gyventojų apklausų organizavimo“ įvykdytos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimo gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų nustatymo plano projekto bei Biržų miesto teritorijos ribų keitimo plano projekto viešinimo procedūros.
Šių procedūrų metu gauta apie 40 prašymų, pasiūlymų bei pretenzijų, kuriuose vietos gyventojai išreiškė savo nuomonę Savivaldybės tarybos
sprendime nustatytais klausimais. Į gyventojų nuomonę buvo atsižvelgta ir š. m. sausio 9 – 11 d. įvykusių vietos gyventojų apklausų metu
buvo pritarta pateiktiems planų projektams. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-24 ,,Dėl vietos
gyventojų apklausų rezultatų“ Savivaldybės taryba pritarė apklausų rezultatams. Šiuo metu planų rengimo paslaugos tęsiamos: planai teisės
aktų nustatyta tvarka derinami su ministerijomis. Planuojama, kad Tarybos sprendimo projektas, kuriuo bus prašoma Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyti Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas bei pakeisti Biržų miesto
teritorijos ribas, bus teikiamas svarstyti Tarybai š. m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.
3. 2016 m. spalio 27 d. Biržų rajono savivaldybės taryba sprendimais Nr. T-215 ir Nr. T-217 pritarė 2008-2015 metų
Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai bei 2014-2015 m.
Biržų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai. Ši stebėsena vykdoma Teritorijų planavimo
įstatymo nustatyta tvarka ir sudaro prielaidas koreguoti arba keisti bendruosius planus, siekiant įgyvendinti strateginiuose planuose
nustatytus uždavinius bei sudaryti sąlygas racionaliai vystyti suplanuotas teritorijas.
4. Įgyvendinant 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T-266 ,,Dėl Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“ bei 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-5 ,,Dėl Vabalninko
miesto teritorijos bendrojo plano rengimo“ pradėtos minimų teritorijų planavimo dokumentų parengimo paslaugų viešojo pirkimo
procedūros.
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DĖL SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO STATYBOS BIRŽUOSE
Primename, kad 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.
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.
Galimi finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos (apie 3–3,5 mln. Eur), savivaldybės, privačios (koncesininko, operatoriaus ar pan.).

2017 m. vasario 9 d. Biržų pilies arsenalo salėje įvyko susirinkimas, kurio metu visuomenei pristatyti sporto ir sveikatingumo komplekso Biržų mieste Vytauto g.
32 projektiniai pasiūlymai. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės vadovai bei darbuotojai, Savivaldybės tarybos nariai. Su parengtu projektu susirinkusiuosius supažindino
projektinius pasiūlymus parengusios UAB ,,Projektų rengimo centras" atstovai. Aptarti komplekso pastato konkretūs architektūriniai sprendimai bei patalpų
išplanavimas, siūlomos panaudoti medžiagos. Diskusijų metu pateikti pasiūlymai dėl projektuojamo bėgimo tako praplatinimo bei šio tako įrengimo I – ame statybų
etape galimybių. Projekto rengėjams buvo pateikti klausimai, pasiūlymai dėl automobilių parkavimo sąlygų, komplekso apšvietimo, pastato aplinkos gerinimo darbų.
UAB ,,Projektų rengimo centras atstovai" išnagrinėjo gautus pasiūlymus ir koregavo projektą. Šiuo metu baigiami derinti inžinerinių trasų sprendiniai. Inžinerinių
trasų iškėlimas ir pajungimas taip pat yra derinamas, tačiau UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ administracijos personalo kaitos derinimai užtruko. Tikimasi, kad
sulauksime ir šio Projekto finansavimo, nes buvo gautas žodinis pažadas, kad, parengus techninį projektą, 2018 m. pinigai Valstybės investicijos programos bus skirti.
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Savivaldybė nuosavybės teise turi paprastųjų vardinių akcijų 6 bendrovėse.
Savivaldybė yra 3 Savivaldybės viešųjų įstaigų – Biržų ligoninės, Biržų rajono savivaldybės poliklinikos ir Biržų rajono socialinių paslaugų centro – bei
savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorijos (veiklos sritis: geriamojo vandens, paviršinio vandens, dirvožemio ir žemės ūkio produktų tyrimai) savininkė bei
viešosios įstaigos „Tatulos programa“ dalininkė.
Į valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS) įvesti duomenys apie Savivaldybės patikėjimo teise valdomus valstybės nekilnojamuosius daiktus
ir transporto priemones.

3.9. BENDROVĖS, KURIOSE SAVIVALDYBĖ NUOSAVYBĖS TEISE TURI
PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ (PROC.)

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų komunalinis
ūkis“
Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų butų ūkis“

11,79
34,09
40,4
100

Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų šilumos tinklai“

100

Uždaroji akcinė bendrovė Biržų autobusų parkas
Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“

93,11

Kadangi bendrovės dirba nepelningai, Savivaldybė dividendų negauna. Yra Vyriausybei pateiktas siūlymas UAB „Biržų būtų ūkis“ akcijas
įtraukti į privatizuojamųjų sąrašą. Taip pat planuojama tokį siūlymą teikti ir dėl UAB „Biržų komunalinis ūkis“.
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3.9.1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS
Bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2010 m. balandžio
1 d. ėjo Egidijus Brazdžiūnas. Jo darbo sutartis, šalių
susitarimu, nutraukta 2016 m. gegužės 2 d. Laikinai eiti
direktoriaus pareigas valdyba pavedė Transporto
skyriaus viršininkei Giedrai Pladytei-Petrovič, nuo
2016 m. gruodžio 19 d. ji eina Bendrovės direktorės
pareigas.
Per ataskaitinį laikotarpį UAB Biržų autobusų
parkas:
1. Aptarnavo 7 tolimojo susisiekimo maršrutus, 30
priemiesčio ir 1 miesto maršrutą;
2. Eksploatavo 36 autobusus, kurių vidutinis amžius 24
metai;
3. Pervežė 426 300 keleivių ir nuvažiavo 1 776 000 km.
Atlikus pagrindinių pervežimų rodiklių per
2014-2016 metus analizę darytina išvada – tolimųjų
maršrutų ridos padidinimas 2015 metais buvo
klaidingas, keleivių skaičius vis tiek mažėja, o sąnaudos
auga. Vietinio susisiekimo maršrutai išlieka tik kaip
socialinė paslauga – keleivių skaičius ir gaunamos
pajamos krenta.

Nuo 2015 m. spalio 1 d., Savivaldybės tarybos sprendimu, taikomas 0,10 Eur (be PVM) už 1
keleivio kilometrą tarifas, o už vienkartinį bilietą mieste – 0,50 Eur (su PVM). Maršrutai
daugiausia pritaikyti rajono moksleivių pavežėjimui į mokyklas, būtent pervežamų mokinių
skaičius labiausiai daro įtaką Bendrovės pajamoms vietiniuose maršrutuose. Siekiant išvengti
žymaus kasmetinio pervežamų mokinių skaičiaus mažėjimo, bendradarbiauta su Švietimo,
kultūros ir sporto skyriumi, peržiūrėtos galimybės koreguoti maršrutus. Tam pakeistas rytinio
maršruto Biržai-Vabalninkas per Svilius grįžimo tvarkaraštis, grįžtant per Kratiškius ir atvežant
moksleivius į gimnaziją. Taip pat padidintas maršruto Biržai-N.Radviliškis eismo dažnumas,
važiuojant papildomai 15.50 val., jis pritaikytas parvežti moksleivius į N.Radviliškį po pamokų.
Be to, atsižvelgiant į daugybę gyventojų prašymų, nuo 2016 m. birželio 4 d. pradėtas vykdyti
bandomasis važiavimas savaitgaliais maršrutu Biržai-Germaniškis per Suostą, kurio eismo
grafikas pritaikytas prie Latvijos vežėjo, suteikiantis galimybę nuvykti į Rygą ar Jūrmalą.
Minėtas maršrutas nepasiteisino ir metų pabaigoje buvo nutrauktas. Siekiant racionaliai naudoti
Bendrovės ir Savivaldybės lėšas, nuo 2016 m. gruodžio 1 d. nutrauktas maršrutas Biržai-Kilučiai.
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Skolos ir įsipareigojmai

UAB Biržų autobusų parkas 2016 metų veiklos rezultatas – 1347 Eur nuostolis.
Skolos tiekėjams – 84 209 Eur (2015 m. – 56 985 Eur);
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 57 969 Eur (2015 m. – 60 282 Eur);
Atsiskaitymai kitiems vežėjams už parduotus bilietus į jų aptarnaujamus maršrutus ir Bendrovės autobusų įvažiavimą į kitų miestų
Autobusų stotis – 11049 Eur (2015 m. – 8416 Eur).
Gautinos Bendrovės sumos
2016 m. gruodžio 31 dienai sudarė 38 561 Eur (2015 m. – 40631 Eur):
Iš kitų vežėjų už parduotus bilietus į UAB Biržų autobusų parkas aptarnaujamus maršrutus ir įvažiavimus į Biržų autobusų stoties
teritoriją – 3308 Eur (2015 m. – 10142 Eur);
Už pervežtus mokinius ir keleivius, turinčius teisę į lengvatinį pavėžėjimą – 14940 Eur (2015 m. – 23113 Eur);
Už patirtą nuostolį priemiesčio ir miesto maršrutuose – 11 629 Eur (2015 m. – 5019 Eur).
Pelningumo rodikliai skirti veiklos rezultatams įvertinti ir rodo, kad įmonės išlaidos yra per didelės. Finansinio stabilumo rodikliai
patenkinami. Bendras įsiskolinimo koeficientas tikrai geras, tačiau trumpalaikių skolų Bendrovė turi per daug ir per mažai vertingo
trumpalaikio turto, todėl gali turėti problemų, atsiskaitant su tiekėjais. Tai aiškiai matyti kritinio ir bendrojo likvidumo rodikliuose.
Įvertinus tai, kad ilgalaikių įsipareigojimų Bendrovė neturi ir bendrasis mokumas yra normalus, UAB Biržų autobusų parkas
finansinė būklė gali būti vertinama kaip patenkinama.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2016 m. – 72 darbuotojai. Transporto skyriuje, lyginant su 2015 m., apie 60 proc. šoktelėjo
išdirbamų viršvalandžių skaičius, jų per 2016 m. susidarė 4984 valandos (2015 m. – 3032 val.). Bendrovei trūko
3 vairuotojų, jų stygius jaučiamas nuolat.
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2017 metų pradžioje parengtas naujas viešųjų pirkimų dokumentacijos paketas, iš pagrindų įvesta pirkimų
procedūrų vykdymo sistema Bendrovėje, apmokyti darbuotojai; įsigyti 3 vnt. miesto-priemiesčio tipo
autobusai Ikarus (2002 m)
Veiklos planai ir prognozės
Bendradarbiauti su Biržų rajono savivaldybe, dalyvauti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamame projekte,
siekiant pagerinti viešuoju transportu teikiamų paslaugų kokybę.
Siekti įsigyti nedidelės talpos, rentabilių, autobusų tiek vietinio, tiek tolimojo susisiekimo maršrutams, taip
palaipsniui atnaujinant nusidėvėjusį transporto priemonių parką, mažinant degalų sąnaudas, didinant (šiuo
metu kritinį) autobusų skaičių, gerinant vairuotojų darbo vietas, įmonės įvaizdį ir vežimo paslaugos kokybę.
Investuoti į degalų suvartojimo kontrolės sistemas, siekiant kontroliuoti degalų sąnaudas ir taupyti lėšas
būtiniausiems pastatų remonto darbams, užtikrinant bent minimalius darbuotojų saugos reikalavimus.
Siekiant išlaikyti ir pritraukti tik kvalifikuotą, motyvuotą personalą, tobulinti motyvavimo sistemą: koreguoti
atlyginimų dydžius, perskirstyti darbo funkcijas.
Stiprinti keleivių vežimo kontrolę, griežtinant reikalavimus Bendrovės administracijos darbuotojams, kuriems
išduoti kontrolieriaus pažymėjimai.
Pagal finansines galimybes palaipsniui gerinti remonto dirbtuvių pastato būklę: keisti langus, renovuoti
perskilusią pastato sieną, pakeisti dalį stogo, sudėti naujas garažo duris. Techninį personalą aprūpinti
apsaugos priemonėmis, būtiniausiais įrankiais, nusidevėjusius pakeisti naujais.
Siekiant pagerinti klientų aptarnavimo kokybę ir dirbančiųjų darbo našumą, įsigyti siuntų apskaitos
programą.
Pagrindinė Bendrovės užduotis – maršrutų optimizavimas, t. y. važiavimo laiko ir greičio, sustojimų
skaičiaus ir eismo dažnumo koregavimas bei pajamų iš užsakomųjų kelionių didinimas.
Sistemingas Biržų rajono savivaldybės atsiskaitymas su Bendrove už suteiktas paslaugas įrodo, kad
Savivaldybės požiūris į Bendrovėje sprendžiamas problemas, tampa adekvatus. Todėl tikėtina, kad 2017 m.
Savivaldybė atsiskaitymus ir toliau vykdys laiku, o ateityje ras galimybių į Bendrovę investuoti. UAB Biržų
autobusų parkas, savo ruožtu, sumažins trumpalaikius įsipareigojimus, padidins ilgalaikio turto vertę,
pagerins įvaizdį ir pasitikėjimą įmone, teiks saugią, šiuolaikišką ir rentabilią vežimo paslaugą.
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TIKIMĖS, KAD BIRŽŲ RAJONO GYVENTOJAI
2018 M. VAŽINĖS NAUJAIS EKOLOGIŠKAIS
SUSLĖGTOMIS ARBA SUSKYSTINTOMIS DUJOMIS
VAROMAIS AUTOBUSAIS

T
Savivaldybės taryba 2017 m.
kovo mėnesį pritarė, kad “ Biržų
rajono savivaldybės
administracija rengtų ir Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
bendram finansavimui gauti
teiktų projektą „Ekologiško
viešojo transporto Biržų rajono
savivaldybėje plėtra, įsigyjant
ekologiškas transporto
priemones“.

Projektinis pasiūlymas derinamas su Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriumi. Preliminari projekto
pradžia – 2017 m. gruodis, trukmė – 12 mėn.
Įgyvendinus projektą, bus įsigyti 7 nauji ekologiški suslėgtomis arba
suskystintomis dujomis (CNG; LNG) varomi miesto ir priemiestiniais maršrutais
kursuosiantys autobusai, pagerės viešuoju (miesto ir priemiestinio) transportu
teikiamų paslaugų kokybė, minėta paslauga taps patrauklesnė ir tikėtina, kad daugiau
gyventojų ims naudotis viešuoju transportu. Taip pat bus sumažinta oro tarša ir
neigiamas poveikis aplinkai.
Įgyvendindama Projektą Savivaldybė nuosavomis lėšomis turės padengti ne
mažiau kaip 15 procentų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Planuojamos
Savivaldybės lėšos – 141 tūkst. Eur. Bendra projekto vertė – 940,5 tūkst. Eur.
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3.9.2. UAB „Biržų vandenys“ veikla 2016 m.
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu patvirtintas UAB „Biržų vandenys“
2015–2019 m. veiklos planas. Vadovaujantis veiklos planu numatoma įgyvendinti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcijos ir plėtros investicinius projektus, nuolat gerinti teikiamų
paslaugų kokybę, aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės
geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudoti gamtos išteklius, mažinti geriamojo vandens netektis
ir nuotekų infiltraciją.
Įgyvendinant projektą planuojamos 2 185 955 Eur., investicijos, iš jų Europos Sąjungos (toliau – ES)
fondų lėšos – 1 423 025 Eur. ES fondų lėšomis planuojama įgyvendinti projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų
rajone,” projekto įgyvendinime kaip partneris dalyvaus ir Biržų rajono Savivaldybė. Vabalninko
mieste bus nutiesta 5,94 km., vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatyti vandens gerinimo
įrenginiai bei nauja nuotekų valykla, Biržų mieste bus rekonstruota 1,89 km. vandentiekio
ir nuotekų tinklų.

Bendrovė įgyvendindama projektą 2016 m., pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai ES
finansavimui gauti, parengė Investicinį projektą, bei Vabalninko m. nuotekų valymo įrenginių techninį
projektą, įvykdė vandens gerinimo įrenginių Vabalninko mieste statybos darbų viešąjį pirkimą.
Vienas iš svarbiausių kriterijų, apibūdinančių įmonės veiklą yra šalto vandens netektys,
siekiant sumažinti vandens nuostolius 2016 m. parengtos didelių investicijų nereikalaujančios techninės
priemonės jos pradėtos įgyvendinti Biržų mieste bei Kirdonių ir Kupreliškio gyvenvietėse. Defektų
šalinimo darbai bus atliekami ir 2017 m.
Bendrovė dirba nuostolingai, 2016 metais nuostolis lyginant su 2015 metais sumažėjo labai nežymiai,
pagrindinė nuostolio priežastis 2008 metais patvirtintos žemos paslaugų kainos. Biržų rajono
savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T -245 nustatė naujas geriamo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. vasario 1d. Patvirtintos naujos paslaugų
kainos tikėtina pagerins bendrovės finansinę situaciją.

UAB " Biržų vandenys“ 2017 m. veiklos perspektyvos:
Tęsti projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone
įgyvendinimo darbus;
Biržų miesto vandenvietėje atnaujinti vandens apskaitos
sistemą, taip pat atlikti nuotekų perpumpavimo antrojo
siurblio remontą;
Organizuoti kaimo geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo
objektų, neturinčių šiai veiklai licencijų perėmimą;
Tęsti vandens tiekimo netekčių mažinimo darbus Kvetkų,
Kupreliškio, Kirdonių, Juostaviečių gyvenvietėse.

Kontroliuoti papildomo lietaus vandens patekimą ir gruntinio
vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, tai bus
vykdoma atliekant vamzdynų praplovimo darbus, senų
vamzdynų diagnostiką, tikrinant ar lietaus kanalizacijos
tinklai neįjungti į buitinių nuotekų tinklus.
Spręsti nuotekų komposto realizavimo problemą.
Siekdami mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis
prie centralizuotų tinklų Bendrovės vandens ūkio kontrolieriai
tikrins, kaip gyventojai eksploatuoja nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą, tai atliksime pasitelkdami Aplinkos apsaugos
agentūros ar Savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus
pareigūnus.
Ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų kontrolei ir skolų
išieškojimui.
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3.9.3. UAB „Biržų šilumos tinklai“
Bendrovės UAB „Biržų šilumos tinklai“ veiklos sritys yra:
Daugiabučių namų atnaujinimas ( modernizavimas) Biržų mieste ir rajone.
Patalpų ir katilinių nuoma, įmonėms ir organizacijoms.
Finansinė ir žmogiškujų išteklių situacija įmonėje:
Bendrovėje dirba 4 darbuotojai: Direktorius, vyr. buhalteris, apskaitininkas ir projektų vadovas.
Direktorius ir vyr. buhalterė atlyginimą gauna iš patalpų ir katilinių nuomos pajamų. Nekilnojamas turtas (pradedant nuo komercinių patalpų, baigiant
šiluminėmis trasomis) iki 2034 metų yra išnuomotas UAB „Litesko“, taip pat yra išnuomotos mechaninės dirbtuvės UAB „Valdaura“ . Projektų vadovas ir
apskaitininkė atlyginimą gauna iš gaunamo administracinio mokesčio, kuris yra nustatytas 0,10 eurų už 1 m2 atnaujinamo namo. Atnaujinamiems
namams administracinį mokestį moka Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.
2016 m gauta mokesčio administracijos išlaikymui iš UAB „Litesko“ 26066 eurų, iš UAB „Valdauros“ už pastato nuomą 4024,70 eurų, už parduotą metalo
laužą 322,70 eurų, administracinio mokesčio iš Finansų ministerijos 10976,69, ir 8500,00 eurų gauta už parduotą Nemunėlio Radviliškio katilinę.
UAB „Biržų šilumos tinklai“ Tarybos sprendimu paskirti Biržų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo
administratoriumi. Bendrovei pavesta atlikti visus veiksmus, susijusius su Programos ir parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolintis lėšas iš kredito įstaigų,
naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos parengtu elektroniniu katalogu, organizuoti rangos darbus (įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės
priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoti ir prižiūrėti statybos darbų atlikimą ir užtikrinti jų įgyvendinimo kokybę.
Daugiabučių namų atnaujinimas: I-etapas– 16 namų, II-etapas –20 namų, III-etapas (planuojama – parengti atnaujinti - ruošiami
investiciniai projektai )–19 namų.
Gauta parama 2017-01-01 I ir II etapai viso: 3.029.340,35 eurai.
Tolesnės veiklos perspektyvos ir tikslai:
Iki 2017 metų pabaigos baigti atnaujinti (modernizuoti) 32 gyvenamuosius namus.
Iki 2020 m. Atnaujinti (modernizuoti) dar 29 gyvenamuosius namus. Mažinti energijos vartojimą atnaujintuose (modernizuotuose) namuose.
2016 m bendrovė dirbo nuostolingai, Gautas 92304 eurų nuostolis, nes buvo nurašyta nepilnai nusidėvėjusi Nemunėlio Radviliškio
katilinė.
Nebenaudojama katilinė parduota Biržų rajono savivaldybei. Gautos pajamos už parduotą turtą nepadengė likutinės vertės. Visa informacija pateikta
metinėje finansinėje atskaitoje (skelbiama Savivaldybės tinklalapyje).
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3.10. Viešoji įstaiga „Tatulos programa“
2016 m.:
1. didelis dėmesys skirtas gamtinio monitoringo programoms įgyvendinti. Atlikta požeminio ir paviršinio vandens rezultatų
analizė; išanalizuota ir įvertinta teisės aktais įtvirtintus aplinkos apsaugos ir ūkinės veiklos reikalavimai karstiniame regione;
2. vykdomi moksliniai tyrimai, mokomieji, šviečiamieji renginiai ir jiems reikalingų priemonių leidyba ir sklaida;
3. vykdomas darbas, kurio tikslas – sukurti karstinio regiono šachtinių šulinių kadastro metmenis, rinkti informaciją ir pildyti
karstinio regiono šachtinių šulinių kadastrą, atlikti karstinio regiono šulinių hidrocheminius ir hidrofizinius tyrimus;
4. siekiant reprezentuoti Biržus ir karstinį regioną dalyvauta tarptautinėje parodoje ,,Agrobalt 2016“;
5. kuriamas ekologinis parodomasis Arūno ir Daivos Giedrikų ūkis Pabiržės seniūnijoje;
6. surengtas pažangiausio ekologinio ūkio konkursas Šiaurės Lietuvoje;
7. parengti 3 metų švietėjiškos veiklos projektai su ,,Ažuoliuko “ ir ,,Genio“ vaikų darželiais;
8. vykdomi ekologinės žemdirbystės bandymai, pritaikant žemės ūko augalus ekologiniam žemės ūkiui;
9. skatinamas ekologiškų produktų perdirbimas ūkininkų ūkiuose;
10. vykdomas vartotojų, jaunimo ir visuomenės švietimas. Tuo tikslu surengta visa eilė seminarų ir
konferencijų, išleista leidinių. Mokyklos, darželiai ir biblioteka aprūpinta švietėjiška medžiaga apie karstinio
regiono gamtosaugines problemas ir ekologiškus produktus.
Savivaldybė yra viešosios įstaigos „Tatulos programa“ dalininkė
Savivaldybė, dėjo visas pastangas, kad būtų tęsiama VšĮ „Tatulos programa" veikla.
Programos įgyvendinimą remia Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija.
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3.11. Išnuomotas
Biržų kempingas
Vienas iš Tarybos kadencijos darbų –
rūpintis kempingo efektyvia veikla.

2017 m. kovo 15 d. su MB „Arcus LT
pasirašyta nauja Biržų kempingo
nuomos sutartis 10 metų terminui.
Naujasis nuomininkas turi ambicingų
planų dėl kempingo efektyvios veiklos.

2016 m. kempinge apsilankė 651
turistas, iš jų – 144 užsieniečiai.
Kempingo infrastruktūra įrengta
Europos Sąjungos fondų ir
Savivaldybės lėšomis.
2016 m. pabaigoje nuomos sutartis,
sudaryta su Ona Gružauskiene,
nutraukta jos prašymu.
Biržų kempingas atidarytas
2015 m. rugsėjo 12 d.

Naujasis kempingo nuomininkas MB „Arcus LT“ tikisi, kad kempingas bus lankomas ir žiemą ir vasarą. Jei
pasiteisins, žada pastatyti ne vieną dvivietį ir/ar keturvietį mobilų namelį poilsiautojams, kad žmonės galėtų jame apsistoti ir prastesnėmis oro sąlygomis. Taip pat planuoja racionaliau išnaudoti jau esamas
kempingo patalpas. Turistams, biržiečiams planuoja pastatyti nedidelę pirtelę. Planuojamos šios turistinės
paslaugos: slidžių, valčių, dviračių nuoma, galbūt – vandens atrakcionai. Vaikams planuoja rengti edukacinius užsiėmimus (keramika, dailė), įrengti vaikų žaidimų aikštelę. Bet to, nuomininkas norėtų vasarą Biržuose rengti edukacines stovyklas.
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3.12. 2016 M. PATVIRTINTOS BIRŽŲ
MIESTO IR RAJONO VIETOS VEIKLOS
GRUPIŲ PLĖTROS STRATEGIJOS
VVG STRATEGIJOS ATITINKA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016 –2020 M. STRATEGINIO PLANO TIKSLUS IR UŽDAVINIUS
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Biržų miesto vietos veiklos grupė (VVG) devynių žmonių iniciatyva užregistruota 2014 m. rugsėjo 12 d.
NARIŲ SKAIČIUS
IŠ JŲ JURIDINIAI ASMENYS
IŠ JŲ FIZINIAI ASMENYS
VALDYBOS NARIŲ SKAIČIUS
VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI:

www.birzumiestovvg.lt

12
8
4
9
AUDRONĖ GARŠVAITĖ
KĘSTUTIS KNIZIKEVIČIUS
MINDAUGAS BALČIŪNAS

2016 m. Asociacija Biržų miesto vietos veiklos grupė (toliau VVG) parengė Biržų miesto
plėtros strategiją 2016-2020 m. Rengiant strategiją vyko mokymai ir konsultacijos su strateginių
dokumentų rengimo ekspertais, atlikta tiriamoji studija, organizuotos konsultacijos su Biržų
miesto nevyriausybinių, verslo ir vietos valdžios atstovais bei gauti Biržų rajono savivaldybės
tarybos ir Panevėžio regiono plėtros tarybos pritarimai. Strategija pateikta Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijai.

2016-07-20 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr.IV-505
patvirtino siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, kuriame Biržų
miesto strategija pagal vertinimo metu surinktų vertinimo balų skaičių
nurodyta labai aukštoje ketvirtoje vietoje ir jai įgyvendinti skirtas dalinis
finansavimas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto 578
192,35 Eur. Be didžiųjų miestų, Biržams skirta suma yra trečia pagal dydį (daugiau
skirta tik Utenai ir Jonavai, kuriuose gyvena 2,5 karto daugiau gyventojų, tačiau Biržai
lenkia šiuos abu miestus pagal gautas lėšas vienam gyventojui).
86697,00 Eur bus panaudota administravimui. Biržų rajono savivaldybė prisidėjo 2015
m. skirdama 7000,00 Eur strategijos rengimui ir 2016 m. - 4300,00 Eur strategijos
įgyvendinimo administravimui. Viso 2016 – 2020 m. laikotarpiu Biržų rajono savivaldybė yra
numačiusi skirti vietos plėtros strategijai įgyvendinti (strategijos įgyvendinimo administravimui
ir vietos projektams koofinansuoti) iki 63 635,37 Eur.
Biržų miesto plėtros strategija atitinka Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m.
strateginiame plane numatytus tikslus. Strategijos tikslai - pagerinti Biržų miesto gyventojų
ekonominį aktyvumą ir integraciją į darbo rinką, skatinti socialinę integraciją, užtikrinant
gyventojų poreikius atitinkančių socialinių ir kitų su socialinės atskirties mažinimu susijusių
paslaugų teikimą.
Biržų miesto VVG
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Vietos plėtros strategija – Biržų miesto teritorijos gyventojų problemoms spręsti.

Tikslinės grupės:
▪ socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;
▪ darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti
visuomenės gyvenime;
▪ darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai;
▪ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką darbą vykdantys asmenys;
▪ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai.
Biržų miesto vietos plėtros strategijoje numatyti tikslai ir uždaviniai:
Pagerinti Biržų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir integraciją į darbo rinką:
Skatinti smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo plėtrą Biržų mieste;
Gerinti Biržų miesto gyventojų įsidarbinimui galimybes.
Skatinti socialinę integraciją, užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių socialinių ir kitų susijusių paslaugų teikimą:
Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Biržų mieste;
Skatinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą.
SIEKIAMI RODIKLIAI:
Sukurti nauji verslai – 25;
Išplėsti verslai – 6 (nepraėjus 1 m. nuo verslo pradžios);
Į verslumo skatinimo veiklas įtraukti dalyviai 96;
Asmenys, atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką –
15;
Asmenys, kuriems suteiktos socialinės paslaugos – 255;
Asmenys, įsitraukę į aktyvias veiklas/pradėję dirbti – 105.

2016 m. Suorganizuotų visuotinių susirinkimų

2

2016 m. suorganizuota valdybos posėdžių
1
2016 m. suorganizuota narių susirinkimų
5
2016 m.: parengtas projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo
projektas; projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės kriterijų projektai (9 vnt.); kvietimų teikti
vietos plėtros projektinius pasiūlymus projektai (9 vnt.); potencialių pareiškėjų
konsultavimas (120 val.). Dalyvauta LR vidaus reikalų ministerijos ir Europos socialinio fondo
agentūros organizuotuose renginiuose, susijusiuose su strategijos įgyvendinimu.

Biržų miesto VVG
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Į
Biržų rajono vietos veiklos grupė šešių žmonių iniciatyva įsteigta 2004 m. rugpjūčio 30 d.

Valdybos narių skaičius: 12
Iš jų vietos valdžios atstovai:
Iki 2016-04-07 Vytas Jareckas, Audrys Šimas;
Nuo 2016-03-24 Kęstutis Armonas, Adolfas Rinkūnas, Aurelija Sindriūnė;
VVG TERITORIJOS VIZIJA IKI 2023 M. E KONOMIŠKAI STIPRUS, PATRAUKLUS, SVETINGAS ŠIAURĖS LIETUVOS KRAŠTAS.
BIRŽŲ RAJONO KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2015–2023 m. NUMATOMI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Ekonominės veiklos įvairinimas, darbo vietų kūrimo lengvinimas, inovacijų diegimas (nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra, ne žemės
ūkio vietos verslų kūrimas ir plėtra, parama su kaimo turizmui susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai, parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse
pradėti ir plėtoti, žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra, parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos
lygmeniu).
Socialinės įtraukties skatinimas ir užimtumo didinimas (sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas, parama bendruomeninio verslo kūrimui ir
plėtrai, parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra).
Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas bei jo panaudojimas vietovės rinkodarai (parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros,
viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams, Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei
pritaikymą gyventojų poreikiams, Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas).

SU VISA BIRŽŲ RAJONO KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2015–2023 M. GALITE SUSIPAŽINTI:
http://www.birzuvvg.lt/lt/strategijos/vps_2015-2023/
2016 m. Suorganizuotų visuotinių susirinkimų
skaičius

1

2016 m. Suorganizuotų valdybos posėdžių
skaičius

7
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PRIIMTI SPENDIMAI:
SUDARYTA DARBO GRUPĖ (IŠ 12 VALDYBOS NARIŲ IR 3 DARBUOTOJŲ) SPRENDŽIANT PAKLAUSIMŲ KLAUSIMUS, DĖL BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS (TOLIAU – VVG) VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJOS (TOLIAU – VPS), PATEIKTOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL
VPS“ (VPS PARAIŠKOS NR. 42VS-KP-15-1-06755-PR001), VERTINIMO.
VPS PARAIŠKOS NR. 42VS-KP-15-1-06755-PR001 VERTINIMO METU, PRITARTA NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS (TOLIAU – NMA), 2016 M. SAUSIO 7 D., PATEIKTO PAKLAUSIMO NR. S-PV0177538 , TIKSLINIMUI.
VPS PARAIŠKOS NR. 42VS-KP-15-1-06755-PR001 VERTINIMO METU, PRITARTĄ NMA, 2016 M. VASARIO 17 D., PATEIKTO PAKLAUSIMO NR. S-PV-0179037, TIKSLINIMUI.
NUSTATYTA VISUOTINIO SUSIRINKIMO DATA;
PRITARTA NAUJŲ NARIŲ ĮSTOJIMUI Į VVG;
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VPS PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. POTVARKIU „DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS
SKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ NR. 4D-61.
PRITARTA VPS RODIKLIŲ PAKEITIMUI ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD SKIRTA PARAMOS SUMA YRA 2,314 PROC. MAŽESNĖ NEI PRAŠOMA VPS PARAIŠKOJE PROJEKTUI ĮGYVENDINTI.
PATVIRTINTAS VPS ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ FINANSINIS PLANAS 2016 METAMS.
PATVIRTINTAS VPS ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ FINANSINIS PLANAS 2017 METAMS.
PATVIRTINTAS VPS ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ MOKĖJIMŲ PRAŠYMŲ GRAFIKAS.
PATVIRTINTAS DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS.
PASIRAŠYTA VPS PARAMOS SUTARTIS 2016 M. LIEPOS 8 D.
ATLIKTAS VPS KEITIMAS ATSIŽVELGIANT Į NMA INICIJUOTĄ 2016-09-16 RAŠTĄ „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS“ NR. BRK-5077, KURIAME PATEIKTOS REKOMENDACIJOS DĖL VPS KEITIMO.
PATVIRTINTOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS INSTRUKCIJOS.
APTARTOS VIETOS PROJEKTŲ IDĖJOS IR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI.
APTARTI VPS ADMINISTRAVIMO DARBUOTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI.
SUORGANIZUOTAS INFORMACINIS RENGINYS APIE PATVIRTINTĄ VPS, PLANUOJAMĄ VEIKSMŲ PLANĄ IR PAN.
SPRĘSTI KITI KLAUSIMAI.
VISUOTINIAME SUSIRINKIME:
1. PATVIRTINTOS VVG VALDYMO ORGANŲ ATASKAITOS UŽ 2015 M.
2. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS UŽ 2015 M.
3. REVIZIJOS ATASKAITOS UŽ 2015 M.
4. IŠRINKTI VALDYBOS NARIAI, VALDYBOS PIRMININKAS, VVG PIRMININKAS, REVIZORIUS.
5. PRIIMTI NAUJI NARIAI Į VVG.

2016 M. AKTYVIAI RENGTASI NAUJOS STRATEGIJOS STARTUI 2017 M.
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4.1. Švietimas
Svarbiausi Tarybos priimti sprendimai švietimo klausimais
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m.
bendrasis planas, įsteigta biudžetinė įstaiga Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras, Biržų rajono sporto mokykla prijungta prie
Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro. Pakeistas Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimas ir nuostatai,
pagal kuriuos nuo 2017 m sausio 1 d. veikia Biržų rajono švietimo pagalbos tarnyba. Kitais Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais pritarta
bendradarbiavimo sutarčiai kuriant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimo ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos
centrą Panevėžio apskrities teritorijoje, nustatyta, kaip skirti ir panaudoti neformaliojo vaikų švietimo lėšas, patvirtinti mokinio krepšelio lėšų
paskirstymo, mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės mokyklas, Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo
ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkų aprašai, nustatytos Biržų rajono savivaldybės mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos.
Mokinių ugdymosi pasiekimai

2015–2016 mokslo metais vidurinį išsilavinimą įgijo 163 mokiniai (96 proc.), vidurinio ugdymo programą baigė 169 abiturientai, 4 abiturientai
gavo aukščiausius anglų kalbos 100 balų įvertinimus. Savivaldybės mokyklose iš 184 dešimtos klasės mokinių 178 įgijo pagrindinį išsilavinimą
(97proc.). 9 mokyklose (iš 13) sumažintas pamokų praleidinėjimas ir vėlavimas į pamokas; 2 mokyklos padidino aukštus pasiekimus turinčių
mokinių skaičių; 2 mokyklos kompensavo (iš dalies) netolygias mokinių socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas. 2015–2016 mokslo metais
gabiems mokiniams organizuotos 24 mokomųjų dalykų rajono olimpiados, 6 konkursai. Olimpiadose dalyvavo 1041 mokinys, konkursuose – 488
mokiniai. Organizuotos 44 sporto varžybos, jose dalyvavo 1280 mokinių. Savivaldybė skyrė transportą nuvykti į šalies olimpiadas, konkursus ir
varžybas. Mokslo metų užbaigimo šventėje prizai, padėkos raštai, medaliai, sporto taurės įteiktos 137 pirmųjų vietų laimėtojams ir 69 jų
mokytojams. Už laimėtas dvi III vietas šalies olimpiadose pagerbti „Saulės“ gimnazijos mokiniai: rusų kalbos olimpiadoje – Ernestas
Lukovnikovas (mokytoja Jadvyga Džiugienė), dailės olimpiadoje – Dovilė Ajauskaitė (mokytoja Daiva Zalogienė). Sporto taurėmis apdovanotos
Kaštonų, „Aušros“ ir Pabiržės pagrindinės mokyklos – Lietuvos mokyklų žaidynių laimėtojos, pelniusios daugiausiai taškų atskirose rungtyse.
Biržų rajono savivaldybė tapo 2015−2016 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių 3 grupės nugalėtoja.

Švietimas 137

Švietimo ir ugdymo sistemos: stiprybės (vertybės, teigiami pokyčiai, išspręstos problemos, dalyvavimas projektuose ir t.t,
materialinė bazė ir kt.):
Teigiami pokyčiai yra nuostatų ir susitarimų dėl kiekvieno mokinio pažangos ir saugumo įgyvendinimas. Savivaldybės mokyklų 2016–2020 metų
strateginiuose planuose konkrečiomis priemonėmis numatytas mokymosi pažangos siekis: geresnis mokyklų ugdymo aplinkų įrengimas, susitarimai dėl
metų pažangos darbų mokykloje, savivaldybės mokinių pasiekimų šalies kontekste analizė, nuolatinis siekiamų tikslų įsivertinimas. Savivaldybės
gyventojams sudarytos sąlygos dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo procese;
suaugusieji gali įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą Biržų „Saulės“ gimnazijos suaugusiųjų klasėse bei Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.
Nuolatos siekiama didinti teikiamų ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, švietimo įstaigų bendruomenės kuria veiksmingą ugdymo aplinką, efektyviai
panaudojamos švietimui skiriamos lėšos;
ES SF projektus vykdė ir patirtį ugdyme sėkmingai taiko „Atžalyno“, Kaštonų, Pabiržės, Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos. 2016 m.
pradėtas vykdyti trišalis Erasmus + strateginių partnerysčių projektas „Sportuokime, bendradarbiaukime ir mokykimės“ (Let´s do sports, collaborate and
educate). Projekto partneriai - Rajec-Jestrebi (Čekijos Respublika), Tvardošin (Slovakija), Biržų rajono savivaldybės, Rajec-Jestrebi ir Tvardošin
gimnazijos, Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla ir po vieną sporto klubą iš kiekvienos šalies partnerės.
Parengtas ir kartu su partneriais įgyvendinamas Biržų rajono savivaldybės mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo 2016–2017 mokslo metų
veiksmų planas, sėkmingai vykdytos bendrojo raštingumo skatinimo priemonės. Įgyvendintas Biržų rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2015–2016 metams.
silpnybės, grėsmės: mažėja mokinių skaičius, atsiranda jungtinės klasės, gali mažėti ugdymo kokybė;
galimybės (perspektyvos): optimaliai pertvarkyti mokyklų tinklą, gerinti švietimo įstaigų materialinį aprūpinimą ir modernizuoti ugdymo
aplinkas. Reikalinga gerinti socialinės, psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo tarpinstitucinį koordinavimą, nes yra nemažai socialinės rizikos
šeimų, menkesnis tėvų išsilavinimas, nedidelė dalis gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą;
poreikiai (žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, kt): Biržų „Atžalyno“ ir Biržų „Aušros“ pagrindinėms mokykloms trūksta lėšų didelės apimties
remontams atlikti. Biržų „Saulės“ gimnazijoje reikalingos lėšos ugdymo aplinkos modernizavimui. Būtina įrengti gamtos mokslų (biologijos, chemijos,
fizikos) ir technologijų laboratorijas, atnaujinti kitas mokymosi aplinkas.
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Mokinių ugdymosi pasiekimai
Švietimo, ugdymo įstaigų tinklas
Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis mokymas
atitinkamai pagal švietimo įstaigos paskirtį vykdytas 19 švietimo įstaigų:
lopšeliuose-darželiuose „Ąžuoliukas“, „Genys“, „Drugelis“, „Rugelis“, Kirdonių
universaliame daugiafunkciame centre, Biržų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“,
Biržų jaunimo mokykloje, Biržų „Atžalyno“, Biržų „Aušros“, Biržų Kaštonų, Biržų
r. Kratiškių, Biržų r. Medeikių, Biržų r. Nemunėlio Radviliškio, Biržų r. Papilio,
Biržų r. Pačeriaukštės Petro Poškaus, Biržų r. Pabiržės, pagrindinėse mokyklose,
Biržų r. Germaniškio mokykloje-daugiafunkciame centre, Biržų „Saulės“ ir Biržų
r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijose.
Savivaldybės teritorijoje veikia dvi mokymo įstaigos – Biržų technologijų ir verslo
mokymo centras ir vaikų socializacijos centras „Širvėna“, kurių steigėjas yra
švietimo ir mokslo ministerija.
Neformalusis vaikų švietimas organizuotas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto
centre, kurį lankė 344 mokiniai ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, joje
mokėsi 231 mokinys. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdė dar 25
teikėjai (laisvieji mokytojai, viešoji įstaiga „Nojaus arka“, labdaros ir paramos
fondas „Vilties šviesa“, Lietuvos šaulių sąjunga, Biržų r. šaudymo sporto klubas,
sporto klubas „Biržų krepšinis“, Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, viešoji
įstaiga „Robotikos akademija“, ateitininkų federacija), 42 programose dalyvavo
754 mokiniai.

2015–2016 mokslo metais vidurinį išsilavinimą įgijo 163 mokiniai
(96 proc.), vidurinio ugdymo programą baigė 169 abiturientai, 4
abiturientai gavo aukščiausius anglų kalbos 100 balų įvertinimus.
Savivaldybės mokyklose iš 184 dešimtos klasės mokinių 178 įgijo
pagrindinį išsilavinimą (97proc.). 9 mokyklose (iš 13) sumažintas
pamokų praleidinėjimas ir vėlavimas į pamokas; 2 mokyklos
padidino aukštus pasiekimus turinčių mokinių skaičių; 2 mokyklos
kompensavo (iš dalies) netolygias mokinių socialines, ekonomines,
kultūrines sąlygas. 2015–2016 mokslo metais gabiems mokiniams
organizuotos 24 mokomųjų dalykų rajono olimpiados, 6 konkursai.
Olimpiadose dalyvavo 1041 mokinys, konkursuose – 488 mokiniai.
Organizuotos 44 sporto varžybos, jose dalyvavo 1280
mokinių. Savivaldybė skyrė transportą nuvykti į šalies olimpiadas,
konkursus ir varžybas. Mokslo metų užbaigimo šventėje prizai,
padėkos raštai, medaliai, sporto taurės įteiktos 137 pirmųjų vietų
laimėtojams ir 69 jų mokytojams. Už laimėtas dvi III vietas šalies
olimpiadose pagerbti „Saulės“ gimnazijos mokiniai: rusų kalbos
olimpiadoje – Ernestas Lukovnikovas (mokytoja Jadvyga Džiugienė),
dailės olimpiadoje – Dovilė Ajauskaitė (mokytoja Daiva Zalogienė).
Sporto taurėmis apdovanotos Kaštonų, „Aušros“ ir Pabiržės
pagrindinės mokyklos – Lietuvos mokyklų žaidynių laimėtojos,
pelniusios daugiausiai taškų atskirose rungtyse. Biržų rajono
savivaldybė tapo 2015−2016 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių 3
grupės nugalėtoja.
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Socialinių pedagoginių, psichologinių problemų valdymas
Biržų švietimo pagalbos tarnyba teikė pagalbą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai. Surengta 220 įvairių pedagoginių
kvalifikacijos tobulinimo renginių. kuriuose dalyvavo 6277 dalyviai. Atlikta 170 pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų, suteikta 1316
pedagoginių psichologinių ir psichologinių konsultacijų mokiniams, mokytojams ir tėvams.
Vykdytas vaiko minimaliosios priežiūros priemonių koordinavimas. 2015–2016 mokslo metais įvyko 7 Savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kurių metu svarstyti 20 mokinių. 18 vaikams taikytos minimalios (iš jų 4 pakartotinai),
1 vidutinės priežiūros priemonės, 1 pratęsta vidutinės priežiūros priemonė. Organizuotas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių
kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinas pavėžėjimas į mokyklas ir į namus. 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pavežami 1205
mokiniai. Švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas,
organizuotas maitinimo paslaugų teikimas.
Mokyklose taikomos pagalbos mokiniui priemonės: klasės auklėtojai su mokiniais planuoja lūkesčius mokslo metams
(pusmečiams), derina su dalykų mokytojais. Mokiniams konsultacijas teikia ne tik juos mokantys, bet pačių mokinių pasirenkami
mokytojai, pavaduotojai sudaro tokių konsultacijų tvarkaraštį. Dažną rezultatų vertinimą ir mokinių skatinimą taiko daugelis mokyklų, t.
y., dažnai (kas mėnesį) aptaria ir skatina mokinius už didžiausią pažangą ( „Atžalyno“, Papilio, Medeikių pagrindinės ir kitos mokyklos).
Siekiama mokymuisi taikyti netradicines ugdymo aplinkas (mokykla-darželis „Vyturėlis“, Jaunimo mokykla, Kratiškių pagrindinė
mokykla, Germaniškio mokykla-daugiafunkcis centras). Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje veikia Konsultacinis ugdymo
centras (KUC). 1-4 klasių mokiniai po pamokų užimami Vaikų užimtumo klube, kurio veikla orientuota į visos dienos mokyklos
koncepciją. Vaikams sudarytos sąlygos stiprinti įvairias kompetencijas. 5-10 klasių mokiniams teikiamos kiekvieno dalyko konsultacijos
mokymosi pasiekimams gerinti. KUC veikla pagrįsta bendrais susitarimais – kiekvieno pusmečio pradžioje sudaromas KUC lankymo
grafikas. Viešai skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos stenduose, ant kiekvieno kabineto durų. Dalyko mokytojas pildo
mokinių, apsilankiusių KUC lankomumo žurnalą, kurį mėnesio gale perduoda direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Biržų rajono
savivaldybės mokinių savivalda taip pat įvairiomis veiklomis skatina mokymosi pažangą. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija vykdo
tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektus, skirtus mokinių ateities karjerai ir lyderystei, pvz. projektas „Krimskime mokslus kaip
riešutus ir lyderiaukime“.
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Pedagogų perkvalifikavimas. Paklausiausios pedagogų specialybės
Mokytojų trūkumo nėra, paklausiausios chemijos, fizikos mokytojų, psichologo specialybės. Planuojant mokyklų tinklo
pertvarką, reikalinga spręsti netenkančių darbo mokytojų įdarbinimo ar persikvalifikavimo problemas.
Kita informacija
Savivaldybėje 2015–2016 m. m. pirmą kartą atliktas visų bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4 ir 6, 8 klasių mokinių pasiekimų
vertinimas naudojantis NEC parengtais mokinių pasiekimų vertinimo įrankiais. Mokyklos gavo išsamią informaciją dėl
individualios mokinių pažangos gerinimo.
Savivaldybės mokyklos kasmet teikia Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai ataskaitas apie padarytą pažangą. Į
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2016 m. paskelbtą geriausiai vertinamų mokyklų sąrašą už mokyklos
bendruomeniškas veiklas ir gerą atmosferą pateko Germaniškio mokykla –daugiafunkcis centras. Savivaldybės prizais už
2016 metais pasiektą pažangą apdovanotos Biržų „Aušros“, Biržų Kaštonų ir Papilio pagrindinės mokyklos.
Vykdytas išorės vertinimas Pabiržės pagrindinėje mokykloje, neigiamų įvertinimų negauta, rezultatai paskelbti
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tinklapyje, išsami ataskaita pateikta mokyklai.
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Mokinių skaičius švietimo įstaigose:
Miesto mokyklose
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KAIMO MOKYKLOSE
Mokinių skaičius 2014–2015 m. m.
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Ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Mokinių/vaikų skaičius 2014–2015 m. m.
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4.2. SPORTAS
2016 m. vykdyta Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa finansuojant Biržų
rajono savivaldybės sporto renginius, sporto klubų veiklą ir sportininkų dalyvavimą
Lietuvos čempionatuose, žaidynėse ir tarptautinėse varžybose.
Pradėjo veikti Kūno kultūros ir sporto centras (toliau –KKSC), kurio pagrindiniai
veiklos tikslai – sudaryti optimalias sąlygas sportininkams, norintiems siekti aukštų
sportinių rezultatų; teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono
bendruomenei; sukurti modernią sporto bazę, visiškai aprūpinta įvairia įrangą ir
sportiniu inventoriumi.
KKSC sporto bazėse vyko 146 renginiai, juose dalyvavo 3220 sportininkų. KKSC
tarifikuotos 29 sportinio ugdymo grupės, jose treniravosi 348 ugdytinių. Su jais
dirbo 2 Lietuvos nusipelnę, 7 nacionalinės, 2 Lietuvos sporto trenerių ir 4 sporto
treneriai. Treniruoklių salę lankė 24 suaugę , 27 moksleiviai ir 26 senjorai.
Aukštų sportinių rezultatų siekimas buvo įgyvendinamas vykdant sporto šakų
mokymo programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų bei
lygų organizuojamose įvairiose tarptautinėse, respublikinėse varžybose,
čempionatuose bei pirmenybėse, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose,
stovyklose ir kituose sporto renginiuose. Pagrindinis renginys buvo Lietuvos
jaunučių sporto 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. Pagal 2016 m.
laimėjimus į 2016 m. Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą įtraukti 6 šaudymo
sporto, 3 dziudo, 4 krepšinio, 2 šachmatų sportininkai. Geriausią rezultatą pasiekė
E. Venckus (Treneris Ž. Kačinskas). Europos jaunių krepšinio čempionate
Lietuvos rinktinės sudėtyje iškovota II-ją vietą.

Gyventojų susidomėjimą kūno kultūra ir sportu didina organizuojamos įvairių sporto šakų rajono
ir respublikinės varžybos moksleiviams ir suaugusiems. Rajone yra 29 sporto klubai, tačiau aktyvią
sportinę veiklą vykdo tik 14. 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. Bendrojo
ugdymo mokyklų moksleiviams vykdėme Biržų rajono mokyklų mokinių sporto žaidynių varžybas:
miesto mokyklų berniukų futbolo, kaimo mokyklų mergaičių ir berniukų futbolo, miesto mokyklų pradinių
klasių, 5-6 klasių mergaičių ir berniukų kvadrato varžybas, miesto mokyklų svarsčių kilnojimo varžybas,
kaimo vietovių 3x3 krepšinio mergaičių berniukų varžybas, kaimo vietovių pradinukų, 5-6 klasių
mergaičių ir berniukų kvadrato varžybas. Iš viso dalyvavo 704 moksleiviai.
Biržų rajono savivaldybės gyventojams buvo organizuojamos Biržų rajono krepšinio pirmenybės,
futbolo pirmenybės, šachmatų pirmenybės, paplūdimio tinklinio pirmenybės.
Daugiausia dėmesio sulaukė Biržų rajono savivaldybės sporto renginys - Biržų rajono krepšinio
pirmenybės, kurios kiekvieną savaitgalį pritraukdavo pilnas tribūnas žiūrovų.
Taip pat vykdytos Biržų rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynės, kuriose seniūnijų
sportininkai galėjo išbandyti jėgas krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šaškių, šachmatų, futbolo, smiginio
varžybose, giros metimo į tolį, giros kėlimo ir virvės traukimo rungtyse
Bendradarbiauta su vietine žiniasklaida, teikta informacija spaudoje ir internetinėje svetainėje.
Geriausioms komandoms sudarytos sąlygos dalyvauti respublikinėse varžybose.

Sporto renginių organizavimas ir vykdymas sprendžia vaikų ir suaugusiųjų užimtumo ir
prevencijos problemą. Sudaromos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį. Skatinamas gyventojų
domėjimasis kūno kultūra ir sportu. Vienas iš tam skirtu renginių - ,,Vasaros vandens sporto šventė“.
Rengiant sporto infrastruktūros plėtros investicijų projektus bendradarbiauta su Savivaldybės
administracijos Statybos ir statinių priežiūros, Architektūros ir urbanistikos skyriais.
Savivaldybės biudžeto lėšomis atlikti stadiono, sporto salės ( Karaimų g. 5) sporto aikštelių
einamojo remonto ir kt. darbai. Sporto šakoms nupirktas ir atnaujintas naujas sporto inventorius. Iš įstaigos
pajamų įsigyta nauja krepšinio švieslentė. Gerinama Biržų rajono savivaldybės sporto bazė. Prie Pabiržės
ir „Atžalyno“ pagrindinių mokyklų įrengtos universalios sporto aikštelės. Valstybės skirtomis lėšomis
įvykdyta Kaštonų pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcija.
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4.3. Kultūra
Biržų rajono savivaldybėje gerėja kultūrinių renginių kokybė, auga renginių pasiūla
⸎ Biržų kultūros įstaigų ir kitų kultūrinę veiklą vykdančių darinių (bendruomenės,
asociacijos ir kt.) tinklas pakankamas. Išlieka kai kurių renginių kokybės, derinimo
problemos.

⸎ 2016 m. veiklą pradėjęs tradicinių amatų centras sulaukė 990 lankytojų.
Organizuotas turizmo sezono atidarymo renginys „Didžioji blynų fiesta
2016“, edukaciniai juostų pynimo, vėlimo, karpinių ir kiti užsiėmimai.
⸎ Kokybiški, orientuoti į naujas formas tradiciniai, Biržų krašto tapatybę formuojantys Centro veiklą suaktyvintų Kirkilų bokšto ir centro – kaip bendro turizmo
renginiai: Biržų miesto šventė, „Žaldokynės kraštas“, „Baroko pavasaris“, Turizmo
objekto – eksploatavimas.
sezono atidarymas, valstybinių, kalendorinių švenčių renginių ciklai.
⸎ Kultūros įstaigos – Biržų krašto muziejus „Sėla“, Jurgio Bielinio viešoji biblioteka,
kultūros centas, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla prasmingai derina klasikines
veiklos formas ir novatoriškas veiklas, vykdo profesionaliojo meno sklaidą ir sudaro
galimybes saviraiškai.
⸎ Išlieka paveldo išsaugojimo, panaudojimo (pritaikymo turizmui) prioritetas.
⸎ Gerėja kultūros įstaigų bendradarbiavimas, komandinis darbas. Visi renginiai
planuojami, pasiskirstomos atsakomybės, užduotys, analizuojami rezultatai.
Sistemiškai vyksta dalykiniai pasitarimai, diskusijos, idėjų sklaida. Švenčių turinį ir
formą lemia ne vien specialistai, organizatoriai, bet idėjas teikia ir Biržų krašto žmones.
Ypač pasiteisimo Biržų miesto šventės idėjų konkursas. Daugelis pasiūlymų buvo
įgyvendinti.
⸎ Pagal galimybes tęsiama kultūros renginių prieinamumo tradicija – daug kokybiškų
renginių žiūrovams yra nemokami, finansuojami iš Savivaldybės biudžeto, projektų,
rėmėjų lėšų.

⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎
Kultūros įstaigų tinklą rajone 2016 metais sudarė šios įstaigos:
Biržų krašto muziejus „Sėla“, muziejaus Vabalninko skyrius, Kirkilų amatų
centras;
Biržų kultūros centras ir Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Parovėjos, Vabalninko,
Širvėnos, Pačeriaukštės ir Pabiržės padaliniai;
Jurgio Bielinio viešoji biblioteka ir Vabalninko, Papilio, Pabiržės, Rinkuškių,
Nemunėlio Radviliškio, Kirdonių, Kučgalio, Skrebiškių, Kratiškių ,Pasvaliečių,
Anglininkų, Nausėdžių, Meilūnų, Šukionių, Ančiškių, Kupreliškio, Pačeriaukštės,
Kvetkų, Medeikių, Juostaviečių, Parovėjos. Obelaukių, Užušilių, Ramongalių,
Germaniškio ir Pučiakalnės skyriai;
Biržų turizmo informacijos centras
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Miesto šventės dienomis vyko labai gerų atsiliepimų
susilaukę renginiai:
1. Manto Kvedaravičiaus dokumentinio filmo „Mariupolis“
peržiūra ir susitikimas su autoriumi.
2. Dr. Deimanto Karvelio knygos „Iš Radvilų istorijos: Biržų
kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 m.“ pristatymas.
Dalyvavo autorius.
3. Tautodailininko Kęstučio Preidžiaus jubiliejinės parodos
atidarymas.
4. Zenono ir Petro Meškauskų fotoparodos pristatymas.
5. Algimanto Zurbos naujos knygos „Aušrų migla“
pristatymas. Dalyvauja autorius.
6. Literatūrinė kelionė po Biržų miestą su Algirdu
Butkevičiumi.
7. Haiku konkursas.
8. Jūratės Baranovos knygos „Jurgos Ivanauskaitės
fenomenas: tarp siurealizmo ir egzistencializmo“
pristatymas. Dalyvavo autorė ir J. Ivanauskaitės motina dr.
Ingrida Korsakaitė.

Išskirtinio dėmesio biržiečių tarpe susilaukė:
Adventiniai skaitymai ir smagios edukacijos prie Kalėdų eglutės Biržuose,
kuriuose dalyvavo ne tik bibliotekininkai, bet jiems talkino Savivaldybės vadovai
ir draugiškų įstaigų atstovai, savanoriaujantis jaunimas, kultūros darbuotojai.
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Biržų miesto šventėje „Beržų biržėj mano Biržai“ iškilmingai paminėtas 600
metų jubiliejus

IŠKILMINGAME SUSITIKIME PRISIMINTOS
SVARBIAUSIOS BIRŽŲ ISTORIJOS DATOS,
BIRŽAMS NUSIPELNĘ ŽMONĖS.
Jubiliejiniame susitikime dalyvavo ir Biržus sveikino Biržų
garbės piliečiai: rašytojas Algimantas Zurba, krepšinio treneris
Vladas Garastas, rašytojas Algimantas Zurba, žurnalistas
Algirdas Butkevičius, sportininkas Žydrūnas Savickas, politikas
Aleksandras Zeltinis, 2016 m. mirusio ilgamečio muziejaus
direktoriaus Algimanto Baublio sūnus istorikas Arūnas
Baublys.
Taip pat Biržus pasveikino ir kiti garbūs svečiai.
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Kita kultūrinė veikla: parodos, šventės, renginiai
2016 m. Krašto muziejus „Sėla“ kartu su Vlado Jakubėno muzikos
mokykla jau antrą kartą surengtas senosios muzikos festivalis „Baroko
pavasaris Biržuose“. Ansamblio Trio il Temperamento koncertas,
skirtas jaunimui ir šeimoms Don Kichoto kelionė per pasaulį“ (koncerto
globėja – Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė),
ansamblio Purgatorio Musicale (Lietuva), meno vadovas Vilimas
Norkūnas,
koncertas
„Baroko
aidai“
(koncerto globėjas – Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras
Valkiūnas) Baroko muzikos orkestro Collegium musicum Riga ir choro
Collegium choro musici Riga (Latvija), vadovas Maris Kupčs, koncertas
„Latvijos barokas“. Globėjas – Biržų rajono savivaldybės meras
Valdemaras Valkiūnas,

2016-ji metai – Bibliotekų metai. Bibliotekos rengė ne tik literatūrinius
renginius, bet minėjo valstybines ir tautines šventes, rašytojų gimimo jubiliejus,
kalbos, spaudos ir knygnešių dienas. 2016 m. buvo vykdomos labai įvairios
veiklos: projektinės, edukacinės, elektroninių paslaugų, organizuojami
mokymai. Sėkmingai įgyvendinti projektai „Kaimas kine, kinas kaime“,
„Bibliotekos pažangai 2“.

Labai gerų atsiliepimų sulaukė tarptautinė paroda „Pusbroliai Mikalojai
(Rudasis ir Juodasis) Radvilos – didingos kunigaikščių epochos pradžia“,
kuriai eksponatus pateikė 7 Lietuvos muziejai, 1 Lenkijos bei 2
Baltarusijos muziejai, savo kelionę 2016 m. tęsė Baltarusijoje:
Nacionaliniame Baltarusijos istorijos muziejuje ir Myro pilyje.
Bene daugiausiai lankytojų dėmesio sulaukė 2016 m. rugpjūčio 27 d.
Biržų pilyje įvykęs muziejaus renginys - gyvosios istorijos šventė „Biržų
laukui – 600“, kurioje buvo demonstruoti senieji amatai, karyba, Onutės
Juškienės tapybos paroda „Šilti vakarai“ ir XVIII tarptautinio juodosios ir
raugo keramikos seminaro paroda „Žydėjimas“, projekto „Žiemgala XIII
a. dokumentuose“ tęsinio pristatymas, mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus parodos “Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir
paveldas“ pristatymas, Viktorina-žaidimas šeimoms „Mes - Laisvės
vaikai“, Viktorinos globėja -1990 m. Nepriklausomybės akto signatarė
Birutė Valionytė, Naktis muziejuje „Kvieskite daktarą?..“ , Gyvosios
istorijos diena Biržų pilyje, skirta Biržų vardo paminėjimo 600 metų
jubiliejui, Gito Markučio tapybos darbų parodos „Čia praeitis ir dabartis“
atidarymas, Alio Balbieriaus personalinės fotografijos parodos „Ledo
inkliuzai“ atidarymas - performansas.
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Juliaus Janonio 120-osios gimimo
metinės

2016 m. balandžio pradžioje paminėtas poeto
Juliaus Janonio 120-is gimtadienis. Poeto
garbei, jo vardo aikštėje buvo surengti
urbanistiniai skaitymai Poezijos pietūs.

Balio Sruogos 120-osios gimimo metinės
2016 m. vasario pradžioje paminėtos rašytojo
Balio Sruogos 120-os gimimo metinės. Biržų
rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios
bibliotekoje atidaryta dokumentų paroda
Balys iš Baibokų. Į retro stiliaus dvasia
alsavusią šventę atvyko svečiai – keturi
rašytojo giminaičiai, turintys tą pačią Sruogų
pavardę: Aniolas, Algirdas, Balys ir Birutė. Šie
žmonės rūpinasi rašytojo tėviške Baibokų
kaime. Gražiame Sruogų giminės būryje pats
artimiausias rašytojui buvo Aniolas Sruoga –
brolio sūnus. Renginyje taip pat dalyvavo ir
apie unikalųjį B. Sruogos kūrinį „Dievų
miškas“ kalbėjo humanitarinių mokslų
daktarė, B. Sruogos kūrybos tyrinėtoja
Neringa Lašaitė-Markevičienė iš Vilniaus.
Biržietė mokytoja Vlada Balbierienė pasidalino
savo įžvalgomis apie rašytojo asmenybę.

Jurgio Bielinio 170-osios
gimimo metinės
2016 m. kovo mėnesį surengta
konferencija, skirta knygnešio Jurgio
Bielinio 170-oms gimimo metinėms
paminėti. Prieš konferenciją rajono
vadovai ir Viešosios bibliotekos
darbuotojai knygnešio atminimą
pagerbė Suoste, ant Jurgio Bielinio kapo
padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutę.
Konferencijoje dalyvavo knygnešystės
idėjas branginantys žmonės.
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Paminėtos Galinos Dauguvietytės 90-osios gimimo metinės
2016 m. lapkričio 25 d.
paminėtos Galinos
Dauguvietytės 90-osios gimimo
metinės. Vyko minėjimo
renginiai: I. Liutkevičienės knygos
,,15 metų su Galina
Dauguvietyte. Kas liko nutylėta“
ir G. Dauguvietytės asmeninių
daiktų parodos pristatymas.
Knygos ,,15 metų su Galina
Dauguvietyte. Kas liko nutylėta“
autorė žurnalistė Inga
Liutkevičienė pagal Galinos
Dauguvietytės pasakojimus
parašė tris didžiulio populiarumo
sulaukusias knygas: “Perpetuum
mobile” (2002), “Post
Scriptum”(2006) ir “Dialogai su
savimi” (2010).
Knygos pristatyme taip dalyvavo
Boriso Dauguviečio anūkė Gerda
Meškauskienė.
Savivaldybės vadovai, kultūros įstaigų atstovai aplankė Galinos Dauguvietytės amžino poilsio vietą, prie kurios visi susirinkusieji išsakė mintis apie Galiną Dauguvietytę, apie
išskirtinį gebėjimą būti savimi, laisvę rinktis, ištikimybę Biržų kraštui, prisiminė prasmingas detales iš Galinos Dauguvietytės gyvenimo ir kūrybos.
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Paminėtos Savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 25-ųjų įkūrimo metinės
2016 m. balandžio 22 d. Biržuose
iškilmingai paminėtos Krašto
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės 25-ųjų
įkūrimo metinės. Savivaldybės
meras pasveikino rinktinės karius
garbingo jubiliejaus proga.
Savanoriai iškilminga rikiuote
žygiavo Biržų gatvėmis, dalyvavo
Šv. Mišiose Biržų Jono Krikštytojo
bažnyčioje. Biržų pilies kieme vyko
iškilminga rikiuotė ir savanorių
apdovanojimo ceremonija,
nugrumėjo trys istorinės patrankos
salvės. Savanoriams, jauniesiems
šauliams ir Biržų miestelėnams
buvo demonstruojama karinė
technika ir ginkluotė. Pasirodymą
surengė ir su XVII a. ginkluote bei
karybos būdais supažindino
istorijos klubo „Viduramžių
pasiuntiniai“ atstovai. Praalkę
savanoriai ir šventės dalyviai galėjo
paragauti kareiviškos košės.
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2016 m. Biržuose lankėsi kadenciją baigęs Lenkijos
Respublikos prezidentas Bronislavas Komorovskis
2016 m. rugsėjo 16 d. Biržuose lankėsi
kadenciją baigęs Lenkijos Respublikos
Prezidentas Bronislavas Komorovskis su
sūnumi Piotru Komorovskiu. Prezidentas
aplankė senąsias Pabiržės kapines, kuriose
palaidoti grafai Komorovskiai bei XIX a.
Komorovskiams priklausiusį Parovėjėlės
dvarą Papilio seniūnijoje. Prezidentas
Bronislavas Komorovskis apžiūrėjo grafų
Komorovskių ir su šia gimine susijusių
Ordyniecų ir Borovskių kapus. Taip pat XIX
a. Komorovskiams priklausiusį Parovėjos
dvarą Papilio seniūnijoje. Oficialių pietų su
Biržų rajono savivaldybės vadovais metu
Prezidentas Bronislavas Komorovskis
kalbėjo apie ryšius su Lenkijos
verslininkais bei galimybes investuoti
Biržų krašte.
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4.4. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
2016 m. atliktas Jaunimo politikos Biržų rajono savivaldybėje kokybės vertinimas. Paskelbta daugiau nei 40 žinučių jaunimo tema socialiniuose tinkluose ir kt.
Įgyvendintas jaunimo sveikatos stiprinimo projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“, įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, pradėjo
dirbti JPSPP specialistas, šalia jaunimo erdvės įkurtas JPSPP koordinacinis centras, projekto lėšomis sutvarkytos patalpos, vyko mokymai jaunimui ir specialistams, tėvams, skatinamas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, supervizijos, įvairūs renginiai. Prie Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos įrengta lauko treniruoklių aikštelė. Biržų miesto mokyklose ir atviroje jaunimo erdvėje įdiegta jaunimo
informavimo sistema (informaciniai ekranai, nemokami www. sveikatostinklas.lt internetinės prieigos taškai). Projektui įgyvendinti gautas 100 proc. finansavimas iš 2009−2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos (beveik 85 tūkst. Eur).
Biržų mieste atnaujinti krepšinio aikštelių krepšiai. A. Dauguviečio parke įrengta lauko gimnastikos aikštelė, apšviesta lauko futbolo aikštelė (prie Biržų sporto mokyklos). Savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius parengė projektą įrengti BMX dviračių ir riedlenčių parką Biržuose pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. programą.
Vykdytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013−2018 metų plano įgyvendinimas. Skatinta nedirbančio ir nesimokančio jaunimo socializacija (integracija), savanorystė. Vykdomas projektas
„Atrask save“, Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje pradėjo dirbti jaunimo garantijų iniciatyvos koordiantorius. Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Plečiama jaunimo veikla. Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje pradėjo dirbti dar vienas specialistas (0,5 etato), turintis psichologo išsilavinimą. Prie atviros jaunimo erdvės veikia neformali
Biržų jaunimo savanorių grupė, kuriai priklauso daugiau nei 30 jaunų žmonių. Per 2016 m. jie savanoriavo daugiau nei 600 valandų.
Rugpjūčio mėn. paskelbtas Jaunimo mėnesiu, surengta įvairių renginių jaunimui – filmai po atviru dangumi, miesto šventės metu vyko jaunimo vakaras, gatvės krepšinio turnyras ir kt. Organizuoti ir
kiti sporto ir pramoginiai renginiai jaunimui („Kalėdinis bėgimas“, „Šokių maratonas“, Rugsėjo 1-osios šventė (jaunimo grupės koncertas ir filmai) ir kt.).
Biržų rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra aktyviai dalyvavo minint Europos savanoriškos tarnybos 20-metį, o jaunimo reikalų koordiantorius
buvo minėjimo ambasadorius. Surengti 6 renginiai jaunimui. Biržų rajono savivaldybėje 2016 m. savanoriavo 12 tarptautinių savanorių, 3 savivaldybės įstaigos ir 3 nevyriausybinės ir kitos organizacijos
priima tarpautinius savanorius. 15 organizacjų priima vietinius savanorius. Ilgalaikėje savanoriškoje veikloje (programoje „Jaunimo savanoriška tarnyba“) 2016 m. dalyvavo 17 vietinių nedirbančių ir
nesimokančių jaunuolių. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija vykdė tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektą „Kartu mes galim daugiau ‒ 2!“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Biržų „Aušros“pagrindinėje mokykloje veikė Mokinių mokomoji bendrovė.
Jaunimas dalyvavo pilietinėje akcijoje – eisenoje Kovo 11-osios proga. Apdovanoti pilietiškiausi jaunuoliai ir jaunimo darbuotojai.
Ir toliau vykdyta Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programa. Įgyvendintas vienas projektas, kuriam skirta 240 Eur.
Bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) organizuotas Biržų rajono mokinių forumas. Sudarytas sąlygos Biržų rajono moksleivių atstovams vykti į Nacionalinius mokinių
forumus. LMS Biržų skyriui sudarytos galimybės naudotis patalpomis Biržų „Aušros“ mokyklos bendrabutyje (šalia atviros jaunimo erdvės).
2016 m. įsikūrė nauja jaunimo organizacija „Sportuok ir progresuok“. Savivaldybė kompensavo organizacijos steigimosi išlaidas.
156

Jaunimo laisvalaikio akimirkos

157

4.5. PAVELDO APSAUGA
Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ilgalaikė strategija
Remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimais, nuolat vykdoma kultūros paveldo objektų apskaita, tikrinama būklė, kaupiama
ir Kultūros paveldo departamentui teikiama informacija. Vykdomas paminklų ženklinimas. Objektų naudotojams teikiami reikalavimai, derinami leidimai
atlikti darbus paminklo teritorijoje ir tikrinama, ar darbai atliekami nepažeidžiant reikalavimų. Atliekami paminklų tvarkybos ir remonto darbai, kuriuos
planuojant kasmet sudaromi ir tvirtinami objektų, kuriuose numatoma atlikti darbus, sąrašas.

Lėšų poreikis istorijos ir kultūros paminklams tvarkyti, lėšų šaltiniai.
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje žinoma daugiau kaip 500 objektų, turinčių kultūrinę vertę. Kultūros vertybių registre įrašyti 474 kultūros paveldo
objektai
(19 archeologinių, 30 architektūros kompleksų, 15 pavienių statinių, 9 paminklai, 80 istorinių, memorialinių vietų, 206 dailės kultūros vertybės, ir pan.).
Kultūros vertybių sąrašas nuolat papildomas naujais objektais. Iš Savivaldybės biudžeto, įvairių tarptautinių projektų bei išnaudojant vietinius resursus
(viešieji darbai, talkos, akcijos, seniūnijų pagalba) nuolat atliekami darbai tvarkant kultūros paveldo paminklus, jų teritorijas, šalinant avarinę būklę,
gerinant paminklų patrauklumą. Kiek lėšų reikėtų sutvarkyti visiems rajone esantiems objektams, įmanoma atsakyti tik užsakius visų paminklų tvarkybos
darbų projektus, kurių sudėtyje būtų ekspertizės ir numatomų darbų sąmatos. (Pvz., Biržų piliavietės pylimų ir fosų atkūrimas, vartų pastato ir kitų 10-ies
teritorijoje buvusių pastatų atstatymas, Daudžgirių, Skrebiškių, Panemunės dvarų ir jų parkų, Astravo ir Papilio dvarų kompleksų ar Astravo parko
atkūrimas pareikalautų milijoninių investicijų. Dešimtis tūkstančių kainuotų daugiau kaip 200 dailės vertybių restauracija, šimtus tūkstančių - 83
neveikiančių kapinaičių inventorizacija, kartografavimas ir fotofiksacija bei tvarkybos darbai).
2017 m. paveldosaugai iš Savivaldybės biudžeto skirta 5 tūkst. eurų. Lėšos bus skiriamos memorialinėms vietoms tvarkyti ir pažymėti, paminklinių objektų
avarinės būklės pašalinimui, neatidėliotiniems remonto darbams. Kultūros paveldo objektų ženklinimui prašoma skirti lėšų iš respublikinio biudžeto lėšų.
Krypties rodyklių ir ženklų statymas vykdomas įgyvendinant investicinius projektus. Remonto ir tvarkybos darbai bei aplinkos tvarkymas iš dalies atliekami
seniūnijų jėgomis ir pagal viešųjų darbų programas.

Istorinių paminklų būklės stebėsenos ataskaitos
Su Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktais galima susipažinti Biržų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 59, III a. 309 kab. Kasmet šių aktų kopijos
pristatomos į Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyrių.

Prioritetų istoriniams paminklams tvarkyti nustatymas
Pagal Savivaldybės biudžeto galimybes skiriant lėšų paminklams tvarkyti, visų pirma atsižvelgiama į paminklinio objekto esamą būklę, paminklo
reikšmingumą ir statusą, patrauklumą visuomenei, į turistinius srautus, aktualumą (jubiliejai, valstybiniai minėjimai, atmintinos datos) ir pan.
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2016 m. Biržų rajono savivaldybė atliko 30 kultūros paveldo objektų stebėseną bei fotofiksaciją ir surašė kultūros
paveldo objekto būklės patikrinimo aktus.
Organizavo 10 seniūnijose esančių paveldo objektų remonto arba tvarkymo darbus:
Surengus pakartotinį konkursą organizuoti Astravo dvaro sodybos tilto-užtvankos tvarkymo darbai: už 5208 eurus
atstatyta 30 trūkstamų mūrinės tvorelės apsauginių stogelių akmeninių plokščių, ankeriais pritvirtintos nestabilios senosios
plokštės.
Patikslinti žuvusio kario biografiniai duomenys ir už 1000 eurų užsakyta pagaminti bei pakeista antkapinė plokštė
Nemunėlio Radviliškio karių kapinėse.
Atsižvelgus į Papilio bendruomenės prašymą organizuoti Papilio piliakalnio (Zomkelio) apsaugos zonos sutvarkymo
darbai ir 880 eurų pagaminti mediniai impregnuoti lauko suoliukai.
Inicijuotas ženklo „Kultūros paveldo objektas“ pastatymas senosiose Biržų žydų kapinėse.
Su savanorių pagalba organizuotas Užubalių kaimo senųjų baronų Holšteinų kapinaičių sutvarkymas (Pabiržės
sen.).
Savivaldybės tinklalapyje sukurtas skyrelis „Paveldosauga“ su trimis poskyriais „Paminklai“, „Įstatyminiai aktai“,
„Informacija“.
Parašyti ir spaudoje publikuoti 4 straipsniai apie Biržų katalikų, evangelikų reformatų, liuteronų, rusų ortodoksų,
metodistų, sekmininkų, sentikių, žydų bendruomenių įsikūrimą ir jų maldos namų istoriją. Surinkta ir pateikta spaudai
medžiaga publikacijoms apie Astravo, Mantagailiškio, Daudžgirių, Panemunės ir Skrebiškio dvarus.
Paruošta 17 informacijų savivaldybės tinklalapyje. Parengti 4 reportažai kabelinei televizijai „Balticum TV“ ir
tiesioginis interviu Lietuvos radijui. Surengta viktorina-protų mūšis „Biržai – 7 religinių bendruomenių miestas“.
Visuomenei pravestos dvi teminės ekskursijos: „Biržų religinių bendruomenių maldos namai“ ir “Kelionė po Biržų
štetlą“.
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5. Socialinė, sveikatos, vaiko teisių
apsauga
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2016 metais buvo priimti ir įgyvendinami bei vykdomi ankstesniais metais priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, susiję su socialinių
paslaugų ir socialinės paramos teikimu: „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“, „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų
plano“, „Dėl Biržų rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016 m. programos patvirtinimo“, „Dėl Biržų rajono savivaldybės
neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
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 2016 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. 2016 m. pilnai buvo apgyvendini Biržų rajono savivaldybės
savarankiški gyvenimo namai. Paslaugas savarankiško gyvenimo namuose šiuo metu gauna 16 gyventojų.
2016 m. svarstyta 12 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, susijusių su sveikatos apsaugos srities veikla. Parengta Biržų rajono savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaita, kuriai Savivaldybės taryba pritarė 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-104. 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) 2015 metų veiklos ataskaitos, parengtas sprendimo projektas dėl Programos lėšų panaudojimo ataskaitos (2016 m.
birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-103), Programos 2016 metų lėšų sąmata (2016 m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-102). 2016 m.
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoti 24 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 2015 m. ataskaita
(2015 m. vasario 19 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-62), 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.
2016 m. pabaigoje buvo svarstytas klausimas dėl ligoninės operacinės rentgeno aparato finansavimo iš Biržų savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 m. patvirtintoje biudžeto
sąmatoje yra numatytos lėšos rentgeno aparatui įsigyti.
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2016 m. TARYBOS SPRENDIMAI SOCIALINIAIS, SVEIKATOS KLAUSIMAIS
2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-241, „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-176, „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2016m. rugsėjo 29d. Nr. T-177, „Dėl vidutinės kieto kuro kainos patvirtinimo“
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-195, „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-260“ „Dėl VšĮ Biržų ligoninės struktūros patvirtinimo“
pakeitimo“
2016 m. birželio 30 d. Nr. T-136, „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“
2016 m. birželio 30 d. Nr. T-137, „Dėl Biržų rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016 m. programos patvirtinimo“
2016 m. birželio 30 d. Nr. T-151, „Dėl Biržų rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ bendradarbiavimo sutarties 3.2.3 punkto pakeitimo“
2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-121, „Dėl Biržų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-104, „Dėl Biržų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų atskaitos patvirtinimo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-103, „Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 metų lėšų panaudojimo atskaitos patvirtinimo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-102, „Dėl 2016 metų Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų sąmatos patvirtinimo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-101, „Dėl VšĮ Biržų ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-100, „Dėl VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus Nikolajaus Jelozos mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-99, „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“
2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-98, „Dėl VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“
2016 m. kovo 24d. Nr. T-64, „Dėl Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos programos patvirtinimo“
2016 m. kovo 24 d. Nr. T-63, „Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitai“
2016 m. kovo 24 d. Nr. T-62, „ Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų atskaitai“
2016 m. vasario 18 d., „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-6, „Dėl Biržų rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2016-2018 metų programos ir šios
programos įgyvendinimo 2016 metų priemonių plano patvirtinimo“
2016 m. sausio 28 d. Nr. T-10, „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 1.5
punkto pripažinimo netekusio galios“
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Paslaugos, parama neįgaliesiems
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2016 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 2016 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 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.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 34686,67 EUR, iš
Savivaldybės biudžeto – 20509,41 EUR, (viso 55196,08EUR).

Šios programos dėka praėjusiais metais neįgaliesiems buvo
pritaikyti 8 būstai.
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2016 M. SAVIVALDYBĖ DAUG DĖMESIO SKYRĖ GLOBĖJŲ ŠEIMŲ PAIEŠKAI, SMURTO
PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJAI, VAIKO TEISIŲ APSAUGAI SOCIALINĖS RIZIKOS FAKTORIŲ
TURINČIOSE ŠEIMOSE.

VAIKO
TEISIŲ
APSAUGA
2016 m. Savivaldybė rūpinosi 97 vaikais,
netekusiais tėvų globos, kurie augo
globėjų šeimose, šeimynose ir globos
institucijose
70

Savivaldybė rūpinosi 97 vaikais, netekusiais tėvų globos. Iš jų globėjų šeimose augo 58 vaikai,
šeimynose – 12 vaikų, globos institucijose – 27 vaikai. Per metus laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta 36 vaikams, iš
jų 14-ai vaikų globa buvo nustatyta šeimose, 22 vaikai buvo apgyvendinti viešojoje įstaigoje ,,Vaiko užuovėja“.
Nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta 17 vaikų. Įvyko 27 Vaikų globos ir rūpybos komisijos posėdžiai, kuriuose buvo
svarstomi įvairūs vaikų globos (rūpybos) organizavimo bei priežiūros klausimai. Siekiant mažinti vaikų,
apgyvendinamų vaikų globos įstaigoje, buvo intensyviai ieškoma fizinių globėjų, organizuojamos vaikų globos šeimose
viešinimo priemonės.
2016 m. Biržų rajono socialinių paslaugų centre pradėjo dirbti du atestuoti socialiniai
darbuotojai globai ir įvaikinimui, kurie veda įvadinius bei tęstinius mokymus vaikų globėjams (rūpintojams) bei
įtėviams, teikia jiems nuolatinę konsultacinę pagalbą, kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi vykdo fizinių globėjų
paiešką.
Vaiko teisių apsaugos skyrius stengėsi nedelsiant reaguoti į gaunamus pranešimus dėl galimų
vaiko teisių pažeidimų. 2016 m. surašyti 772 apsilankymo aktai. Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą,
periodiškai buvo organizuojami Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų socialinių darbuotojų, policijos pareigūnų bei
kitų socialinių partnerių pasitarimai, individualių atvejų aptarimai, ieškoma būdų šalinti vaiko teisių pažeidimų
priežastis.
2016 m. didelis dėmesys buvo skirtas prevencinei veiklai, siekiant užtikrinti saugias vaikų priežiūros
sąlygas socialinės rizikos šeimose. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai su policijos pareigūnais organizavo
reidus bei kitas prevencijos priemones. Iš viso per metus organizuoti 32 reidai. Palyginus su 2015 m., 2016 m.
sumažėjo šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Metų pabaigoje rajone buvo 144 šeimos, įrašytos į socialinės
rizikos šeimų apskaitą, jose augo 301 vaikas (2015 m. pabaigoje buvo 155 šeimos, 324 vaikai).
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Nemažėja smurto artimoje aplinkoje apraiškų. 2016 m. Vaiko teisių apsaugos skyrius gavo 109
pranešimus iš policijos pareigūnų apie smurto artimoje aplinkoje atvejus, tai ženkliai daugiau nei 2015 metais. Taip pat
padaugėjo ir tiesioginio smurto prieš vaikus atvejų. Vaiko teisių apsaugos skyriuje užregistruoti 59 pranešimai apie
galimą smurtą prieš vaikus, dauguma iš jų, net 46 – psichologinio smurto artimoje aplinkoje atvejai. Atsižvelgiant į tai,
būtina stiprinti prevenciją šioje srityje.
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Darbo grupė „Dėl Biržų rajono savivaldybės vaikų globos sistemos pertvarkos veiksmų plano rengimo“
(pirmininkė mero pavaduotoja Irutė Varzienė) parengė rekomendacijas ir veiksmų planą. Darbo grupės idėjai kurti
bendruomeninius vaikų globos namus ir finansuoti socialinius bei budinčius vaikų globėjus pritarė Socialinių reikalų,
sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas. 2017 m. balandį Taryba priėmė sprendimą „Dėl tėvų globos netekusių
vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
164
PAGRINDINIS IŠŠŪKIS 2017 M. – SKLANDI VAIKO GLOBOS SISTEMOS PERTVARKA

5.1. VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veikla 2016 m.
Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2016 m:
Pertvarkius Centro darbuotojų funkcijas, psichologinis klimatas įstaigoje labai pagerėjo.
Atlikus Centro prižiūrimas viešosios pirties rekonstrukciją, sutaupoma beveik 50 proc. elektros energijos. Dalį darbų rangovas atlikto
vykdydamas garantinius įsipareigojimus, kiti darbai atlikti Centro lėšomis.
Nupirkus naujus automobilius sumažėjo išlaidų kaštai: 2016 m. už skirtus 41 000 Eur. Centras įsigijo du automobilius ir priekabą,
grąžino pagal panaudos sutartį naudotus susidėvėjusius automobilius.
2016 m. pradėtas vykdyti 2014 – 2020 m. europinio projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“
antrasis etapas. Sunku rasti darbuotojus, nes agentūros nustatytas darbo užmokestis mažesnis nei rajono medicinos įstaigose. Visos
projekto slaugytojos dirba antraeilėse pareigose, todėl sudėtinga planuoti darbo laiką.
Centre pradėtos teikti globėjų ir įtėvių rengimo paslaugos, įdarbintos 2 darbuotojos, kurios kartu su samdytais lektoriais rengia
mokymus.
2016 m. visiškai apgyvendinti Centrui priklausantys Savarankiško gyvenimo namai. Sudarytos sutartys su nevyriausybinėmis
organizacijomis dėl asmenų, netekusių pastogės dėl smurto artimoje aplinkoje ir kitų priežasčių, laikino apgyvendinimo.
Centras 2016 metais gavo materialinę pagalbą iš Suomijos tarptautinės labdaros organizacijos „Star of Hope“, kurią padalino rajono
seniūnijoms.
Be trikdžių vyksta klientų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Panaudotų priemonių grąžinimo rodikliai žymiai geresni nei
visos Respublikos vidurkis.
Centras 2016 m. iniciavo Specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimus. Per metus spec.
transporto paslaugomis pasinaudojo beveik tūkstantis rajono gyventojų.
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Galimybės gerinti įstaigos veiklą, rengiami svarbūs dokumentai
 Viena iš naujų veiklų galėtų būti „atokvėpio“ paslauga. Šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenis ar vaikus, reikia padėti
gyventi visavertiškai. Tokiose šeimose gyvena „amžinas vaikas“, nesvarbu, ar jam penkeri, ar 35 metai: jo galimybės ir gebėjimai labai nedideli.
Tėvai turi 24 val. per parą jį prižiūrėti, todėl mielai naudotųsi laikinojo atokvėpio paslauga – ir tam, kad išeitų į teatrą, ir tam, kad galėtų dirbti.
Be to, yra savaitgaliai, šventės, nedarbingumo lapeliai ir t. t. Manome, kad tokios paslaugos būtinos, tam reikia papildomų darbuotojų ir lėšų, nes
darbas dažniausiai būtų savaitgaliais ir švenčių dienomis.
 Dar viena sritis, kurią reikia tobulinti – krizių įveikimo pagalba.

Centrui reikėtų smulkaus remonto: įrengti priverstinę ventiliaciją

sporto salėje, paremontuoti aptrupėjusias tinkuotas sienas.


2017 m. balandžio mėn. iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauti dokumentai, reglamentuojantys darbuotojų pareigybes ir darbo

užmokestį. Artimiausiu metu jais remiantis bus peržiūrimos darbuotojų pareigybiniai nuostatai ir atlyginimai.
Finansinė ir žmogiškųjų išteklių situacija
2016 m. Centro veiklai panaudota 540567 Eurų. Net 75 iš 95 Centro darbuotojų gauna minimalų atlyginimą. Vyriausybei keliant MMA
dydį, Centro atlyginimų fondui tai daro nemažą įtaką. Nors lankomosios priežiūros specialistai gauna minimalų atlyginimą, Centras neturi teisinių

galimybių kompensuoti dalį jų transporto išlaidų.
Paslaugų plėtra
Šiais metais Centras planuoja koordinuoti projekto „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai“ partnerių iš nevyriausybinių
organizacijų veiklą. Paslaugų plėtra 2017 m. priklausys nuo finansavimo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politikos. Neatmetama

galimybė dalyvauti bendruomeninių vaikų globos namų steigime ir koordinavime.

Biržų rajono socialinių paslaugų centras
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2016 m. pradžioje baigti Germaniškio medicinos punkto perkėlimo darbai į Germaniškio daugiafunkcinio centro
patalpas.

5.2. VIEŠOJI ĮSTAIGA
BIRŽŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
POLIKLINIKA
2016 m. Viešoji įstaiga Biržų rajono
savivaldybės
poliklinika,
bendradarbiaudama su Pasvalio ir
Telšių pirminės sveikatos priežiūros
įstaigomis, įgyvendino projektą
„Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų bei
vadovų
gebėjimų stiprinimas
pasinaudojant
Norvegijos
patirtimi“.
Projekto metu įstaigos darbuotojai
turėjo galimybę atnaujinti ir
pagilinti profesines žinias mokymų
tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje
metu, taip pat dalyvauti bendrojo
pobūdžio
mokymuose
–
įgyvendinus
mokymų
programą
buvo
pagerinta
paslaugų kokybė.

◦ Pagal įgyvendintą projektą Nr. VP2-3.1-IVPK-11V-01-005 „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono
asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, įstaigoje elektroninėje sistemoje atliekamas 025/a formos duomenų įvedimas,
elektroninių mirties liudijimų, receptų ir kitų dokumentų pildymas, tačiau nuo poliklinikos nepriklausančių aplinkybių
minėtų dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu neretai užtrunka ilgai ir taip didina pacientų aptarnavimo laiką.
Tikimasi, kad atliekant nuolatinius programų tobulinimo darbus, artimiausiu metu bus įgyvendintas kelių elektroniniu
receptų pasirašymas vienu kartu taip pagreitinant pacientų aptarnavimą. 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.
Didžiausias poliklinikos iššūkis praėjusiais ir šiais, 2017 metais, yra įgyvendinto 2014 m. investicinio projekto
„VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos infrastruktūros modernizavimas“ ir po jo parengto techninio projekto „Gydymo
paskirties pastato Biržų m., Vilniaus g. 117, rekonstravimo“ tąsa atliekant poliklinikos pastato rekonstrukciją. Pagrindinė
kliūtis siekiant įgyvendinti planus yra pasikeitęs Sveikatos apsaugos ministerijos požiūris į sveikatos priežiūros sistemos,
kviečia jų įstaigas rajonuose – norima neskirti lėšų poliklinikos rekonstrukcijai ir jas panaudoti didžiųjų miestų įstaigoms.
Tokiu būdu paliekant poliklinikai vienintelę išeitį – naudotis Biržų ligoninės patalpomis. Tikimasi, kad ministerijai
atsižvelgs į pateiktus argumentus kodėl poliklinikai reikia skirti lėšas, o naudojimasis ligoninės patalpomis yra
neįmanomas.
◦ Gerinant įstaigos veiklą 2017 metais planuojama toliau vykdyti profilaktines sveikatos tikrinimo programas, gerinti
teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti pacientų eiles. Taip pat pagal poreikį bus rengiami Kokybės vadybos sistemos
dokumentai, esamų atnaujinimai.
◦ Finansinė įstaigos situacija tampa sudėtinga dėl nepakankamo finansavimo ir nuolat augančių sąnaudų
susijusių su paslaugų teikimu, t. y. padalinių išlaikymas, medicinos priemonių, reagentų, vaistų pirkimas,
kompiuterinės sistemos eksploatacija, greitosios pagalbos automobilių remonto išlaidos. Kita vertus įstaiga ieško
reikalingų specialistų atvykti dirbti. Nuo šių metų pradžios Vabalninko ambulatorijoje dirba gydytoja Dailė Mačionienė iš
Kupiškio, o gydytoja Marija Karpalova pradėjo dirbti poliklinikoje. Poliklinikai reikalingas vienas gydytojas psichiatras,
tačiau buvę kandidatai nepanoro važinėti iš kitų miestų į Biržus. Kitų specialistų įstaigoje yra pakankamai, tačiau dalis
darbuotojų yra pensinio amžiaus ir greitu metu jiems bus reikalinga pamaina.
◦ Praėjusiais metais poliklinikoje, su Savivaldybės pritarimu įkurtas tuberkuliozės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso
(anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS) kabinetas.
◦

◦ Pagal naujus sveikatos apsaugos ministro įsakymo reikalavimus pradėtos teikti slaugos paslaugos namuose. Atsižvelgiant į
bendrą rajono gyventojų senėjimą ši paslauga kasmet bus vis aktualesnė.
◦ Įgyvendinant dabartinę sveikatos priežiūros politiką artimiausioje ateityje dar didesnis dėmesys bus skiriamas ligų
prevencijai, t. y. profilaktinėms programoms, periodiniams sveikatos patikrinimams ir kt.
◦ Siekiant pagreitinti ir supaprastinti ligonių aptarnavimą bei norint sumažinti personalo krūvį, bus toliau vykdoma
elektroninių sveikatos priežiūros sistemų plėtra, tobulinamos probleminės sritys.
Poliklinika
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5.3. VIEŠOJI ĮSTAIGA
BIRŽŲ LIGONINĖ
PASLAUGŲ PLĖTRA 2016-2017 M.
Įgyvendinant ketvirtąjį sveikatos sistemos plėtros ir
ligoninių tinklo konsolidavimo etapą pagal parengtą
Panevėžio apskrities planą, 2016 m. buvo
koreguojama Ligoninės stacionaro lovų struktūra –
aktyvaus gydymo lovų skaičius sumažintas iki 101
lovos, palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius
padidintas iki 45 lovų, buvo sujungti chirurgijos ir
ortopedijos traumatologijos (su LOR lovomis)
skyriai į vieną bendrą Chirurgijos ir ortopedijos
traumatologijos (su LOR lovomis) skyrių.
2017 m. įgyvendinat planą Ligoninėje palaipsniui
mažinant
hospitalizaciją
bus
plėtojamos
ambulatorines
paslaugas
specializuotos
ambulatorinės, stebėjimo, dienos stacionaro,
ambulatorinės ir dienos chirurgijos. Pagal planą
2016 -2017 m. numatomas dienos chirurgijos
paslaugų augimas 42 paslaugomis, dienos stacionaro
paslaugų augimas 700 paslaugų. Ligoninėje
numatyta
ambulatorinių
specializuotų
(endokrinologo) paslaugų plėtra. Endokrinologo
paslaugos pradėtos teikti nuo 2017 m. balandžio 11 d.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. palaikomojo gydymo ir slaugos
lovų skaičius padidintas iki 51 lovos (13,3 proc.). Nuo 2017
m. kovo 28 d. aktyvaus gydymo lovų skaičius sumažintas
nuo 101 iki 96 (5 proc.).

Esminiai įstaigos iššūkiai, problemos 2016 m.
Siekiant gerinti pacientų priėmimo ir aptarnavimo sąlygas, personalo darbo sąlygas, Ligoninė 2016 m. vykdė šiuos
projektus:
1. Ligoninė kartu su Biržų rajono savivaldybe yra parengusi projektą „VŠĮ Biržų ligoninės pastatų, esančių Vilniaus g. 115
Biržuose, modernizavimas“. Pagal Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų 2016 metų sąrašą (patvirtintas
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16) ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymą, projekto
daliai įgyvendinti 2016 m. Ligoninei skirta 72 tūkst. Eur. Už šias lėšas apšiltinamas Ligoninės pagrindinio pastato fasadas.
2. Įgyvendinant Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planą, Ligoninė LR Sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-1013, įtraukta į tikslinių teritorijų ASP įstaigų sąrašą, kurioms iš ES
finansavimo lėšų buvo įsigyti GMP automobiliai. Ligoninei skirtas A tipo GMP automobilis Fiat Ducato. Automobilio vertė
- 38344,90 Eur.
3. Ligoninė kartu su Biržų rajono savivaldybe 2016 m. parengė paraišką „Klimato specialiosios programos lėšomis
finansuojamam projektui (priemonei)“. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 raštu Nr. T-106 „Dėl pritarimo
projekto įgyvendinimui“ pritarta Ligoninės projekto įgyvendinimui. Pagal projektą, pasinaudojant 90 % projekto
finansavimu iš programos lėšų, planuojama įsirengti saulės šviesos energijos elektrinę.
4. Ligoninė dalyvavo projekte „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros
įstaigose“. Įgyvendinus projektą Ligoninėje naudojama nemaža dalis informacinės sistemos (toliau - ESIS) teikiamų
galimybių: vykdoma pacientų registracija konsultacijų poliklinikoje ir priėmimo - skubiosios pagalbos skyriuje, pacientų
guldymas į stacionaro skyrius, išduodami ir tęsiami elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, pažymos, medicininiai
mirties liudijimai, elektroniniai receptai. Laboratorinis informacinės sistemos modulis pakeitė klinikinės diagnostikos
laboratorijos darbą. Užsakant laboratorinius tyrimus ligoninėje, atsisakyta popierinių formų, atlikus tyrimą atsakymas
nedelsiant prieinamas jį užsakiusiam gydytojui ESIS.
Visa paciento medicininė informacija pradedama siųsti į nacionalinę Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo,
infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBĮ).

Ligoninė Sveikatos apsaugos ministerijai 2017 m.
balandžio 3 d. yra pateikusi prašymą išduoti leidimą teikti
tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas.
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Galimybės gerinant įstaigos veiklą, rengiami svarbūs dokumentai 2017 m.
Siekiant pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, rengiami investiciniai projektai pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondo lėšų
finansuojamas programas.
Ligoninė LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-975 įtraukta į projekto vykdytojų sąrašą pagal priemonę „Sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. 2017 m. kovo 21 d. Ligoninė LR sveikatos apsaugos ministerijai pateikė preliminarų
projektinį pasiūlymą dėl projekto „VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ finansavimo. Pasinaudojant finansavimo lėšomis
planuojama automobilių stovėjimo aikštelėse įrengti neįgaliųjų vietas, įrengti pandusus prie pagrindinio įėjimo ir priėmimo – skubios pagalbos skyriaus.
Ligoninė rengiasi teikti paraiškas pagal naujo Europos Sąjungos programavimo laikotarpio finansuojamas priemones. Gavus Sveikatos apsaugos
ministerijos kvietimus, bus pateikti preliminarūs projektiniai pasiūlymai dėl projektų įgyvendinimo pagal priemonę „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės
gerinimas“:
1. Ligoninė LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-644 įtraukta į projekto vykdytojų sąrašą. Veiksmų plano krypties
uždaviniui - pagerinti slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų prieinamumą - įgyvendinti numatomos finansuoti veiklos:
plėtojant slaugos paslaugas sergantiems CD asmenims, įkurti sergančių CD asmenų slaugos kabinetus (kabinetų įkūrimas, patalpų remontas, metodinių
priemonių pacientų mokymo paslaugoms įsigijimas ir pan.).
2. Ligoninė LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1529 įtraukta į projekto vykdytojų sąrašą. Veiksmų plano krypties
uždaviniui - pagerinti geriatrinių paslaugų prieinamumą - įgyvendinti numatomos finansuoti veiklos: ambulatorinių antrinio lygio geriatrijos paslaugų
plėtra, pagal poreikį konsultacinių kabinetų patalpų įrengimas / atnaujinimas bei jų aprūpinimas įranga.
Žmogiškųjų išteklių situacija
2016 metų pabaigoje ligoninėje dirbo 227 darbuotojas, iš jų 187 sveikatos priežiūros specialistai. Darbuotojų kaita buvo - 8 proc., darbuotojų kaita įstaigos
veiklai bei darbo organizavimui reikšmingos įtakos neturėjo. Darbuotojų skaičiaus pokytis susijęs su natūralia personalo kaita, terminuotų darbo sutarčių
pagal viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis sudarymu.
Sveikatos priežiūros specialistų trūkumo problema Ligoninei tampa vis aktualesnė, kadangi gydytojų amžiaus vidurkis yra 57 metai. Ypač išryškėjo
gydytojų radiologo, vaikų ligų, vidaus ligų, pulmonologo, endokrinologo, kardiologo, ortopedo - traumatologo, gerontologo bei klinikos laborantų
poreikis. Gydytojų trūkumas apsunkina esamų ir naujų paslaugų apimčių didinimą. Tačiau šiuo metu esanti darbo užmokesčio sistema lemia, kad
specialistai renkasi didžiųjų miestų ligonines.
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Kita svarbi informacija
Vykdydama savo veiklą Ligoninė susiduria su problemomis:
Ligoninės teikiamų paslaugų kiekis ribojamas teritorinių ligonių kasų ir Ligoninės sudarytomis sutartimis. Aktuali problema išlieka finansavimas iš PSDF,
kadangi dar nepasiektas 2008 m. finansavimo lygis, tuo tarpu brango prekės ir paslaugos, didėjo darbo užmokestis ir soc. draudimo mokestis. Teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų įkainis neadekvatus patiriamoms sąnaudoms. Pagal Sveikatos ministro 2016 metams patvirtintą balo vertę, paslaugos apmokamos taikant 1
euro kainą už 1 balą, tačiau stacionaro aktyviojo gydymo paslaugų etapo kaina buvo sumažinta 1,28 proc., lyginant su praeitais metais. Dėl šios priežasties mažėja
pajamos už suteiktas paslaugas.
Pasibaigus ES finansavimo laikotarpiui, per kurį Ligoninė atnaujino medicinos įrangą. Tačiau įsigytos medicinos įrangos pogarantiniam remontui ir
atnaujinimui reikalingos papildomos įstaigos lėšos.
Nors Biržų rajono savivaldybė 2017 m. skyrė biudžeto lėšas C lanko rentgeno aparatui įsigyti. Tačiau lėšų trūksta atnaujinti pasenusią medicinos įrangą: 2-jų darbo
vietų rentgeno aparatui įsigyti.
Prisijungus prie elektroninės sveikatos sistemos (būtina prisijungti iki 2018 metų) reikalingų informacinių technologijų atnaujinimui ar įsigijimui ir įdiegimui
Ligoninei reikalingos papildomos lėšos.
2016 m. Vyriausybės nutarimu padidinus minimalų atlyginimą, Ligoninės darbo užmokesčio ir soc. draudimo fondas padidėjo daugiau nei 77 tūkst. Eur per
metus. Tačiau papildomų lėšų didinti ligoninėje dirbančių darbuotojų, gaunančių minimalią algą, atlyginimus neskiriama.
Be to, padidėjus MMA slaugytojų darbo užmokestis labai mažai skiriasi nuo slaugytojų padėjėjų ir kito nekvalifikuoto personalo darbuotojų darbo užmokesčio, todėl
trūksta papildomų lėšų didinti darbo užmokesčio didinimui.
Tolesnės veiklos perspektyvos (įžvalgos) – 2017–2020
Įgyvendinant Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų ir valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimo programą 2017 metais bus tęsiamas
projekto „VŠĮ Biržų ligoninės pastatų, esančių Vilniaus g. 115 Biržuose, modernizavimas“ vykdymas. Pagal investicijų projektų 2017 metų sąrašo (patvirtintas
sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-69) investicijų paskirstymą, projekto daliai įgyvendinti 2017 m. Ligoninei skirta 140 tūkst. Eur. Už
šias lėšas numatoma atlikti restruktūrizacijos darbus: pirmame aukšte įkurti konsultacijų polikliniką, antrame aukšte - vaikų ligų skyrių. Tačiau lėšų poreikis pagal
projekto sąmatą yra 370020 Eurų.
Toliau bus plečiamas Ligoninės informacinės sistemos naudojimas, kuri bus integruota į nacionalinės e. sveikatos sistemos duomenų bazę. Tai užtikrins
apsikeitimą paciento medicininiais duomenimis elektroninėje aplinkoje.
Biržų rajono savivaldybė kartu su ligonine sprendžia klausimą dėl jaunų specialistų pritraukimo, rezidentūrų finansavimo. 2018 m. liepos mėn. po
rezidentūros studijų į Ligoninę dirbti turi atvykti gydytoja endokrinologė, 2019 m. - gydytojas traumatologas - ortopedas ir gydytoja dermatovenerologė.
Numatoma iš Savivaldybės biudžeto 2017-2021 m. finansuoti vidaus ligų gydytojo rezidentūros studijas.
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2016 m. įstaigoje paslaugos teiktos Biržų rajono Legailių globos nuostatuose numatytos paslaugos (nuostatai patvirtinti

5.4. BIRŽŲ RAJONO
LEGAILIŲ GLOBOS NAMAI

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-128). Įstaiga stengiasi gerinti paslaugų kokybę,
dirba pagal Biržų rajono Legailių globos namų patvirtintą veiklos planą, kurį derina Savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius.

Įstaigoje 2016 m. vyko neplaniniai
patikrinimai:
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Pagal pateiktą pažymą dėl Biržų rajono Legailių globos namų
teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo 2016 m. vasario
29 d. ĮVP-17, padarytos išvados įstaigos teikiamoms socialinės
globos atitikties socialinės globos normoms. Įstaiga ištaisė
trūkumus, tai atsispindi neatitikimų šalinimo ataskaitoje.
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai taryba
prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Pagal pateiktą sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
priežiūros skyriaus kontrolės Nr. D11-334/2016 ataskaitą.
Įstaiga ištaisė trūkumus, tai atsispindi ataskaitoje apie
įpareigojimų įvykdymą.
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos.
Pateikti reikalavimai pašalinti pažeidimus. Įstaiga ištaisė
trūkumus, tai atsispindi ataskaitoje dėl pažeidimų pašalinimo.

Tikimasi, kad įgyvendinus Savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-168 sprendimu patvirtintą Legailių globos
namų socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo projektą, įstaigoje teikiamų paslaugų kokybė dar pagerės.
Planuojama suremontuoti Biržų rajono Legailių globos namų II korpuso pastato patalpas: įrengti 12 sanitarinių mazgų,
sutvarkyti 2 jau esamus sanitarinius mazgus. Iš viso numatoma sutvarkyti apie 57,42 kv. m sanitarinių mazgų patalpų.
Taip pat planuojama pirmame pastato aukšte suremontuoti 88,39 kv. m gyvenamųjų patalpų, o antrame aukšte – 158,75
kv. m. Tokiu būdu numatomas suremontuoti gyvenamųjų patalpų plotas – apie 247,14 kv. m. Biržų rajono savivaldybės
taryba 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-168 „Dėl Biržų rajono Legailių globos namų socialinių paslaugų
infrastruktūros modernizavimo projekto“, įsipareigojo prisidėti prie Projekto finansavimo Savivaldybės lėšomis ne mažiau
kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.
Vykdomas Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, rekomendacijų įgyvendinimo planas, rasti trūkumai
šalinami, siekiama, kad tai ateityje nepasikartotų. Kontrolės ir audito tarnyba, Kontrolės komitetas, meras, mero
pavaduotoja, Socialinės paramos skyrius kontroliuoja/kordinuojaū rekomendacijų įgyvendinimą, Tarybai teikiama

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos.
Pagal pateiktą ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito
ataskaitą sudarytas rekomendacijų įgyvendinimo planas, kuris
yra vykdomas pagal nustatytus terminus.

informacija. 2017 m. II ketvirtį planuojama baigti įgyvendinti Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito skyriaus

Įstaiga gavo Finansinių nusikaltimų tyrimo prie LR VRM

Esant ribotoms finansavimo galimybėmis, nėra galimybių padidinti darbuotojams atlyginimų, nors pagal naują
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2017 m. sausio 17 d. Nr.
XIII-198, leistų kelti darbuotojams atlyginimus. Su esamais atlyginimais įstaiga nėra patraukli kvalifikuotiems
specialistams. Specialistai suradę geriau apmokamą darbą, nutraukia darbo sutartis su Biržų rajono Legailių globos
namais. Jei įstaigai pavyktų įgyvendinti siekį padidinti darbuotojams atlyginimus, įstaiga taptų patrauklesnė aukštos
kvalifikacijos darbuotojams.

Panevėžio apygardos valdyba nusikalstamų veikų tyrimo
skyriaus reikalavimą iki 2017-05-25 pateikti buhalterinės

apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 201512-31.

pateiktas rekomendacijas.
--------------------------------

Legailių globos namai
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6. TURIZMAS
visitbirzai.lt
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Bendras Biržų TIC lankytojų skaičius
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2016 m. net 20 % išaugo
lietuvių turistų skaičius
lyginant su 2015 m.
Remiantis šia statistika
galima teigti, kad
Lietuvos gyventojai
labiau pradėjo domėtis
savo šalimi, tai galėjo
įtakoti ir neramumai
kitose šalyse tokiose kaip
Turkija, Egiptas.
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Biržų TIC lankytojų skaičius išskiriant
užsieniečius
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Lietuviai

Užsieniečiai

2016 m. ženkliai išaugo turistų
skaičius iš užsienio, lyginant su
2015 m. net 29 % daugiau.
Manome, kad užsieniečių skaičiaus
augimą, lėmė suorganizuoti trys
infotūrai Latvijos žiniasklaidos bei
kelionių agentūrų atstovams. Taip
pat įtakos turėjo 2016 m. balandžio
mėnesį įvykęs Lietuvos klasterių
suvažiavimas, kurio metu buvo
pristatytas Sodeliškių dvaras bei
Biržų kraštas ne tik kitų miestų
klasteriams bet ir valstybinio
turizmo departamento atstovams.
2014 m. užsienio turistų sulaukėme
tik 354, t. y. net 73 % mažiau
lyginant su 2016 m.
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Pagrindinės užsienio šalys aplankę
Biržų TIC 2016 m.
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aplankė tik 161, 2015 m. 663, o 2016 m. sulaukėme net
1002 Latvijos piliečių. Antroje
vietoje yra Vokietija: 2014 m.
– 50, 2015 m. – 79, 2016 m.
86 lankytojai. Trečia šalis
pagal lankomumą 2014 m.
buvo Estija – 23, 2015 m.
Lenkija – 39, 2016 m. Estija –
61 turistai. Biržų TIC per
2016 m. aplankė užsieniečiai
net iš 27 skirtingų šalių.
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Turistų skaičius aplankęs Biržų TIC mėnesiais
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Daugiausiai turistų Biržų TIC aplanko sezono metu nuo gegužės iki rugsėjo mėn. Turistų skaičius ženkliai auga. Didžiausias pokytis
matomas rugsėjo mėnesį – lankytojų skaičius išaugo net dvigubai. Tam daugiausiai įtakos turėjo užsakymai grupėms, darbo kolektyvams,
moksleiviams. Dauguma kolektyvų pageidavo suderinti ir užsakyti dienos programą už kurią pageidavo atsiskaityti 1 sąskaita. Ankstesniais
metais tokių prašymų buvo žymiai mažiau, kolektyvai programą derindavo patys, pageidaudavo tik gido paslaugų.

2016 m. sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.) Biržų TIC lankytojų skaičius buvo 4075, 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu
sulaukta 3285 lankytojų, t. y. 19 % mažiau, o 2014 m. – 2605. T. y. net ta. 56 % mažiau nei 2016 m.
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Biržų turizmo centras 2016 m. didelį dėmesį skyrė reklamai internetinėje erdvėje. Atnaujintas visitbirzai.lt puslapis, pritaikytas mobiliesiems
telefonams, 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. 2016 m. Biržų TIC išdalino informacinius paketus Lietuvos turizmo informacijos centrams, kelionių agentūroms
per tarptautines turizmo parodas Vilniuje – “Adventur2016”, bei Rygoje “Balttour’ 2016”, verslo misijos metu Rygoje, infoturų metu, skirtų latvių
rinkai..
• 2016 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.

www.birzuklasteris.lt

2012 m. gruodžio 18 d. 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. Šiuo metu Asociacija vienija 16 Biržų krašte turistams paslaugas teikiančių įmonių ir asmenų. Įkūrus
klasterį, tikimasi Biržus paversti patraukliausiu ir lankomiausiu turizmo ir laisvalaikio regionu Šiaurės Lietuvoje, teikiant išskirtines
laisvalaikio pramogas ir pažintinio turizmo paslaugas.

2016 m. Asociacija BIRŽŲ TURIZMO KLASTERIS dalyvavo Balttour 2016, balandžio mėn. suorganizavo
pirmąjį klasterio forumą Biržuose, antrasis vyko Anykščiuose gruodžio mėn.

2016 m. Biržų TIC vykdė rinkodarinė veiklą, populiarindamas Biržus Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinti šį tikslą padėjo priemonės: Biržų rajono
turizmo išteklių pristatymas respublikinėje ir rajono spaudoje bei renginiuose, dalyvavimas parodose, verslo misijoje, bendravimas su lankytojais.
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Vilniuje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje „Adventur 2016“,
tema – MIESTŲ TURIZMAS

178

2016 m. Biržų TIC paankstino turistinio sezono darbo laiką. Nuo birželio 1 d. – rugsėjo 30 d. Biržų TIC dirbo ir savaitgaliais. Biržų tarybos sprendimu
buvo pakeistas Biržų TIC darbo laikas I-V nuo 8 val.-18 val., VI,VII nuo 10 val. iki 15 val. (2015 m. nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d. TIC darbo laikas
I-V nuo 8 val.-18 val., VI,VII nuo 9 val. iki 14 val.)
2017 m. turistinio sezono darbo laikas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.
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Rygoje tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2016“
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2016 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Latvijos Respublikoje Įvyko renginys ,,Turizmo galimybės Lietuvoje". Ambasados kvietimu renginyje
dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, Biržų turizmo informacijos centro, muziejaus ,,Sėla" darbuotojai. Renginio metu Latvijos
turizmo verslo bei žiniasklaidos atstovams pristatytas pranešimas ,,Atraskite Biržus!", supažindinti renginio dalyviai su Biržų krašto lankytinomis
vietomis, tradicijomis, kultūriniu bei kulinariniu paveldu, edukacinėmis programomis, turistams teikiamomis paslaugomis

BIRŽŲ TURIZMO PLĖTRAI IR TOLIAU IŠLIEKA REIKŠMINGOS ŠIOS PRIEMONĖS, VEIKLA:
1. Įvairių rinkodaros priemonių naudojimas pristatant rajono patrauklumą ir turizmo galimybes.
2. Informacinių stendų ir nuorodų įrengimas.
3. Pėsčiųjų, dviračių, sveikatingumo takų ir turistinių maršrutų plėtojimas.
4. Pramogų paslaugų plėtra.
5. Tolesnis akyvus bendradarbiavimas tarp savivaldybės, turizmo organizavimo, apgyvendinimo ir maitinimo įmonių.
6. Įgyvendinami investicijų projektai turizmo srityje.
7. Formuoti patrauklų Biržų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje – sudalyvauti tarptautinėse parodose “Balttour2016”,
Rygoje, “Adventur2016” Vilniuje.
8. Infoturai Latvijos žiniasklaidai ir agentūrų operatoriams.
9. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose.
10. Leidyba.
11. „Biržų turizmo klasteris” veiklos plėtojimas.
12. Krašto muziejaus „Sėla” ir kelių rajone įsikūrusių alaus daryklų vykdoma programa “Alaus kelias”, senų tradicijų puoselėjimas ir
Biržų, kaip alaus krašto garsinimas.
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7. NUSIKALSTAMUMAS
IR JO PREVENCIJA
2016 m. 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“,
„Akcizinės prekės“, „Miškas 2016“,
„Viešoji vieta 2016“, „Dėl prevencinių
priemonių vykdymo prasidėjus
naujiems mokslo metams“.
Biržų rajono savivaldybė skyrė 3 000
Eur programai „Gyvenkime ramiai ir
saugiai“. Policijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos skyrė 990 Eur programai
„Mušk kriaušę – ne artimą“.

Per 2016 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajone užregistruotos 494 nusikalstamos veikos (2015 m. sausiogruodžio mėn. (toliau – 2015 m.) – 505). Ištirta nusikalstamų veikų 74,5 proc. (šalyje – 57,6 proc.,
Panevėžio apskrityje – 72,7 proc.). Registruotų nusikalstamų veikų skaičius 2016 m. sausio-gruodžio
mėnesiais lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu Biržų rajone sumažėjo 2,2 procento. Iš visų registruotų
nusikalstamų veikų Biržų rajone registruoti 472 (2015 m. –446) nusikaltimai, ištirta 75,6 proc., ir 22 (2015
m.– 59) baudžiamieji nusižengimai, ištirti 58,0 proc.
2016 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajone registruotos 83 nusikalstamos veikos padarytos viešosiose
vietose (2015 m.– 58), ištirtos 62 arba 74,7 proc. Registruota 17 nusiklalstamų veikų, padarytų gatvėse
(2015 m. – 19), ištirta 15 arba 88,2 proc.
Nusikalstamos veikos padarytos asmenų anksčiau padariusių nusikalstamas veikas – 17 (2015 m.–54),
padarytos grupės asmenų – 27 (2015 m.– 43), padarytos nepilnamečių ar jiems dalyvaujant 29 (2015 m. –
27), padarytos girtų asmenų –139 (2015 m. –226), padarytos narkotinio ar psichotropinio apsvaigimo
būklėje – 3 (2015 m. -2).
2016 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruoti 3 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, arba
40,0 proc. mažiau nei 2015 m. tą patį laikotarpį (5). Ištirtos – 2, arba 66,7 proc. Registruoti 3 nužudymai
(2015 m. – 1), ištirti 2 arba 66,7 proc. Šios rūšies nusikalstamas veikas tiria Panevėžio apskr. VPK
Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.
Registruoti 3 plėšimai, arba 40,0 proc. mažiau nei 2015 m. tą patį laikotarpį (5). Ištirti – 4, arba 100 proc.
daugiau nei 2015 m. tą patį laikotarpį (2). Palyginus 2016 ir 2015 m. sausio–gruodžio mėnesių rezultatus,
plėšimų ištyrimo procentas padidėjo 93,3 proc. vienetais.
Registruotos 36 nusikalstamos veikos dėl viešosios tvarkos pažeidimų, arba 20 proc. daugiau nei 2015 m.
tą patį laikotarpį (30). Ištirta – 31, arba 13,9 proc. mažiau nei 2015 m. tą patį laikotarpį (36).
Registruotos 157 nusikalstamos veikos dėl vagysčių, arba 9,2 proc. mažiau nei 2015 m. tą patį laikotarpį
(173). Ištirta – 53 arba 33,8 proc. Iš jų 4 nusikaltimai dėl automobilių vagysčių, arba 33,3 proc. mažiau nei
2015 m. tą patį laikotarpį (6). Ištirta – 1, arba 25,0 proc. Iš jų 36 nusikaltimai dėl vagysčių, įsibraunant į
gyvenamąsias patalpas (2015 m. – 35). Ištirta – 19 arba 52,8 proc. (2015 m. – 16 arba 45,7 proc.).
Palyginus 2016 ir 2015 m. sausio–gruodžio mėnesių rezultatus, tokių vagysčių ištyrimo procentas padidėjo
7,1 proc. vienetais.
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2016 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruota 19 sukčiavimo atvejų, arba 8 daugiau nei 2015 m. tą patį laikotarpį (11).
Ištirta – 20. Palyginus 2016 ir 2015 m. sausio–gruodžio mėnesių rezultatus, sukčiavimų ištyrimo procentas padidėjo 41,6 proc. vienetais.
Registruotos 3 nusikalstamos veikos dėl papirkimų. Šios rūšies nusikalstamų veikų mažėjimas 62,5 procento (2015 m. – 8). Ištirta –3,
arba 100,0 proc.
Registruotos 4 nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis, arba 55,6 proc. mažiau nei 2015 m. tą
patį laikotarpį (9). Ištirta – 5 arba 125,0 proc.
2016 m. sausio–gruodžio mėnesiais Biržų rajone registruoti 425 įvykiai dėl smurto artimoje aplinkoje. Pradėti 133 ikiteisminiai tyrimai,
arba 31,3 proc. nuo visų registruotų įvykių (2015 m. tą patį laikotarpį – 127 arba 26,5 proc.). 31 kartą atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą (2015 m. –
300).
Per 2016 m. sausio-gruodžio mėn. Biržų rajono keliuose įvyko 243 eismo įvykiai, t. y. 36 daugiau nei per 2015 m. tą patį laikotarpį (207).
16 iš jų – įskaitiniai, juose 1 žmogus žuvo, 17 sužeistų. 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu 20 įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 3 žuvo ir 19 sužeistų.
2016 m. sausio-gruodžio mėn. išaiškinta 120 neblaivių vairuotojų (2015 m.– 131). 21 iš jų neblaivūs įvykdė eismo įvykius (2015 m. - 19).
Surašytas 2 061 protokolas už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus (toliau – KET), t. y. 741 mažiau, nei per 2015 m. tą patį
laikotarpį (2 802). Iš jų: pažeidėjams pėsčiųjų perėjose – 23, pažeidėjams už greičio viršijimą – 937, pėsčiųjų padarytų pažeidimų – 55, dviratininkų
padarytų pažeidimų – 229, mobiliojo ryšio telefonų naudojimo pažeidimų vairuojant – 40.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau – ATPK) surašyti 1093 (2015 m.– 1284) administracinių
teisės pažeidimų protokolai (be KET). Iš jų: 41 už neteisėtą narkotinių priemonių įsigijimą (LR ATPK 44 str.), 125 už smulkųjį svetimo turto
pagrobimą (ATPK 50 str.), 100 už akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą (ATPK 163 2 str.), 140 už
nedidelį chuliganizmą (ATPK 174 str.), 8 už nepilnamečių padarytą chuliganizmą (ATPK 175 str.), 204 už alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose
arba neblaivaus pasirodymą viešose vietose (ATPK 178 str.), 61 už policijos pareigūnų nurodymų nevykdymą, jo įžeidimą (ATPK 187 str.),
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Savivaldybės meras– apie
artimiausio laikotarpio prioritetines
veiklos kryptis...
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„BENE SUNKIAUSIA ĮVARDINTI SAVIVALDYBĖS VADOVŲ, VISOS SAVIVALDYBĖS KOMANDOS
LAUKIANČIUS SVARBIAUSIUS DARBUS, NES VEIKLOS DAUG, VISKAS LABAI INTENSYVU.
Pirmiausia noriu akcentuoti: svarbiausia, kad gerėtų Biržų krašto žmonių gyvenimas, bent jau tiek, kiek tai priklauso nuo mūsų.
Aišku, mes neišspręsime nacionalinio lygmens problemų, bet privalome racionaliai ir strategiškai naudoti biudžeto lėšas,
įgyvendinti projektus, kurie keičia į gera žmonių gyvenimą.
Kaip jau minėta ataskaitoje, prioritetinė kryptis yra turizmas, kultūros paveldo pritaikymas, todėl toliau bus investuojama į
turizmo objektus. Tikimės sutvarkyti Kirkilų teritoriją, rūpinsimės kempingo veikla, turizmo klasteriu, turizmo objektų viešinimu, Likėnų
teritorijos atgaivinimu. Bus vykdomi bendri turizmo projektai su Latvijos kaimyninėmis savivaldybėmis: „Atrask Žiemgalos kaimynus“ sukurta
bendra turizmo informacinė sistema su Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio savivaldybėmis, startuos bendras projektas su baltarusiais.
Ir turistams, ir Biržų krašto žmonėms labai svarbu aplinkos gerinimas – keliai, gatvių apšvietimas, viešųjų
erdvių modernizavimas. Astravo kelias, Kęstučio gatvės šaligatviai, kelias į Kirkilus, J. Janonio aikštė, pilies prieigų sutvarkymas yra
prioritetiniai, tęsiama daugiabučių namų renovacija, iš ES ir savivaldybės lėšų bus nupirkti nauji autobusai, pradedamas tvarkyti Astravo
parkas.
Ir toliau dėmesio centre išlieka jaunų žmonių, gyvenimas. Bus rekonstruotas buvęs technikos klubo pastatas (patalpas
numatyta skirti nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų veiklai), įkurta nauja užimtumo erdvė – dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų
(Skate) parkas Biržuose pagal Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo projektą, skatinama patriotinių organizacijų veikla, įrengtos vaikų
žaidimo aikštelės, sporto aikštelės A. Dauguviečio parke, Medeikiuose, Papilyje, rengiamos laboratorijos „Aušros “ pagrindinėje mokykloje,
atnaujinta Kūno kultūros ir sporto ir bei Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, išlaikomos kaimo mokyklos, bus parengtas Sporto ir
sveikatingumo techninis projektas, svarbu gauti finansavimą 2018 m.
Jautriausioje ir bene problemiškiausioje socialinėje srityje pokyčiai ir tęstinumas būtinas, todėl ir toliau vyks
darbai: Legailių globos namų senojo pastato rekonstrukcija, perkami socialiniai būstai iš ES lėšų, tęsiamas sveikatos, nevyriausybinių
organizacijų rėmimo programos, pertvarkoma vaiko globos sistema, aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.
2017 metais bus užbaigta ligoninės renovacija, svarbus iššūkis֪ – išsirūpinti lėšų ir poliklinikos pastato renovacijai, nes
parengtas techninis projektas, lėšos buvo suplanuotos.
Tikimės, kad dirbdami kartu, konstruktyviai diskutuodami, labiau telksime ir rajono žmones. Norėčiau ir linkėčiau, kad
bendraminčiai, kolegos būtume ne tik per šventes, bet ir kasdienybėje, spręsdami visų ir kiekvieno žmogaus problemas. Tuo labiau, kad 2018
metų vasario 16-ąją minėsime Nepriklausomybės šimtmetį, kartu dalyvausime savanorių atminimo lentų atidarymo ceremonijose, kituose šiai
sukakčiai skirtuose renginiuose. Labai norėtųsi, kad patriotizmas, įsipareigojimas savo kraštui, solidarumas būtų tikras, o ne proginis (ar
tariamas).“
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